
Talán ezért menekült a népdalokhoz. 

A legszebbet – két koccintás között – tőle 

tanultam a Ság-hegyen, még Dala József 

idejében. Messzire elláttunk onnan a tetőről, el 

az Alpokig. 

- Arra van Csöde! Mutatott az Őrség felé 

Pungor. Aztán leszentült a nap, az ég kaput 

nyitott a csillagoknak.  

Akkor tanultam tőle ezt a népdalt: 

 

Mikor megyek hazafelé, 

Nyílik az ég háromfelé, 

S azért  nyílik háromfelé, 

Mert én megyek hazafelé. 

Mert  én oda való vagyok, 

Ahol az a csillag ragyog. 

 

De hogy ő is menőfélben volt? Jött a telefon 

Szombathelyről, éppen úgy, mint néhány évvel 

elébb, de most más hang jelentkezett: „Pungor 

meghalt.” 

Őt valóban én búcsúztattam, ahogy kívánta. 

Ősszel indult el hazafelé, a herényi temetőbe 

érkezett meg. A gyászolók szemébe vakító 

fehér fényt reflektorozott az alacsonyra szállt 

nap, viharos szél fújt.   

A koporsója felett végtére megkérdeztem hát: 

ki voltál te, Pungor János? Arany János-i 

sarjadék? Az Illyés Gyula-i Puszták népéből 

kilábalt értelmiségi? Veres Péter millió sárba 

ragadt parasztjának szomszédja? Hősi, szegény 

népi forradalmár? József Attila-i „Szegény 

ember kapanyél?” József Attila szívének 

őrzője? Az Eszme küzdője és hajótöröttje? 

Dala és Pungor, a két hajótörött. Kháron 

csónakja vette fel őket. 
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Kósa Csaba fontosabb kötetei: 

Kondor – Akácos (ifjúsági regény) 1979 

Szélfúvó Garabonc (ifjúsági regény) 1981 

Pogánykő (regény) 1984 

Nagy ezüst országút (szociográfia) 1985 

A testvérkereső (regény) 1988 

Esztendő, te vígságszerző! (elbeszélések) 1988 

Liliom, sas, kereszt (történelmi regény) 1989 

Árpádfiak (történelmi regény) 1989 

Ragyogó malom (regény) 1990 

Savanyú szél fúj (riportkötet) 1993 

Félhold és kétfejű sas (történelmi regény) 1993 

Szabadulás (riportkötet) 1995 

A Szentlélek lovagjai (esszék) 1998 

Arany szavak (esszék) 1999 

Kossuth, a hírlapíró (történelmi esszé) 2002 

Negyven dallam (tárcák) 2003 

Irgalmatlanul (regény) 2004 

Riporter a halottasházban (elbeszélések) 2006 

Zengő idők (tárcák, jegyzetek) 2007 

Tizenhárom perc (dokumentumriport) 2008 

Hegyháti rapszódia (szociográfia) 2010 

A megsebzett cédrus (tárcák) 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


