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Az adventi idõszak várakozása az Úrjövetre igen fontos a keresztény-keresztyén hívõk számára. Az emberi 
értelem elõrehaladásának egyike jele a fokozottabb párbeszéd és megértés, vagyis az ökumené, ami egy 
meghívás, hogy felfedezzük egymásban azt, ami közös és összeköt minket.  A felekezeti pszichózis veszélyeire 
figyelmeztet minket a múlt századból Ince István, a Magyar Kultúra 1936. december 5. számában, amit a kiváló 
katolikus teológus, író és szónok p.Bangha Béla SJ. fõszerkesztõ alapított. 

A Jézuska várásról, Isten születésérõl a rohanó hétköznapok gondokkal átszõtt világában hajlamosak vagyunk 
könnyen megfeledkezni. Csüggedésünkben gyakran azt hisszük Isten elhagyott bennünket. Ne higgyük, hogy 
ez új keletû, erre figyelmeztet Heltai Gáspár a „Kilencvennyolcadik Fabulában” 

Egy református püspök az ádventrõl és a karácsonyról, Dr. Hegedûs Lóránt 

Nehéz Ferenc a felvidéki Mátyusföld régmúlt adventjét eleveníti fel „Róráté” címû novellájában. Könyvének 
méltatása külön az ajánlóban. 

Döbrentei Kornél író-költõ, akinek viszonya „érdes” az Istennel, ezért „Adventi derû” címû verse egy 
elgondolkoztató rávilágítás a várakozásra 

Az embert próbáló Rákosi-korszak karácsonya elevenedik meg Tiszafüred- Kócspusztán 1952- ben, Mikó 
Eszter leírásában 

Nem sokkal a kommunisták börtönébõl való kiszabadulása után írta Rakovszky József, „Advent” idején címû 
versét

A szélfútta Nemere övezte Kurtapatak karácsonyait, hozza közibénk Zonda Attila, Fenyõfák címû 
visszaemlékezése

Versek olvashatók négy magyar költõtõl ezen az oldalon. Ketten jelentik a múltat, Nadányi Zoltán és Szervác 
József. A másik kettõ, a jelen kiválósága Döbrentei Kornél, és bemutatkozik az ígéretes Jóna Dávid. Bár anyai 
nagyapám mindig azt mondta, hogy az író ember csak hatvanévesen érik ifjúból férfivá, azt hiszem, gondolva 
jeles magyar poétáinkra, Petõfire, József Attilára ez soha nem volt igaz. Tán derék õsöm úgy vélte, hogy az 
emberfia lehiggadva nem csintalan tekintetû, szelíd domborulatú menyecskékre pazarolja feles energiáit, 
hanem az alkotásra. A Szózatban most bemutatott mûvek szerzõi, mindenestre már lényegesen ifjabban remek 
rigmusokkal, költeményekkel lepték meg híveiket, miközben tudom, hogy nem vetették meg az élet „evilági 
örömeit”, akárcsak a legendás Szinbád, aki szerette a finom ételeket, a jó bort, a lányokat és a muzsikát. 

Elcsatolva, de nem elfeledve rovatunkban most öt versel, a trianoni diktátumra és annak egyik gyászos 
következményére a 2004.decemberi tragikomédiára emlékezünk   (Rakovszky József: Magyar Utakon, 
Reményik Sándor, A gondolat szabad, Kozma András, A mi bûneink, Sajó Sándor, Magyarnak lenni)
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lig hallgatott  el a bús ártány visítása a pipázgatnak. Hiszen arra való a tél, a pihenésre, csendes 
hagyományos András napi disznóölések elsõ számvetésre, lakodalmakra, mert nem robotra teremtette Anapján, a készséges apostol, Szent András Isten a világot, és nem gépnek az embert. Minden 

segítségével, megkezdõdnek a karácsonyi várakozás idejében, mert igaz ugyan, hogy munka nélkül nincs 
napjai, Adventus Domini az Úrjövet, vagyis az Advent. pihenés, de pihenés nélkül sincs munka, s a tél, a hó, a 

csend bizony a pihenés ideje”  írta Fekete István, „Gyeplõ 
Az advent igazi vallásos ízét a „hajnali”, vagy „angyali”, nélkül” címû regényében.
Padányi Bíró Márton szerint: „aranyos mise” a roráté adja  Az életvite l és a szokások  sajnos gyökeresen 
meg, írta a XX. század neves mûvészettörténésze és megváltoztak, épp azért nem árt, ha leülünk kedvenc 
néprajzkutatója Bálint Sándor, „Népünk jeles ünnepei” kuckónkban és eltöprengünk, hogy mit végeztünk, és 
címû könyvében. mivel tartozunk még a „földieknek és az égieknek”, 
Ennek a katolikusoknak oly fontos esemény hangulatát én magunknak és Istennek. Ha tehetjük, akkor õsi 
a józsefvárosi Jézus Szíve templomban kezdtem igazán hagyományainkat tisztelve készüljünk a várakozás 
átélni p. Kerényi Tibor SJ. atya, akkori templomigazgató napjaira. Mert az ajándéknak nincs anyagi értéke, ha igaz 
odaérkezése kezdetén. A lelkemben akkor jelentkezõ szívvel adják. Ne kövessük a korszellem õrületét, hanem 
igényt erre a hajnali áhítatra fokozta, amikor a Budapest ételnek-italnak, ajándékoknak mértékét dédapáink bölcs 
belvárosi Nagyboldogasszony Fõplébánia  templom ítélete szerint mérjük. Boldog adventot, várakozást 
rorátéin felfedeztem, hogy mennyivel teljesebbek ezek a kívánok olvasóinknak itthon és szerte a nagyvilágban, 
szentmisék a hagyományos gregorián énekekkel kísérve. Tibor atya áldást osztó elbocsátójával: az Úr legyen 
Bíztatok mindenkit, - még a nehezen kelõket is- veletek! Menjetek békében és szolgáljátok Istent és 
másszanak csak ki idõben az ágyból, hogy a beharangozás embertársaitokat.
a padokba érje õket, mert kiteljesítik a karácsonyi Jézuska 
várást ezek a kor reggeli együttlétek az Istennel.   Íme az Úr el fog jönni,
Évszázadok óta a karácsony, a régi magyar emberek és vele minden szentei, 
életében meghatározó ünnepnek számított. és nagy fény leszen azon
„ A faluk hókucsmát húznak a házak kontyára, a napon. Alleluja. 
templomok tornya valahol a felhõk felett van, és most 
igazán az égbe ér, a jószág békésen kérõdzik a meleg 

Cságoly Péterfia Bélaistállóban, a galambok megbújnak a dúcban, a baromfik 
az ólban, az emberek a tûzhely mellett, és csendesen fõszerkesztõ

Levél az olvasónak!

Egy madarászról és a madarakról tirannosok lesznek.  Efféle vérszopó fejedelmek alatt 
nem sokáig állandó a közenséges békösség, és a 

Egy madarász szürét csinála a mezõn, és hálóját megveté, közenséges társoságnak õ állapatja nem állandó, hanem 
és önni vete a madaraknak a szürébe. Látván azt egy rigó, elbomolt, és nyavalyás élet leszen belõle. 
mondá: "Jó ember! Mit munkálkoszol itt, és mit Ez okaért e fabulából tanoljanak ez urak, hogy elhagyják 
csinálsz?" Felelé a madarász: "Várost építek itt." a kegyetlenséget és a sok nyúzást. Mert ha esztelen 
 És a rigó elhivé a madarásznak beszédit. Elméne onnég a kegyetlenségbõl megrontják a szegény alatta valókat, és 
madarász, és elrejtezék. Odamenvén a rigó, hogy mindenütt hálót vetnek azoknak: mi lészen végre benne? 
megnézegötné a madarásznak épiletit, látá ott az Pusztaságban lészen birodalmok.
önnivalót. És midõn reáment volna, ottan reája burítá a  
madarász a  hálót,  és megfogá a rigót . Midõn Hová marad még az Istennek kemény haragja és 
odafutamnék a madarász, hogy kivenné a rigót a hálóból, bosszúállása. Jaj, mond az Isten, annak, aki prédál! 
mondá a rigó: "Ó, ember, ember! Nyilván ismeg megprédáltatol! De e mostani veszett 
 Bezzeg hitván építõ vagy! Ha te olyan várost építeni idõben nem hiszik azt az emberek.
akarsz, nyilván nem sok polgárokat avagy lakosokat A pap költötte, úgy mondnak, hajts is el ez okaért a 
találsz beléje!" csörcet. 

ÉRTELME De az Isten sem siet, sem késik. Jövel.

E fabula ezt jelenti, hogy a közenséges társoságnak és 
annak õ hasznájának semmi nincsen nagyobb ártalmára, 
mint ha a fejedelmek megváltoznak az õ tisztekben, és 
kegyes gondviselõkbõl kegyetlen nyúzók, fosztók és 

Kilencvennyolcadik fabula - Heltai Gáspár Uram Értelmes Utánvetésivel
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z „advent” latin szó, és magyar jelentése: közéletnek. 
megérkezés.A A mai közbiztonság és közéleti tisztesség radikális 

A karácsony elõtti négy advent-vasárnap, az megromlása miatt erre az egyenkénti és együttes 
egyházi rend szerint elõkészület Krisztus és Õbenne közösségi döntésre alapvetõen, megalkuvás nélkül, 
Is ten megérkezésére , amikor a  be tlehemi radikálisan: gyökerekig hatóan van szükség. Ady 
jászolbölcsõben megszületik az Isten-ember. Endre szerint:  „Nekünk, magunkra hagyott 
Õbenne Isten olyan lett, mint mi vagyunk, hogy mi kisnemzetnek még lélegzetet venni is csak 
olyanok lehessünk, mint Õ. radikálisan szabad.” Azaz: krisztusi igazságot 

követõ szeretet megvesztegethetetlensége és 
Erre a karácsonyi Krisztus-születésre, Isten-ember közéleti megvalósítása nélkül elveszünk. És egy 
megérkezésére készít elõ az adventi zsoltáros ige meghaló nemzetért hiába született meg a Megváltó.  
bíztatása: „Várjad az Urat és légy erõs; bátorodjék „Hiába született meg Krisztus Betlehemben 
szíved és várjad az Urat!” (Zsoltárok 27, 14) ezerszer, ha meg nem született szívedben!”  az 

Angelus Silesius kétsoros versének igaza szerint. 
Mert adventben nem azt a jövõt várjuk, ami jön. 
Annak a jövõnek megérkezését várjuk, Aki jön. A Most az egész ország halálosan megrendült 
jövendõ legvégsõ fokon nem bizonytalan vagy szívében kell  ennek a megvesztegethetetlen 
biztos személytelen hatalmak kezében van, mert életakarat-igazságnak megszületnie. Így hangozhat 
erejük sokáig érvényesülhet, de mindig csak a karácsonyi glória: „Dicsõség a magasságban 
átmenetileg és ideiglenesen. Csak a semmibõl Istennek, békesség a földön az embernek.” Mert az 
világot teremtõ, azt a semmi felett megtartó, végül a istentelenek már mennek.  A mi Urunk azonban jön. 
megsemmisülésbõl újjáteremtõ Isten hatalma örök. 
Minden elmúlik, csak Isten nem múlik el!  

És õ önmagát emberré összpontosítva és hozzánk 
alázva, Jézus Krisztusban születésének ünnepében, 
örömüzenetében világszeretet-lelkületében 
megjelenik közöttünk, és évente újítja jelenlétét. 
Ünnepén megszólalnak a harangok, és elhallgatnak 
a fegyverek. Önzõ életek ajándékozó lelkekké 
változnak. Meghalni sem ráérõ szívek családi 
szeretetközösségben találkoznak. Sötéten látókra a 
betlehemi csillag fényszórós ragyogása világít.

Mindez hagyományos erõtlenedõ hangulatból 
akkor válik hatékony történelmi erõvé ember-
ségünk, és kiszaggatott szívnyi magyar hazánk 
végveszedelmében, ha tudatos Krisztus melletti 
döntés, felelõs keresztyén magyar közösségi 
életvállalás lesz belõle. Krisztus születésének, 
életének, halálának, halál feletti gyõzelmének 
világalakító erejével kell egy emberként döntõen 
élnünk! Aki nem dönt, azt ledöntik, aki dönt, az 
dönthetetlen lesz. A Tízparancsolatos, hegyi 
beszédes igazságot követni szeretetben: a végsõ 
alapja volt, és  ha élni akarunk , alapja lesz az 
európai kultúrában és civilizációban a társadalmi 

Hegedûs Lóránt: ADVENT  2009 

2009/12
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 Duna-parti kicsi ház tõled tudom, anyám, te mutattad 
még csendes, apám meg nekem ezt a kereszten Ezt ne feledd el, kisfiam  mond-Aalszik, de te már kibújsz jelentkezõ hajnali fényt, akkor tad. 

az ágyból , anyám.  Úgysem régen, mikor elõször vezettél el a A keresztet?  toppantam meg.
aludtál egész éjjel, mert téged hajnali misére. Azt, de a hajnalt se, amék a 
arra rendelt a sors, hogy ébren is Anyám, azt az elsõ hajnali misét kereszten villog!
álmodjál. Ébren, rólam, elveszett sírom ma vissza. A kereszt a bánat  mondtam 
fiadról. okosan , a hajnal pedig az öröm.

Emlékszel-e? Bizonyosan. Ezt hogyan érted?  néztél rám.
A gyufát keresed, mert még setét Úgy  feleltem kicsi gondolkodás 
van. Meggyújtod a petróleum-  Ahogy most ott mégy, sántikálsz, után , hogy a keresztre verték 
lámpát .  A sápadt  fény a  öregen, a drága Duna-parton, fel Krisztus Urunkat.
rózsafüzéren csillan meg elõször, a Böszörményi közön, ahogy 
am el y o tt  fe ks zi k a  ki cs i cs en g- cs il in ge l k ez ed be n a  Ez csakugyan nagy bánat vót. És 
almáriumon. Fagyöngyökbõl van fagyöngy-rózsafüzér, s ahogy a hajnal vajon miért öröm?
a rózsafüzér, fekete, mint az ég tartasz-iparkodsz a templom felé, Erre aztán nem tudtam felelni.
odakünn, mégis csillan. Mert én a hajnali üzenettõl villogó kereszt Elmosolyítottad magadat, s fel-
vettem neked a dunamocsi irányába  tudom, te is az én elsõ pil lantot tál  a torony tetején 
búcsúban, Szentháromság vasár- rorátémra gondolsz. sugárzó keresztre.
napján. A kereszt meg a hajnal egyszerre 

Hó esett akkor már, s a kisköd- születtek, kisfiam. Ezért szeretik 
És elindulsz, anyám. Kiosonsz mönt adtad rám, amelyet a madari egymást. A kereszt a hajnalt 
csendben a házból, sántikálva, vásáron vettél. Nadrágból is a várja, s a hajnal õt csókolja meg 
mert a lábad törött. Térdben tes thezál ló,  bársony cs izma- elõször.
törött, mivelhogy a mocsi Mária nadrágomat viseltem, s emlék- Nem értettelek. Kérdezni akar-
elé egy alkalommal olyan hirte- szem, a mosolygásod közben is tam valamit. De a templomban 
len rogytál le, hogy az oltár- könnybe lábadt a szemed, amikor kigyulladtak a gyertyák, Vilmos 
köveknek nem volt idejük arra, a csizmanadrág ellenére a foltos Mihály mester úr felbúgatta az 
hogy selyempárnákká váljanak. bakancsomba zöttyenteted belé a orgonát, a kóruson Kukola Lajos 
És ez is miattam történt, bujdosó lábamat. A csizma vételét ugyanis meg a többi legények rázendítet-
fiad miatt, akinek az érdekében a következõ vásárra irányoztad tek arra, hogy: „Harmatozzatok, 
lassúnak vélted a leghirtelenebb elõ, amikorra apám  halász lévén  égi magosok…”
imát is. kifogja majd az öreg harcsát a Megragad tad a kezeme t,  s 

Dunából. A „következõ” bátor- behúztál  a zengõ, fényes 
Osonsz, anyám, sántikálsz a keszi vásár régen elmúlt, s az öreg templomba.
kiskerten át, amelyben régen harcsa csak nem akaródzott apám Nem értettelek akkor, régen, 
elhullatták már sziromkönnyei- hálójába kerülni, ennélfogva anyám. Most már értelek.
ket a virágok. És csörög kezedben történt, hogy a csizmanadrág S azt izenem neked, rorátéra 
a rózsafüzér  nem is csörög, mellé a bakancsaimat kellett  indultodban, fagyöngy-rózsafü-
hanem cseng, csilingel, mint a felhúznom, így indulunk el a zéredet csilingeltetvén, miköz-
harangszó, amely rorátéra hívott. rorátéra. ben ott sántikálsz az édes, drága, 
Rorátéra mégy, anyám, hajnali bús Duna-mentén, azt izenem 
misére. Látom, ahogy kopott, Nem volt baj az úton. A csizma- innét a messzeségbõl: imád-
fekete fejkeszkenõd alól odaver nadrág olyan mélyen torkollott kozzál értem, anyám, hogy a 
tekinteted a templomkeresztre, belé a bakancsomba, hogy fittyet keresztemmel együtt szülessék 
a m e l y e n  e l õ s z ö r  s z o k o t t  hányhattam a hóra, amely pedig meg a hajnalom is… 
megvillanni a hajnal. Süttõ felõl jó vastagon feküdt az úton. 
szokott jönni a fény, a Dunán Hamarosan ot t  voltunk a 
túlról, a hegyek mögül, s hogyan, templom közelében,  s ekkor 
hogyan nem, pontosan a kereszt mutattad meg nekem a keresztet, 
fémjén villan meg elõször. Ezt is amelyen ott ragyogott a hajnal.

Nehéz Ferenc: Roráté

2009/12
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isszatérve  a tegnapi napra,  ünnepek? vidámnak éppen nem mondható trakto-
e lmentem a  nagykanizsa i  A munkaidõ alatt nem volt ünnep, szabad rosok vártak bennünket. Hogy miért nem Vgimnáziumba, ahol kiderült a sz om ba t s em , m in di g k ih aj to tt ak  jöhetett értünk egy traktor, ez az akkori 

magya rtaná rról,  aki már várt , hogy  bennünket munkára. S hogy milyen volt az kínz ás és  embe rgya lázá s rec eptj ébe 
nemcsak nagyszerû pedagógus, hanem elsõ karácsony? Száraz, szeles idõ volt. A tartozott. Nálunk nagyobb pánik csak 
lelkes helytörténész is, úgyhogy remekül kevéske havat, ami esett, összehordta a sze gén y nég ylá búa kná l kel etk eze tt.  
si ke rü lt  a ri po rt . Kö rb ej ár tu k a szél, mélyebb helyekre, meg az épületek Futottak az életükért, rúgtak, haraptak, 
városmagot, és utána meghívott maguk- oldalához. Az emberek fázósan húzódtak visongtak,  hogy elkerüljék  sorsukat. 
hoz ebédre. Ott ült a bátyja, aki felállt, vackaikra, és a korai alkonyat lehetõségét Köz ben  a fáz ást ól a sze rve zet ünk  
elém sietett, megölelt és megcsókolt.  Ó, kihasználva a szalmával bélelt priccseken kínlódott. Két-két ember utazott egy-egy 
Imola, kislányom!  mondta elfúló hangon  nyúltak el. Az asszonyok a napi adagként pótkocsin. S hogy a csipkelõdõ szél 
Most én õrültem meg, vagy õk? Vagy kapott alom utolsó maradékával szerettek fagyasztó erejétõl némileg védekezzünk, a 
valakivel össze-téveszt?  gondoltam, de volna egy kis meleget és némi vacsorát padlóra simultunk az állatokkal együtt. 
szerencsére hallgattam. Kiderült ugyanis, varázso lni a dohánypajtából  barakká  Nagyon hideg volt. A vagonba terelés sem 
hogy a tanár úr bátyja, Jenõ bácsi együtt ült avanzsált szobányi helyiség népének. volt könnyû feladat. A falu házaiban csend 
apuval Tökölön, és a Magyar Nemzet Négy család lakta a tábori nyomor-tanyát. volt, csak egy-két ablaknál láttunk gyér 
gyászjelentésébõl értesült apu haláláról.  A szemben lévõ priccsen Ádám bácsi vi lá go ss ág ot  és  eg y ka rá cs on yf a 
Ha tudnád  mondta , ne haragudj, hogy öttagú családja bújt a takaró alá, míg a két sziluett jét.  Ahogy visszaindultunk a 
tegezlek, de nekem már csak az a kislány Tóth család, tíz fõvel, a helyiség másik pusztába, a zalai falvakból is ismert 
mar ads z, a kit  az a puk ádn ál õ rzö tt felén osztozott. Az emberek karácsonyi ár ny ak ka l t al ál ko zt un k.  Né há ny an  
fényképrõl megismertem, ha tudnád, hogy énekekkel várták a szentestét. Az elsõt a vihar lámpá t vittek magukkal, bár a 
várta a lapjaitokat! Még ha tudta is, hogy Hortobágy szélén, több száz kilométerre a telihold a gyér hóról visszaverõdõ fénnyel 
semmi lényegeset nem írhattok meg arról, zalai otthonoktól, kitelepítve. A családok elég világossá tette a tájat. Az emberek 
mi van veletek , meg tudtok-e élni. együtt voltak, és mégis elhagyatva. Az szánkóval mentek az éjféli misére. Már a 
Tökélyre fejlesztettük, bentiek és kintiek unoka a távoli nagyszülõkre gondol, a vis sza út fel éné l tar tot tun k, ami kor  
egyaránt, a sorok között való olvasást. szülõ a távol lévõ rokonokra, a szomszé- beharangoztak. Társam elkezdte az Úr 
Mennyit mesélt rólad! Milyen büszke volt dokra és mindarra, ami a megszokott angyalát, s én torokszorí tó érzéssel 
rád! Hogy szeretett!  ekkor már elfulladt a környezetet jelentette. És mindenkiben foly tattam. A disznók visszahagyot t 
hangja, én pedig odaléptem hozzá, és ágaskodott a kérdés: miért pont mi? Az alomját magunk alá vontuk, szorosan 
megöleltem. Megöleltem be nne egy áhíta tos én ekek o ldott ák a fe szült  egymáshoz húzódtunk, és botladozó 
dara bot a pubó l. Eg y vis szfé nyt.   hangulatot, mosolyt varázsoltak a hangon szepegtük az imát. Aztán 
Kisl ányo m  foly tatt a Jen õ bác si , felnõttek gondterhelt arcára, vidámságot elnyomott a fáradtság, azt álmodtam, 
elh atá rozta m, hogy meg ismer tet lek  az ajándék és fa nélküli karácsonyt váró drága Verona nagymamám összeteszi a 
valakivel, mert te méltó vagy erre. Így gy er ek ek ér e.  Ah og y el ha ng zo tt  a kezemet, és azt mondja, mint egykor, öt 
aztán õ vitt el engem Takács Jánoshoz, aki Mennybõl az angyal, máris folytatták a éves koromban, egy égzengéses vihar 
hortobágyi kitelepített volt. Átbeszél- Csordapásztorokkal, és újra kezdték a más alatt: «Drága gyermekem, ne félj, ha az 
gettük hármasban a délutánt, már az összes barakkokból átvett dallamokkal. S szálltak Isten vigyáz rád, ember nem árthat.» Aztán 
szóba jöhetõ vonatot lekéstem, csak egy a gondolatok is. Engem közvetlenül az tettünk még egy fordulót, majd vissza 
maradt , az  kora  ha jnalban indult . érettségi után ragadtak ki a barátok közül. gyalog a táborba. A kenyeret visszatettem 
Felmerült, hogy kinél aludjak.  Hadd ne Iskolatársaimról  semmit nem tudtam, és két liter langyos vízben letisztálkodtam. 
aludjak senkinél  kértem, és meséltem levelet nem írhattunk, és nem kaphattunk. A korai ebéddel anyám másnap csodát 
nekik Márkról, és arról, hogy én is Csak sejtettem, hogy többségük az elsõ, mûvelt. Igaz, hogy nem volt karácsonyi 
elkezdtem követni a példáját, én is  egyetemrõl való haza látogatás örömeit asztal, nem volt aranyló tyúkleves, nem 
elkezdtem megmentett hangszalagokat élvezi, díszíti a fát, vagy a vizsgaidõszakra vol t libasü lt.  Negyven hónap ala tt 
készíteni a jövõnek, a megjelenés halvány való tekintettel tanulgat. Itt nincs fenyõfa. egyébként egyszer sem ettem asztalnál. 
reménye nélkül. Megkértem Takács  Még egy picinyke ág sincs.  Hazamennek De  vo lt  ha rm ad ik  fo gá s.  An yá m 
Jánost, magnóra is mondja el mindazt, a legények!  Ezzel az ordítással rúgta be a sz al ma lá ng on  pa la cs in tá t sü tö tt , 
amit elmesélt. Ha jól emlékszem, ez 1983- deszka ajtót egy rendõrtizedes. méghozzá kétféle töltelékkel: az egyikbe 
ban történt. És van egy örömhírem. Ezt az  Tudomásunkra adta: Vége a dõzsölésnek, apróra vágott napraforgómagot tett dió 
éjjel készített riportot lejátszhatom a nem nótázhatnak mán több szent éneket!  helyett, a másikra sárgarépát reszelt 
doktor úrnak és Márknak. Erre kértem és Aztán rám mutatott meg az egyik Tóth lekvárt pótolva. Nekem három jutott. Hát 
kaptam tõle engedélyt, ezért elhoztam. fiúra:  Maguk legyenek tíz perc múlva a ilyen volt 1952 karácsonya Tiszafüred-
Indítom a magnót: parancsnokságon, de jól öltözzenek fel, Kócspusztán...”
„ ...  Egyáltalán nem volt olyan szándékuk meg,  ha  van,  hozzanak magukkal  
a három év alatt, hogy emberhez méltó ennivalót is!  Ijedten kérdeztük, hogy A fenti sorok, és benne egy beépített 
la ká sm eg ol dá sr ól  go nd os ko dj an ak . miért, és miért épp most, szenteste? kordokumentum karácsonyi részlete a 
Nekem a legjobb lakásom a juhhodály Anyám riadt tekintetébõl látom, nem tudja Takács Jánossal készített interjúból  aki a 
után egy marhaistálló volt, ahol három eldönteni, a másnapi kenyéradagot adja Hortobágyi Kényszermunkatáborokba 
emeletes barakkban aludtunk. Mi ketten vagy  me leg kendõ jé t a  vékonyka  El hu rc ol ta k E gy es ül et én ek  ör ök ös  
az öcsémmel a legtetején, a húgom alul viharkabát alá. Az õrsön mondták meg, tiszteletbeli elnöke a Csak hazudni kéne 
apámékka l, középen mások. Ez egy hogy nyolcunkat arra szemeltek ki: a regénytrilógiából való.
béleletlen, padlás nélküli istálló volt. karácsonyi éjszakán disznókat szállítsunk 

a tizenöt kilométerre lévõ vasútállomásra 
 Minderrõl óhatatlanul eszembe jut a vontatókkal. Ehhez azonban több mint 
be tl eh em i já sz ol . A  h ét kö zn ap ok  egyórás gyaloglással kellett az állami 
borzalmai után, mellett hogyan teltek az gazdaság központjába menni . Ott a 

Mikó Eszter: Vége a dõzsölésnek, nem nótázhatnak mán több szent éneket!  
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Nincs Három Király, egy se, aki eljönne hozzád.

Hitted, erõd még delelõben s a tusák dandárja
csak eztán; s akkor, hipp-hopp, az árulás. Cserbenhagy
a szíved, a gyomrod, a májad, a veséd, dezertálnak
szerveid, mert kényszer-álmodják, hogy kitanított
boncasztal már alattad az ágy, ahol kitart,
tárgyilagos állapot a borzadály;
szétesik a sejtekbõl tákolt masinéria,
elpártol tõled a tested, a testámentumi
jászolnak is rozzant, nem születik meg benne
hamvasan a béke, mint a tisztogató madárka
józan jelenése az ármányosan szelíd
krokodilfogazat galaxisában, és vigasztalan
kitalációvá fakul a rád vigyázó angyal,
kulissza-árnyékká züllik a hátad megett,
gazdátlanodsz, nincs Három Király, egy se, aki
eljönne hozzád; korhadás kezdi ki gerincpótló
hossztengelyed: a talpadon át sír-mélybe markoló
diófát, férgek csiklandják konokan gyökerét,
így asszák el a koponyádból kiterebélylõ
koronát, megszállják a varjak, csõrükben dió
helyett puskagolyó, abból vájják ki az elmúlás
meddõ odvait; nem születik meg benned a béke,
már tudod, a szûz hó csak szutykos esõ fehér
maskarában, s a fehér pedig két színes fájdalomra
vetkezik, noha a kínok hangja pentatlonban 
S apadva, dagadva duhog egy böhömhorpaszú
kovácsfújtató, rászerelve folytonosüzemû
üdvharsona szól, sárgaréz öblében, akárha
kaukcsuklabda vízsugáron, pontocskává
csomósodott lényed szem feketeborsként le-föl
táncol súlytalan, nem fûszerezi meg a világot  

Majd, akár a téli tó, beáll a némaság,
vallatás utáni csúnya csend, nem születik meg
benned a béke, a fölélt szaloncukornyi éden
múltán kisemmizett vagy: soha nem érkezett meg
egyetlen Jézuskához írott, ajándék-esdõ
leveled sem, hát nem kaptad meg a tengert,
csak azt, ami belõle birtokolhatatlan,
a sóvárgástól kiver a só, míg dekadens
méz-selymesedés a véred, minden elutazásod
vasfüggönyös hintó zablacsillanatú maradásban,
egy árva szenesló sem lehetett soha a tiéd,
csak a kocsmapult bádogján felfénylõ jelenés:
látod fraternizáló közeledtét szárnya-sarjadt
henteseknek, aztán vidám ropogtatás, ahogy
a paripa lelegeli a szárnyukat, fogain
arannyá aszúsodó derûvel s közben rád tekint,
együttérzõ, szomorúságtól örvénylõ szemében az
   ÜZENET:
sose lesz Három Király, egy se______________ 

Döbrentei Kornél: Adventi derû

Ha nem is lesz foszlós kalácsom,
mégis csak várlak, szent karácsony!
Szegény szívem sarkig kitárlak
Urát várván örök világnak

Hittel élek és kis kenyéren,
hisz kevéssel mindig beérem.
Aki szegényen Krisztust várja,
csillagot esd az éjszakába'.

Krisztus-csillagra várok én is,
miként a szív, a föld s az ég is.
A Békeisten csillagára
bízván tekintne minden árva!

A rongyos koldus, csonka, béna,
a feltett ajkú könnyû céda,
mind-mind nyugodna földi vackán,
merengve békecsillagocskán!

S ha nem is lesz vackom, lakásom,
tudja Isten, még azt se bánom,
csak járhassak utamban békén
Urunknak áldott születésén!

Rakovszky József: Advent idején
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Havas éjszakában
Hulldogálnak lágyan
A cicázó hópihék.
Búgó harangszótul,
Mely az éjbe tódul,
Mélán cseng-bong a vidék.
Szent karácsonyéj van,
Kunyhóban, kastélyban,
Karácsonyi mécses ég.

Íme, fent a légben,
Felhõs, ködös égen
Kis Jézuska elsuhan.
Nagy karácsonyfája,
Amit hordoz, szállva,
Roskadásig rakva van.
Dió, füge rajta,
Cukor is, százfajta
És ajándék számtalan.

Száll a ködös ürbe';
Fény árad körülte,
Hol a léget átszeli.
Útján véges-végig
Angyalkák kísérik;
Ének csendül, bájteli.
Angyalok kezében
Csilingelnek szépen
Harangocskák ezrei.
Egyik-másik háznál
Libbenve alászáll,
Beröppen az ablakon;
S hogy ott járt Jézuska,
Csákó, baba puska
Tanusítják gazdagon.
Örül a sok gyermek,
Ajándékot nyernek; 
De csak hogyha jók nagyon.
Kis Jézuska szálldos,
Repül háztól-házhoz
Föld felett, az ég ívén...
Ide-oda szárnyal
A karácsonyfával,
Feje körül égi fény.
Lemosolyg a földre 
Ó, boldog idõ te,
Mikor mindezt így hívém...

In: Ilonka, 1910

Nadányi Zoltán: Karácsony

Uram, mért adtad e havat?
sötét tetõkre szép havat?
játszol velünk vagy üldözöl?
hisz vér szakad és gyász szakad!
Mért adtad e fehér havat?
fehér karácsonyt és havat?
hiszen Te vagy, ki dúlva dúlsz
s a mi vérünk a Te tavad.
Mi csak vöröset láthatunk,
vért és iszonyt és parazsat.
Szemünknek, míg le nem csukod
fehéret látni nem szabad.
Nézd a hóhérkodó Halált!
homlokra bukva és hanyatt
 ó nézd, Uram!  juhaid õk,
kik vérrel öntik a havat.
Angyali dunyhák pelyheit,
gyémánt havat, cukor havat,
vedd vissza e fehér csodát,
mert fáj a szívünk s megszakad!

In: Kerekerdõ, 1917

Nadányi Zoltán: Fehér karácsony
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A tél ráérõ csöndjében a mezõgazdasági munkáktól kevésbé terhelve elkezdõdnek a betlehemes játékok. Advent várakozásában az 
elfáradt emberi szívek ráeszmélnek a karácsony tanulságára: a szeretet, békesség, megszentelt szegénység misztériumára.

A betlehemezés, szálláskeresés, sõt bizonyos fenntartással a regölés is egyházi gyökerekbõl táplálkozik. Az Egyház ugyanis sohasem 
zárkózott el a hit titkainak dramatizálásától, helyesebben már igen korán felismerte e játékszerûségben rejlõ mûvészi és pedagógiai 
lehetõségeket.
A betlehemezés ma már inkább gyermekek játéka, régebben azonban a felnõttek áhítatos élménye volt. Eredeti alakjában 
bábtáncoltatás, amelyet az oltárokon, templomokban mutattak be a hívek jámbor gyönyörködtetésére és épülésére. 
A játékok másik útja az volt, hogy a bábok szerepét élõ személyek: eleinte papok, késõbb pedig a hívek alakították. Színhelye elõször a 
templom, késõbb a hívek hajléka. De a legújabb idõkben is akadtak olyan székely falvak, ahol éjféli mise elõtt/alatt betlehemeztek a 
templomban. A templomi eredetet különben a betlehemezõk öltözete is elárulja, amely máig megõrzött egyet-mást régi liturgikus 
jellegébõl. Amikor a játék a templomból kikerült, a Szent Családot és a betlehemi istállót miniatûr kápolnába helyezték, talán azzal a 
meggondolással, hogy bûnös ember méltatlan Szûz Mária és Szent József szerepének vállalására. Az angyalokat és pásztorokat 
azonban továbbra is a férfi hívek alakították. Különösen sokat tettek a karácsonyi misztériumok érdekében a ferencesek, akik egyúttal 
Szent Ferenc grecciói karácsonyának emlékezetét is ápolták vele. A latin nyelvû szertartások idejében e barátok mindenfele pártolják a 
népnyelvet. Elsõsorban az õ hatásuk és érdemük, hogy a kezdetben latin nyelvû misztériumokból a betlehemezés, Jézus születésének 
magyar nyelven való dicsérete sarjadzik ki. A régi latin töredékek azonban a vulgáris szövegekben is fel-felbukkannak.
A betlehemezés régiségét az is bizonyítja, hogy kálvinista vidékeken is járják, ami a népi hagyomány szívóssága mellett szól. A 
középkorban bizonyára nálunk is felölelte a megtestesülés minden mozzanatát, de mára erõsen megcsorbult, jóformán csak a pásztorok 
imádására, Vízkereszt körül pedig a Háromkirályok látogatására szorítkozik. 

Betlehemeseink még a XX. században is dacoltak a modern idõk rontó szellemével. A meglévõk mellett újak születtek, alakultak. 
Az élõszereplõs betlehemezés felépítése: beköszöntés; szálláskeresés; pásztorok évõdése egymással az angyal szavára, vagy az öreg 
pásztorral; hódolat a Kisjézus elõtt, ajándékok átadása; elköszönés, adománykérés.

Szaporán, szaporán keljetek föl
                          Bojtárok!
Az angyal, az angyal azt mondta,
                        Hallottátok:
Üdvözítõt ím látjátok,
Vélem együtt imádjátok!

A szálláskeresés elsõsorban az Alföldön, így Tápén, Jászladányon és Héhalmon ismeretes. A szálláskeresõ Szent Család tiszteletére 
kilenc család összeáll, hogy december 15-tõl karácsony estéjéig naponta felváltva a Szent Családnak szállást adjanak. A képet a rendezõ 
énekes asszony vagy maga hinti meg szenteltvízzel, vagy pedig a pap áldja meg. A soros családban már kész a házi oltár, égõ gyertyával, 
ahol rendesen a többi családok is összegyülekeznek, amikor Úrangyalára harangoznak. Amikor a Szentkép az új családhoz érkezik, 
letérdel a háznép, imádságot mondanak. A képet a házi oltárra helyezik, meggyújtják elõtte a mécsest, amely mindaddig ott ég, ameddig 
a képet másik családhoz nem viszik. A Szentkép elõtt ájtatosságot is szoktak végezni: a lorettói litániát, Szent József vagy a Szent Szív 
litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent Család oltalmába. Természetesen énekelni is szoktak megfelelõ énekeket. A 
házbeliek napközben is fel-felkeresik a képet, hogy rövid fohászkodással üdvözöljék. Ilyenkor rendszerint valami szegény gyermekes 
családot is meg szoktak ajándékozni, mintha a Szent Családnak adnák. A kilenc napos ájtatosság után a kép vagy a templomba, vagy 
valami jámbor lélekhez kerül, aki jövõ adventig vigyáz rá.
 A szálláskeresésnek érdekes változata a „bölcsõvel járás”, amelyet Székesfehérvárról jegyeztek föl, és amelynek felvidéki tót 
megtelelõi is vannak. Két angyal jelenti be a ház népének, a Szent Család érkezését, majd Mária és József jön be. Mária egy székre ül, és 
az ölében lévõ bölcsõt, amelyben a Jézuska szobra fekszik, ringatja. József aranyos fejszével a háta mögé áll. Az angyalok énekelnek a 
megtestesülésrõl. Utána pásztorok jönnek be, hogy kifejezzék hódolatukat a Kisded elõtt. Végül Mária a bölcsõben fekvõ Jézuskát 
közülhordozza, akit a család minden tagja megcsókol, miközben a bölcsõbe teszik az ajándékot. 

Összeállította: Cságoly Péterfia Béla

Forrás: Bálint Sándor. Népünk jeles ünnepei, Magyar néprajzi kalendárium

Betlehemezés, szálláskeresés, bölcsõvel járás
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stenem, miért adtad így, hogy hanem karácsonyfának valóért és járó nagy ember, felbátrodnak és 
majdnem mindig jónak kell  abból is a legszebbik fajtáért, igazi megpróbálnak megenni. Eggyel még Ilenni? Miért nem elég az, hogyha ezüstfenyõért.  Vagyo k én már valahogy elbánnék, de fenevad 

Mikulás elõtti nap, reggeltõl estig annyira nagy, hogy eljussak, ha kell, nemcsak egy van egy ekkora 
kibírom, hogy jó legyek? És ha már még a Polyán Bércéig is, ahol igazi erdõben. 
jó voltam dióért és erdei mogyoróért, ezüstfenyõk vannak. Már messze túl Már nem is találtam olyan fontosnak, 
akkor miért kell még külön szalon- voltam a Lengyelek utcáján, már a hogy igazi ezüstfenyõvel menjek 
cukorkáért is jónak lenni? falu széli Tanorokat is elhagytam. A haza. 
A szaloncukorka miért nem olyan, Nyírhomlokot nem másztam meg, Már a veres fenyõ is jó lenne, de az 
mint  a kámforos  cukorka?  A mert annak a tetején csak nyírfa és legalább hármas legyen, három ág 
kámforos cukorkának miért nem egerfa van, ami sehogy sem talál felül, három lennebb és így tovább 
tudunk úgy örvendeni , mint a  Jézuska születésnapjára. lefelé, egyenlõ távolságra. 
szaloncukorkának? Miért van az, Karácsonyra, a karácsonyfa talpba Még a cinegemadár is meg tudja 
hogy csak az év egyetlen napján csak igazi, ezüstfenyõ talál, olyan, ijeszteni az erdõt járó gyermeket. 
olyan finom, olyan édes, olyan szép ami a ház melegében nem hullatja el Roppant figyelmes, és amikor a felsõ 
az a cukorka? e g y  h o p p r a  a  l e v e l é t .  H a  havas ágról tovaröppen, az ágról 

megmarkolom a törzsét, nincsen rögtön lehull egy csomó hó az alsóra, 
Én édes jó Istenem, jó-e azt is mond rajta szúró levél, sima és ezüstszínû. és az még többet hullat lefelé, és így 
meg nekem, hogy miért csak A Tanorok végében már ott van a tovább. 
Karácsonykor lehet szaloncukorka? Nagymocsárkert, de még ott sincs Csak a farkasok ne jönnének! 
Annyi kicsi gyermek születik egész igazi ezüstfenyõ. Akármilyen, az Olyan szép volt a tavalyi Karácsony 
évben, éjjel-nappal és mégis miért van, de az nem jó, mert akármilyen is , amikor  az  éj fé li  misén a 
van az, hogy a legjobban egyetlen Jézuska sincs, csak igazi Jézuska. ferencrendes zárda templomában 
egy kicsi gyermek születésének Ezért még a Nagymocsárkerttel sem olyan sok, zsúfolásig megrakott 
ör ve nd ün k?  Ho gy  tu dj am  én  érhetem be , át  kel l menjek a karácsonyfa volt. A ferencrendes 
megérteni immár negyedikes fejjel, Hidegkút forrás alatt, a Kurtapatak szerzetesek még a sarkokba is 
hogy annak az egyetlen egy kicsi patakán, ki egészen a Hidegkút karácsonyfát kötöztek fel, még azzal 
gyermeknek a születésében, benne pusztájáig, és ott már van, ott már sem törõdtek,  hogy ha fent a 
van sok-sokmillió kicsi gyermek biz tosan van  igazi,  simatörzsû plafonon az ága meghajlott. Nem is 
születése, az enyém is, a világ összes ezüstfenyõ. tudom hány, talán tíz karácsonyfa is 
gyermekének a születése, a világ le he te tt  és  va la há ny on  ig az i,  
születése? A Nagymocsárkert kaszálóin lép- magyarországi szaloncukorka volt. 
Nem volt , akinek föltegyem a kedve nem tudhattam, hogy a vegyes Csodálkozok, hogy K.GY., a falu 
kérdéseket, mert a nyír és egerfák erdõben ennél sokkal, de sokkal besúgója, hogy nem jelentette fel a 
ha va s ág ai n cs ak  eg yn éh án y nehezebb lesz. Az erdõben a hó papbácsikat a sok szaloncukorkáért. 
izmosabb cinegemadár billegett. A felakadozik, a hó alatt száraz, tavalyi Talán úgy sikerült nekik, hogy sem 
hótakaró vastag volt és ahhoz túl ágak is roppannak, itt már derékig ér. K.GY., sem a felesége, sem a 
kicsike voltam, hogy a cipõm szárán Eszembe jutott, hogy az adventi nagyfia, sem a leánya nem jár a 
ne menjen be a hideg hó, ahhoz pedig havas erdõ már nem is az emberek, templomba. Ezért lehet olyan sok 
már túl nagy, hogy a megloccsanás nem is a gyermekek birodalma, szaloncukorka az esztelneki  
után megbõrözött hótetõ megbírjon. hanem a Jóistené és azoké az zárdatemplom karácsonyfáin.  

állatoké, amelyeket a Jóisten 
Hogy bírhatott volna meg, hiszen mindennel el látott ,  hogy i t t  A tavalyelõtt még piros Jonatán alma 
nem a kicsi fészim, hanem édesapám megélhessenek. is volt a karácsonyfákon. A nagyobb 
nagy fészije volt a vállamon? Az Félni kezdtem, mert tudtam, hogy a gyermekek,  hetedikesek,  nyol-
enyémet, a kicsikét soha nem fente Jóisten által erdei életre teremtett cadikosok gyufaszálat szúrtak a 
meg olyan élesre, mint az övét, a állatok, farkasok és medvék igen Jonatán alma szára helyére és úgy 
nagyot. Elnéztem neki,  mert  a veszélyesek. Jóllehet, hogy felnõtt kötözték fel a vastagabb ágakra. Az 
favágásra mindig a nagyobbikat fészim van, a nagy, a rendes favágó idén biztos, hogy nem lesznek már 
használtuk. fészi, amivel édesapám jár az erdõbe, jonatán almák a karácsonyfán, mert a 
Zsebemben, gomolyában ezüst- de azért a fészi alól kilátszok én, a tavaly egy gyufaszál meglazult és az 
fenyõ kötözésre hasított rongy-kötõ gyermek. A medvék, a farkasok, ha alma leesett egy barát fejére. 
és csihánykötõ van. Mert én most meglátnak, tudni fogják, hogy ez Szép a Karácsony és gondolom, hogy 
nem akármilyen fenyõfáért megyek, csak egy gyermek, nem egy erdõt az idei még szebb lenne, csakhogy 

Zonda Attila: Fenyõfák
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valahogy bírnom kellene a sok éhes bátran, hangosan imádkoztam.  meredeken le még nagyokat ugrani is 
farkassal, ha rám támad. De a Jóisten tudtam, de úgy, hogy a beretvaéles 
engemet nem arra teremtett, hogy Most segíts meg Mária, fészit magamtól távol tartottam. Még 
farkasokkal verekedjek egy nagy ó irgalmas Szûzanya! a falu központjának mondott hídig 
embereknek való fészivel. Talán Keservét a búnak, bajnak sem értem el, mégis hallottam 
mégis csak jobb lett volna a kicsi eloszlatni van hatalmad. édesanyám éles és kétségbeesett 
fészi, azzal talán még a megfagyott Hol már ember nem segíthet, hangját: Attila, Attila, Attila!
hó is megbírt volna a tetején. Talán A te erõd nem törik meg.  Nem tudta, mit tegyen édesanyám 
szaporábban is vágtam volna ide- Hõ imáját gyermekidnek se, amikor a kapun beértem a nagy 
oda, ha körülvesznek ezek a nem, fészivel és a kicsi karácsonyfának 
Hidegkút erdejében nevelkedett te soha nem veted meg. valóval. Váltig erõsítettem, hogy ez a 
farkasok. Hol a szükség kínja nagy, fajta is jó lesz, és ha nem ez lesz az 
Ágak csapódtak föl talán madarak mutasd meg, hogy anyánk idei karácsonyfa, akkor sem most 
végett vagy talán a madarak is azért      vagy! Karácsonyra, sem jövõ Mikulásra 
riadtak meg, mert õk onnan fentrõl Most segíts meg Mária, nem leszek jó. 
már látják a közelgõ farkasokat. ó irgalmas Szûzanya! Ámen. Pedig jó kellett legyek még akkor is, 
Édes Istenem, te aki jelen vagy még a ha másnap reggel a pince torkában, 
Hidegkút erdejében is, erõsebb vagy Bizony, bizony alábbhagytam az hosszan végigfektetve ott volt a 
a farkasoknál, a medvéknél, K.GY.- igényekkel. Túlontúl szerettem én a gonosz, a rossz, tiszta ezüstfenyõbõl 
nál és a román milicistánál is, kérlek, Jóistent, Szent Pétert és Pált, a falu való, hármaságazatú, gyönyörû szép 
védjél meg engemet! Küld el a védõszent jei t és  a cs íksomlyói  karácsonyfának való. Hogy meg 
farkasokat! Szûzmáriát, hogy én most itt, a kellett szenvedjek én a kisebbik 

Hidegkút erdejében meggyûjtsem a veres fenyõért is, pedig a Polyán 
De lehet, hogy az lesz a legjobb, bajukat. Ha alábbhagyom, és beérem Bérce erdejébõl még ennél szebbet is 
hogyha Szûzmáriát kérem, mert õ veres fenyõvel, s abból sem pont hozha ttam volna , hogyha Jézus  
innen nem messze, a nagy havas hármaságazatúval, hanem akár- anyját, a boldogságos Szûzmáriát 
he gy ek en  tú l,  a cs ík so ml yó i milyennel, akkor talán szépen, de nem sajnáltam volna! 
Nyeregben már egyszer megjelent. gyorsan hazamehetek és a vállamon Megtudtam, hogy aznap hajnalban 
Hátha é rtem is  megtenné , és ott lesz egy fa, amibõl mégiscsak az e szt eln eki  cig ány ok h ozt ak 
megvédene a farkasoktól. Milyen jó, lehet karácsonyfa. mindenkinek igaz i ezüs tf enyõ  
hogy Pacifik atya  a hittanórán karácsonyfának valót. Nagyon jól 
me gt an ít ot t e gy  sz ép  Má ri ás  A zárdatemplom lakói, az öreg kerestek vele, mert a kicsi katolikus 
imádságra, amitõl vigyázni fog reám szerzetesek ilyent nem tennének ki falu minden családja túl volt már a 
a Szûzmária. az oltár mellé, de hátha édesapámék a disznóölésen és a tarisnyájukba vagy 
Az édesapám beretvaéles fészijét az kedvemért elfogadnák és hagynák, friss tepertyût, vagy kocsonyát, vagy 
oldalamhoz támasztottam, kezemet hogy felöltöztessük. disznófület kaptak. Melléje szép 
öss zef ogt am a  hüv ely kuj jai mat  Az e rdõbõl  hazamenni  mindig  piros Jonatán almát is kaptak, és 
keresztbetéve, és égre szegett fejjel, könnyebb, jobb , hamarabb . A amelyik cigánynál zsák volt, az még 

válogatott pityókát is.
Némely háznál még tavalyi szalonna 
is volt, olyan jól el tudták tartani. Az 
idei szalonna még nem jó, még ott 
van Bíró Jóska bácsi zsindelyes 
padlásán, a füstben és ahhoz nem is 
szabad hozzányúlni, csak akkor, 
amikor legelõször megszólal a 
kakukk. 

Igazából sohasem tudtam meg-
békülni a cigányhozta, igazi 
ezüstfenyõ karácsonyfának valóval. 
Már csak az vigasztalt, hogy magát a 
Szûzanyát óvtam meg a farkasokkal 
való küzdelemtõl. Ha én nem 
hallgatok a Szûzanya szavára, és 
átmegyek igazi, hármaságazatú 
karácsonyfának valóért a Polyán 
Bércire, akkor a farkasok meg-
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támadn ak,  a gon osz , lel ket len  Jézushoz és a Jóistenhez. Lehet, Ilyenkor, Adventban, Jézus szüle-
farkasok, akiket még a Szûzanya hogy  másoknak  ez  hamarabb  tésére várva, már réges-rég nem én 
sem szeret. sikerült, lehet, hogy késõbb, lehet, hozom a karácsonyfának valót. A 
Pacifik atya, a harangozó Réti Gyuri hogy soha. falu  szél i Tanorokba, onnan a 
bácsi házában, a hittanórán, minden Emberi sorsunk nem szabja meg, Nagymocsárkertbe, és onnan át a 
kedden és pénteken arra tanított, hogy  ne  vá lhas sunk  Is tenhez  Hidegkút erdejébe sem jártam azóta, 
hogy a Jóisten az, aki szeret minket. hasonlóvá.  Jézus azt mondta: de a Karácsony, bárhol is lett légyen 
Értünk egyetlen fia emberré lett, és „Bizony mondom nektek: Amit e szállásom, elér. 
hogy minket még jobban szeret- legkisebb testvéreim közül eggyel is Az nem igaz, hogy olyan nagy a 
hessen, éppen olyan kicsi gyermek- tettetek, velem tettétek.” Azon az különbség az istenség és emberség 
nek született, mint az összes kicsi emlékezetes Karácsonyon nekem között. A szerzetes papbácsi, Pacifik 
gyermek az egész világon. sikerült, hogy talán a legnagyobbal, atya mindent elmagyarázott nekem. 
Én arra gondoltam, hogy mi úgy Jézus édesanyjával tegyek jót: nem A hittan három órakor kezdõdött, de 
hasonlíthatunk Jézuskára, és aki õt én már két órakor abbahagytam a 
közénk küldte, az õ Atyjára, a szánkózást és bementem Réti Gyuri 
Jóistenre, hogy ha mi is szeretünk. bácsi meleg házába, ahol vidáman 
Hogyha mi is szeretjük õt. Ez így pattogott a kályhában a száraz 
becsületes. nyírfa. A horgas botjára támasz-
Nem lett volna szép dolog tõlem, a jó kodva a papbácsi elmondta nekem, 
hittanra járó gyermektõl, aki ezen a hogy mi a nagy titok. Szeretni kell 
K a r á c s o n y o n  m á r  n e m c s a k  éppen azt és azokat, akik körül-
csengettyûs, hanem vidimusz is ve sz ne k,  ki se bb  és  na gy ob b 
lehet, hogy elkóboroljak egy igazi testvéreinket, az összes hittanra járó 
karácsonyfának valóért a Polyán kurtapataki gyermekeket, akik most 
Bércének erdejébe. Ott biztosan éppen kint szánkóznak,  de a 
körbevettek volna a farkasok. Azt a kápolnatetõt is szeretni kell, ahol 
Szûzanya, aki engem szeret, nem szánkóznak. 
hagyta volna, és akkor engemet De aki még jobban hasonlítani akar a 
védett volna a gonosz farkasoktól. Jóistenhez, az még a Tanorokat is 
Aki a Szûzanyát szereti, az nem szereti. Szereti a Mocsárkertet, a 
megy a Polyán Bércire még igazi falut körülvevõ pusztákat, és még a 
karácsonyfának valóért sem. Jézus Hidegkútból csordogáló Kurtapatak 
édesanyja, Babamária még az igazi patakát is, ami még a fagyos télen 
ezüstfenyõ-karácsonyfának valónál sem fagy be. 
is fontosabb kell hogy legyen. Õ az, Legvégül még édesanyánkat, édes-
aki megvéd minket, és cserébe apánkat is szeretni kellene, csak õket 
semmit nem kér. Õ nem olyan rossz, igen nehéz, mert õk rosszak. Tõlük 
mint  édesanyámék,  mert  nekik mindig mindent csak akkor kapok, 
Mikulásra is  jó  kel l  lenni ,  ha jó vagyok. A nélkül semmi sem 
Karácsonyra is jó kell lenni. A végén kerül a karácsonyfa alá, még az az 
még kiderítik, hogy egész évben árva halasnyelû bicska sem. Még 
jónak kell lenni. karácsonyfa sincs, ha nem vagyok 

jó, de még Karácsony sem lenne, ha 
Milyen jó, hogy a csíksomlyói az emberek nem lennének jók. mentem el még igazi karácsony-
Szûzmária megmondta nekem, hogy Én biztosan tudom, hogy az emberek fának valóért sem a Polyán Bérce 
ne menjek ki a Polyán Bérce jók. Minden ember jó, mert azóta is erdejébe. Azért nem mentem el, mert 
erdejébe igazi, hármaságazatú minden évben lett Karácsony. Az szerettem Jézus édesanyját, a 
ezüstfenyõért. Sem nekem, sem idén is lesz Karácsony, biztosan boldogságos Szûzmáriát, és óvtam 
Babamáriának nem esett baja, és tudom, még akkor is, ha egy-egy õt a farkasoktól. 
hogyha a gonosz farkasok annyira ember nem éri meg és hiányozni fog Azóta is, már több mint négy 
megehülnek a fagyos télben, akkor az éjféli misérõl. évtizede Jézus édesanyja, Szûzmária 
inkább egymást egyék meg. De én óv engemet a farkasoktól, és annak a 
úgy is megvédem Szûzmáriát, úgy,  A Jóisten minden Karácsonyt nagy napnak az emlékére már nem is 
hogy  mege légszek egy vö rös megér és szeret minket, mert éppen díszítek hármaságazatú, ezüst-
fenyõvel. az õ akaratából született Jézus az fenyõbõl karácsonyfát ,  csak 
Így sikerült, hogy életemben elõször emberek közé, és lett Karácsony vörösfenyõbõl. 
hasonlóvá próbáltam lenni a kicsi szerte az egész világon.
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Cságoly Péterfia Béla: 2004. december 5. népszavazás, a vérszerzõdés sárba tiprása

A magyarországi politikai elit hatalmi viaskodásai és kisded játékai vezettek ehhez a csúfos végû voksoláshoz, 
félrevezették, megtévesztették szavazóikat. Nem létezik itteni vagy ottani magyar, csak magyar van! Az emberekben a 
szavazás elõtt egyszerûen nem tudatosult, hogy nem idegenek akarnak magyar útlevelet, az anyaország nem kegyet 
gyakorol, csak az igazságtalan határok által kiszakított nemzetrészeknek, megadja illõ tisztelettel azokat a jogokat, amik 
azokat megilletik. Majd öt évvel a népszavazás után keserûen mondotta nekem idén májusban egy Verbõc községi, 
Kárpátalján élõ fiatal tanítónõ. „Elvesztettem minden reményem, hogy ha szimbolikusan is, de befogad az az ország, 
amihez tartozom és tartoztak az õseim. Mi nem kérünk mást, mint szeretetet és megértést, mert mi is magyarok vagyunk. 
Cserébe Nyíregyházán „leukránoznak” bennünket az állomáson. Most már miben bízhatunk?! 

Hover Zsolt: Csótányok, és hazafik

t évvel ezelõtt mintegy ötszáz vissza, bár nagy örömmel maradtam már valami nem hivatalos eredmény, 

sz ol ga tá rs am ma l eg yü tt  volna még. amirõl tudni lehet. Barátaink szinte Öindul tunk útnak,  hogy lesütött fejjel, szemmel mondták: 

december ötödikén igét hirdessünk Négy szolgatá rsammal utaz tunk  elnézéseteket kell kérnünk, de úgy 

magyarországi gyülekezetekben. Az hazafele egy kocsiban, és mind- tûnik, hogy az alacsony részvétel 

istentiszteletet rögzíteni kellett, hogy annyian nagy lelkesedéssel adtuk át miatt eredménytelen lett a szavazás. 

véletlenül se hangozzon el benne egymásnak a tapasztalt élményeket. Nem is tudom mely ik okozott 

olyasmi, ami úgymond megsérthetné Szomorúan hallottuk, hogy egyikünk elkeserítõbb érzést: a választás ered-

a kampánycsendet. Fölösleges volt a korán tsem részesü l t  kedves  ménytelensége, vagy a barátaink 

na gy  ag go da lo m,  hi sz en  ne m fogadtatásban. Azt mondta neki a elkeseredése, akikrõl tudtuk, hogy õk 

kampányolni mentünk, hanem azért, lelkész, aki fogadta, hogy nem megy mindent megtet tek  azért,  hogy 

hogy jelenlétünkkel kifejezzük az el szavazni, de ha el is menne, akkor sikeres legyen a népszavazás. 

együvé tartozást. A magyar beszéd is nemmel szavazna. Ez kicsi t 

kifejezte azt, hogy egy nemzethez els zom orí tot t min ket , de azé rt Hazatértünk, az élet ment tovább 

tartozunk, Isten igéje pedig azt, hogy mégsem szegte teljesen a kedvünket, úgy,  aho gy edd ig.  Vagy tal án 

mind keresztények vagyunk. Kettõs mert azért a többiek valóban testvéri mégsem teljesen úgy. Egy fájó tövis 

kapocs is összekötött ily módon. Az fogadtatásban részesültek. maradt azóta is a lelkünkben, egy 

atyafiak örömmel hallgatták az igét, Útközben megálltunk egy debreceni elkeseredés amiatt, hogy a magyar-

és nagy  sze retett el j ött ek oda bevásár ló -központban ,  hogy  országi nemzetpusztító, istentelen 

hozzám, hogy kicsit érdeklõdjenek „beszéljünk a Mikulással”. Kimond- hatalom propagandájának  ilyen 

az erdélyi magyarok sorsa felõl. hatatlan érzés volt, hogy mindent so ka n be dõ lt ek . Öt  é v al at t 

Legtöbbjük még nem is járt itt, mint meg lehetett kérdezni anyanyel- te rm és ze te se n en yh ül t a se b.  

ahogy én is csupán pár alkalommal vünkön, sehol nem lehetett hallani Rengeteg anyaországi testvérünk jön 

lá togattam el  Magyarországra . idegen beszédet. Még akkor is jó meglátogatni majd nyolcszáz éves 

Amolyan lokálpatrióta vagyok. Volt érzés volt ez, ha egy-egy tájnyelvi mûemléktemplomunkat ,  akik 

hát mit mesélnünk egymásnak. kifejezést magyarról-magyarra mindig szabadkoznak a szavazás 

Istentisztelet után szolgatársamnál kellett fordítanunk, látván az áruház sikertelensége miatt. Nem kellene. 

ebédeltünk, a gondnok családjával munkatársain, hogy mosolyognak Mi sem hibáztatjuk azokat, akik 

együtt. Ekkor már kötetlenebbül, egy kicsit magukban.   A parkolóban vették a fáradságot, elmentek és 

kis hangulat karbantartó ital mellett találkozónk volt néhány debreceni ige nne l sza vaz tak . Sze ren csé re 

folyt a beszélgetés. Hamar eltelt a barátunkkal.  Mivel már eléggé olyanok, akik nem nemzetben 

nap, és nekem indulnom kellett késõre járt, érdeklõdtünk, hogy van-e gondolkodnak, nem látogatnak el 

"A csótányok a rovarok osztályába tartoznak, azon belül a rusnya dögök családjába" 

(gyerekek dolgozataiból)
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ide. Nem is érdekli õket a magyar állampolgárságunk, de a magyar tanácsolom, hogy ezt azoknak a 

keresztény hagyomány. Egyetlen gazdaság már nem haldoklik, rég magyarországi lelkészeknek mond-

egyszer találkoztam egy ilyen hulla. És még mindig akad olyan, aki ják, akik a Szent Koronát soha nem 

templomlátogatóval. Egy vérbel i hisz a hazudozóknak,  haza- használt tökfedõnek, a Szent Jobbot 

emesz pés ny ugdíj as, fo ghíja s árulóknak. tetemcafatnak, a Turult pedig 

nénivel. Amikor a tájházat mutattam mesebeli tojó szárnyasnak nevezték. 

meg, akkor elmondtam a piros, fehér A sokak által ma is nagyra becsült Kezdjék csak a saját házuk táján a 

csíkos asztal ter ítõrõl , hogy azt  Kádár úr mondta azt, hogy minden sepregetést, és ne várják el, hogy 

árpádsávos mintának nevezzük.  az ,  ami:  a  krumpli leves az tétlenül tûrjük azt, hogy gyalázzák 

Nagyon felbosszankodott, mikor ezt krumplileves elvtársak. Hát, akkor nemzeti jelképeinket. Persze tudom 

hallotta mondván, hogy persze, most beszéljünk végre nyíltan, elvtársak. én, hogy mindig az tudja a legjobban, 

hogy mi egy lelkész dolga, aki soha 

nem jár templomba, aki nem hisz 

Istenben, sõt még gyalázza is õt

. 

Ne felejtsük el, hogy december a 

Krisztusvárás ideje. Nem csak 

külsõleg, hanem belsõleg is fel kell 

készülnünk Krisztus születésének az 

ünneplésére. Hogy bennünk is 

újjászülessen valami. Egy szebb 

életbe vetett remény, Istenbe vetett 

hit, és felebarátaink (nemzettársaink) 

iránti szeretet. 

Így kell nekünk elõre tekintenünk. 

Nincs értelme siránkozni, nyava-

lyogni a múlton. Ami elmúlt, elmúlt. már minden árpádsávos. Erre én A hazaáruló, az hazaáruló. Akárhogy 
Tovább kell dolgoznunk, mint mondtam neki, hogy ne izgassa fel szépítget jük , akárhogy csûrjük, 
ahogyan eddig is tettük. Mindent magát annyira, mert ez a minta, az csavarjuk,  aki gyilkosa a saját  
megtenni nemzetünkért, egyhá-elnevezés a népmûvészetben sokkal nemzetének, azt nem lehet hazafinak 
zunkért. Mi itt, ti pedig anyaországi ré ge bb i,  mi nt  a K os su th -t ér i nevezni. Azt nem lehet ilyen-olyan 
testvéreim ott. Ne hagyjuk, hogy a tüntetések. kitüntetésekkel jutalmazni október 
szabadelvû propaganda meg-23-án! Aki csótány (Gyurcsótány), 
tévesszen, összezavarjon minket, Persze õt így nevelték, tanították. az ne áltassa magát azzal, hogy 
aztán meg röhögjön a markába. Nem Nem tehet róla, hogy fogalma sincs egyszer majd gerince nõ. Legyen már 
az õ véleményüket kell meghall-arról, hogy mi a népmûvészet, mi a vége a köntörfalazásnak, mellé-
gatnunk, hanem egymással kell hagyomány. És  nagyon sokan beszélésnek. Ha nem állunk ki, és 
nyíltan, magyarul beszélnünk. Így vannak még, akik nem tehetnek nem mondjuk ki nyíltan az igazságot, 
kell egymást erõsítenünk. Ez a mi arról, hogy ennyire nem érdeklõdnek akkor valóban nagyon sok szép 
munkánk, és nem is kevés. népük hagyománya iránt. Öt évvel beszéd elhangozhat. Nagyon sokat 

ezelõtt a miniszterelnök nagyon leh et s írn i ne mze tün k mi nde n 

aggódott a nemzet  sorsáért:  õ fájdalmáért, de ettõl még nem lépünk 

mondta, hogy a magyarországi elõre egy tapodtat sem. 

nyugdíjasoknak nem lesz mit ennie, a 

tandíjat nem tudják majd biztosítani Most  gondolom, a nemzetükért 

a szülõk gyermekeiknek, összeomlik féltõn aggódó materialista okosok 

az egészségügy. Talán tudta már azt mondják habzó szájjal, hogy egy 

akkor is, hogy mindenképpen be fog lelkész ne politizáljon, ne beszéljen 

következni. Most nincs kettõs il ye n k em én ye n.  Ne ki k a zt  
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- pamflet - vizû, csoda Medve-tóban. Vagy tõlem akár mélyebb 
lélegzetet is vehetnek néha bérmentve a torjai Büdös-
barlang kõlépcsõjén állva. õn szeretett, erdélyi magyar testvéreim! A 

legújabbuniós független Erdélyország hatalmas 
De minek nekik a székely-magyar állampolgárság? Hisz Hdöntés elé érkezett. Életbevágó népszavazás lesz 
ott az épp körvonalazódó szülõföldalap. Amely szintén nemsokára nálunk, a csonka-anyaországi emberek 
tele van elõnyökkel. Évente biztosít számukra három magyar állampolgárságának odaítélése kérdésében.
cseppnyi székely köményest, egy negyed falat kürtõs 
kalácsot és egy féltüdõnyi hargitai friss levegõt. Ezt az A december 5-re kiírt voksolás végzetes választás elé állít 
alapot tessék kihasználni, mert mindenki jól jár vele.majd valamennyiünket, ugyanis eme õstulok Gyurbány, 

aki mellesleg az Õsmagyarok Világszövetségének 
S nem jön a nyakunkra 5 millió anyaországi elnöke, nem tudott leülni tápos-csirke fenekére. 
munkakerülõ, 3 millió javíthatatlan képzelt beteg és 2 Összeszedett 200 000 aláírást és kikényszerítette, hogy 
millió mohó nyugdíjas. Szakembereink kiszámították, Erdély parlamentje kiírja ezt a nevetséges népszavazást.
túl sokba kerülnének nekünk. Nem mondhatunk le 
miattuk légkondicionált, új világunkról. Könyörögve kérlek benneteket, a nemes ügy érdekében 

egy-emberként fogjunk össze és szavazzunk 
Különben végre-valahára megalakult az Új Kínai Veres mindannyian nemmel! Ne engedjünk az érzelmeknek! 
Unió. Mi már két éve tagjai vagyunk. Rengeteg Tegye most félre mindenki nemzeti érzéseit és használja 
problémánkat megoldja. Ha teljesíti a feltételeket, paraszti eszét. S üzleti érzékét.
Pannoniát is beveszik három év múlva. Újra megvalósul 
a nemzetegyesítés határok felett.Szuperül racionális, globalizált lelkületû, kedves erdélyi 

magyar nemzettársaim!
A kínai konyhát úgyis megszokta már a gyomruk. Több 
mint száz éve...Nehogy az ég szerelmére igennel szavazzatok, mert 

borzalmas következményei lennének annak. Semmi 
értelme ugyanis, hogy egyik napról a másikra a mintegy 
10 millió anyaországi jöttment hirtelen székely-magyar 
állampolgárságot nyerjen, majd végzetesen elárasszon 
bennünket, aztán felfalja elõlünk a lágy kenyeret. 

S egyáltalán kik ezek a csonka-országi honpolgárok? 
Magyarok ezek egyáltalán? 

Ismerik vajon az õsi magyar nyelvet? S hallottak már az 
õsi magyar kultúráról, s annak egykor Erdélybe 
átmenekített intézményeirõl? S vajon mit tudnak Kõrösi 
Csoma Sándor honfitársunkról, aki Székelyföldrõl 
elindulva kutatta hajdanán az õshazát? És álltak õk már a 
Keleti-Kárpátok konok búsbércein 2000 méter fellett, 
ahonnan a Fekete-tenger is szépen odalátszik? Vagy 
szundítottak életükben már egyet egy õscsendben, a 40 
méteres havasi fenyõfák árnyékában? S vonszolták 
magukat májusban derékig érõ hóban a madarasi 
Hargitán? Valószínû, hogy nem. 

Hogy adjunk akkor ezeknek a kétes elemeknek székely-
magyar állampolgárságot és erdélyi útlevelet? Hónapok 
alatt elárasztanák, majd tönkre tennék a mi jóléti 
Erdélyünket. Elégedjenek meg a Székely Igazolvánnyal. 
Azzal kedvezményesen utazhatnak Erdély nagyszerû 
útjain. És ingyen borvizet ihatnak Székelyföld hûs 
forrásaiból, vagy sót nyalhatnak Parajdon a sószikláknál 
és lubickolhatnak egyet Szovátán az édes-sós-meleg 

Csíki Sándor: Székely-magyar állampolgárság 2104-ben

Aláírás nélkül...
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Sajó Sándor: 
Magyar háromság
 
Légy ember, - Isten képmása,
Öleld magadhoz az eget;
E földbõl égig szárnyalásra
Egyéb se kell, csak szeretet;
Szeresd az embert, - földi sorsban
Édes testvérül nézzed õt,
Emeld, ki lent fetreng a porban
És vigasztald a szenvedõt.
 
Légy férfi, - sors vihara ellen
Magad magadnak menedék:
Önérzet, erkölcs, tiszta jellem,
Jó szív és nem hajló derék;
Légy tettre bátor, bár az élet
Száz csellel jár is körüled, -
Van éles kardod s büszke vérted:
Az igazság, s becsület.
 
Légy magyar! Bús fajodnak élni
Sorsodnak legszebb része, hidd;
Hitvány az ember, rongy a férfi,
Kit ez az érzés nem hevít;
Idegenségek vak bolondja
Száz szennyes árban elmerül, -
Hûs szív csak hazáját dobolja
Halálig rendületlenül.
 
E földön mint magyar háromság
E hármas eszmény lengedez,
A nagy világ s egy bús kis ország
Meghitt ölelkezés ez;
Magasságoknak zengetõje
Mint hármas hangú égi kar - 
Isten parancsa szól belõle:
Légy ember, férfi - s légy magyar!

1923

Nadányi Zoltán
Piros-fehér-zöld

Láttam zászlókat mindenféle színben,
és láttam, hogy zászlórúd minden ember,
feje zászlógomb, minden színt lobogtat,
amit rákötnek. Láttam két szememmel,
csüggedve láttam, hogy hiába minden.
S amikor itt román hadak robogtak
és lengett a legcsúfabb trikolor,

kilencszázhúszban, mint strucc a homokba,
fejemet kábán fúrtam a romokba
és azt gondoltam, már csak abban hittem,
hogy minket a Sors ujja közt sodor
s hiába minden handabanda itten,
hiába forrong a földgömb, az ország,
az ember, mert a Sors intézi sorsát,
megoldja a táblán a képletet
és minden csak egyféleképp lehet.
És mégis egy kép, mint virág a gazból,
üdén virít a bús napok fölébe,
elmondom, ahogy gyónnak pap fülébe,
el nem hallgatva semmit az igazból.
Kilencszázhúszban, egy bús reggelen
Várad kövét koptattam kedvtelen,
tavasz volt, felhõs égen kék szigetkék
és hirtelen szívemre szállt a vér:
egyik ablakba a paplant kitették,
zöld volt a párkány és piros a paplan,
közbül a paplan huzata fehér,
piros-fehér-zöld villog az ablakban!
Piros-fehér-zöld, így összefogózva,
az utcán, Váradon! Váratlanabb,
csodálatosabb, mint sziklán a rózsa,
vagy mintha éjjel sütne ki a nap!
Piros-fehér-zöld bûvös szallaga,
gyõzelmi jel, a gyõzelem maga!
Piros-fehér-zöld, legszebb trikolor,
amit pogány düh üldöz és torol
s ha három színét a fekete ármány
összeolvassa a húgod ruháján,
bizony bûnhõdik szörnyen és nagyon.
Hogy és miképp, tudják azt Váradon!
Nem harci zászló, melyet vércsatakban
várfalra tûz negyvennyolc hõse, nem,
véletlen csínyje volt csak, ágyi paplan,
de rajta mégis fennakadt a szem
és úgy maradt sokáig, fennakadva
és négyszer-ötször mentem el elõtte,
piros-fehér-zöld színre leskelõdve,
ahogy szarvas jár a hûvös patakra.

In: Bocsáss meg, 1941
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Andróczky Lászlóné Etelka
Adósunk Európa 

Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, 
A Kárpátok védték, ha jött a zivatar. 
Az idõk folyamán ráéheztek mások, 
Széjjeldarabolták Nagy-Magyarországot. 
Ki akarta? Ma élõk, tehetünk mi róla? 
Felelõs mindezért a vén Európa! 
Széttépték országunk, és sok millió szívet, 
Kisebbség nemzetünk öt országban így lett. 
Ki kérdez meg minket, jó nektek így élni? 
Kinek van jogában szíveinket tépni? 
Trianont sínyli hat ország magyarja, 
Köztük sem sok akad, aki így akarja. 
Fel is sorolhatom: a szép Kárpátalja 
Lakossága magát õsmagyarnak vallja. 
Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence, 
Ontotta a magyart az áldott Verecke. 
Ezeréves múltat biztosított nekünk, 
S mi erre a múltra mindég büszkék leszünk! 
De megjelent Trianon és sorsokkal játszva, 
Csodás országunk darabokra vágta! 
Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke, 
Ez a magyarságnak mindenkorra lecke! 
De mindegy ki hogy számol, összead vagy szoroz, 
Ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz! 
És így van ma Bánát, Baranya és Bácska 
Hetven év óta lenn Jugoszláviában. 
Ezért román Erdély, szlovák a Felvidék. 
Nagy-Magyarországot eképpen vágták szét. 
És Szlovákiában még elvárnák e néptõl: 
Váljon meg örökre a múlt emlékétõl. 
A szlovák a magyartól - fájdalom - irígyli, 
Ha Felvidéket mond, õt még az is sérti. 
Az erdélyieknek sem fényesebb a sorsa 
Értük is felelõs marad Európa! 
õk azok, kiket a sors kevésbé kényeztet, 
De annál gazdagabbak: szeretnek, éreznek. 
Ott vasvillával, bottal erõltetnék rájuk, 
Hogy a magyarokból legyenek románok! 
Ebbõl kifolyólag békétlenség zajlik, 
De az igaz magyar, nincs amiért hajlik! 
Így nem csak minket súlyt a Trianoni átok, 
Kik bennünket tipornak, azokra is szállott. 
Számukra sem hozhat eszményi boldogságot 
Míg más üldözöttként éli a világot. 
Ausztriában sem mindenkinek mindegy 
Ha jól is megy sora, mégsem cserél szívet. 
Van ki nem feledi, honnan jön, hová tart, 
Nem hagyja kiölni magából a magyart! 
Nézem így sorjában, mi maradt még hátra, 
Sok-sok széjjelõzött magyar a világba. 
Fontosnak tartom, hogy még Bácskáról meséljek 
Mert születésemtõl e vidéken élek. 
Ennek a porában játszottam, mint gyerek, 
Ez oltotta belém, hogy mindig magyar legyek! 

Kozma András
A mi bûneink

Mi magyarok, mi üldözött,
Halálra ítélt úri faj,
Csak suttogunk magunk között,
Mert már az önvád nem szilaj.

Nekünk megadták, az igaz!  
S hozzá sóhajtunk keserûn:
A legnagyobb baj mégis az,
Ami magunkban renyhe bûn.

Az írigy becsvágy, nyegle gõg,
Mely mindig ármányt szõ henyén
S minden nagy embert tönkre bõg:
„Vagyok én, mint te oly legény!...”

Pedig dehogy van!...Oly silány,
Hogy még silányabb gyõz hamar  
S kontár lesz úrrá Hunnián
És bomlott kéve a magyar.

S a bomlott nemzet nép-e még?  
Reményt veszt minden hû kebel,
Míg õrült ádáz csõcselék
Magasra árulót emel.

S ujongó éljen s taps riad,
Míg ez eladja a hazát,
Melyért dicsõ nagy honfiak,
Gyûlölten, éltük áldozák.

Hol bálvány annyi gaz sivár
S becsületért halál a bér:
Ott mit se kell csodálni már!
Mindent elönt a szenny s a vér.

 S még itt a szenny s a vér nyoma
S hazánkból is egy kis darab…
Ah! jobb kor nem lesz itt soha,
Míg régi bûnünk megmarad.

Mi magyarok így suttogunk,
Ha más leselgõ nincs jelen.
De ez csak a mi szent jogunk,  
Ne merje tenni idegen!

Ha az, ki rontó ördögül
Gyalázza õsi nemzetünk
S a káron undokúl örül,
Bûnünket hányja fel nekünk:

Öklöm szorúlni érzem én
S szavam liheg: „ilyet ne mondj!”…
Ami fajunkban õserény,
Az fáj neked, te  rongy!”



Ez tanított arra, hogy ami nekünk sóhaj, 
Más nemzeteknek az ne legyen óhaj! 
Errõl a síkságról látni a végtelent, 
Ez tár fel számunkra múltat, jövõt, jelent. 
A magyar nem kér mást, nem a régi földet, 
Egy, amit nem ad fel, hogy értsék végre õket! 
Lássa be a világ a békétlenség okát: 
E nép azért harcol, ne vegyék el jogát! 
Ne legyen a magyar mások keze-lába, 
Ne, ne alattvaló saját hazájában! 
Beszélhesse nyelvét, úgy, ahogy tanulta, 
Hisz õ tekinthet vissza a leggazdagabb múltra. 
Soknak nem tetszik, ha mi ezt kimondjuk, 
De ÉL AZ IGAZSÁG, akárhogy titkoljuk! 
Együvé tartoznak, de büntetnek azóta, 
E hét évtizedért, a vádlott Európa!
 
 
Topolya, 1991.

Végvári (Reményik Sándor)
A gondolat szabad

Bilincs a kézen, az ajkon lakat,
De felhõk felett, de vizek alatt
Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!

Legyen tanyám kietlen szirtorom,
Vagy börtönöm pokol-mély vártorony,
Én amit akarok, azt gondolom!

Ó, mi gyönyör! Ó mily isteni kéj,
Repülni! Dús képzeletem, ne félj,
Nem gátol ebben zsarnoki szenvedély.

Repülj képzelmem, csillagokig szállj,
Az Isteneknek lángitalt kínálj!
Durva õrszem rád nem rivallhat: „Állj!”

Repülj, semmi sem szegi kedvedet:
Repülj, szakítsd magadra az eget,
Építs, vagy ronts: neked minden lehet!

Repülj, oltsd ki a földi lángokat
És népesíts be új világokat,
Nincs porkoláb, aki meglátogat!

Öltözz hulló csillagok ezüstjébe,
Köd oszlopába, áldozat füstjébe,
Rögbe nem botolsz és nem lépsz tüskébe!

Te tövistelen téped a virágot,
A nyomodba kémek serge meddõn hágott. 
Mûhelyedben, Mester, téged ki látott?

Fölötted nincs Cézár, nincs Imperátor,
Se rongy tömeg, babért tépdesni bátor,
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S nincs, aki Téged bekerít, határol.

Szabad vagy, mint ürben a fénysugár,
Szabad, mint a morajló tengerár
S csak öntörvényed a korlát, határ.

Élet, Halál: minden beléd merül,
És biróul fölötted ki sem ül,
Csak aki lát: az Isten egyedül.

Tollam le nem ír, ki nem ejt a szám,
Mégis repülsz, mint csengõ, tünde szán,
Szabad vitéz: végig a rab hazán!

Sajó Sándor
Fegyverre!

Magyarország katonái, 
Tudtok-e még talpra állni? 
Tudnotok kell: ûz az átok, 
Tudnotok kell: nincs hazátok, 
Most riadjon harsonátok:
Most nem másért, most magunkért,
Õs földünkért, õs fajunkért
Fegyverre, magyarok!
Lenni kell most, vagy nem lenni, 
Vár a minden, vagy a semmi; 
Itt vijjog a végzet rajtunk, 
Azt kérdezi, van-e kardunk, 
Élünk-e még, vagy meghaltunk;
Most nem másért, most magunkért,
Õs földünkért, õs fajunkért
Fegyverre, magyarok!
Sikoltoz a Tátra alja, 
Szívembe csap Erdély jajja...
Én rab hazám, rab testvérem, 
Megváltlak én, ha kell véren, 
Isten engem úgy segéljen!
Most nem másért, most magunkért,
Õs földünkért, õs fajunkért
Fegyverre, magyarok! 

Másokért már hullt a vérünk, 
Most már végre észre térünk: 
Magunk írjuk magunk sorsát, 
Egy a föld itt s egy az ország, - 
Ezeréves Magyarország!
Most nem másért, most magunkért,
Õs földünkért, õs fajunkért
Fegyverre, magyarok!

1920
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szichózisnak az olyan, valamely közös okból szorosan összefügg a felekezetek forradal-
származó lelkiállapotot nevezzük, amely miságával.Phosszabb-rövidebb idõn át károsan befolyá-

solja valakinek gondolkozás- és érzésvilágát. Minden forradalom szenvedélybõl pattan ki s a 
Pszichózis vallási, helyesebben: felekezeti téren is szenvedély, elkeseredés, gyûlölet, cselszövés és 
van s itt különösen sok bajt szokott okozni, fõleg ha erõszak segíti diadalra. Vallási téren a forradalmi 
tömegpszichózis formájában jelentkezik ott, ahol jelleg valamivel szelídebb, amennyiben saját-
bizonyos vallási közösségek állanak egymással szerûen vegyül pietisztikus elemekkel. Már az 
szemben. Minden vallási közösségnek természet- ariánusoktól, manicheusoktól és priszcilliánusoktól 
szerû velejárója a testületi szellem, amely, akárcsak kezdve fel a katharokig és a skót puritánokig álló 
a pártszellem vagy a nemzeti öntudat, heves és jelenség ez a keveredés: ezek az emberek jámbor 
szenvedélyes fellobbanásokra késztet. Pszichózissá imádság és zsoltárzengés közben fenték késüket a 
ez a felekezeti pártszellem fõleg azoknál a forradalom örök ellenfele, az õsegyház ellen. 
felekezeteknél fejlõdik, amelyek egy forradalmi Lényeges enyhülést azonban a felekezeti furorban 

ez a jámborság csodálatosképpen ritkán jelent s volt 
nagyon számos oly eset, amikor az emberek éppen a 
hitbuzgalmi rajongásból szívták magukba a harci 
kedvet és szenvedélyt.

Ez az eretnek-mentalitás, bármily paradox, nem 
csupán az eretnekeknél fordul elõ. Akadtak 
katolikus fanatikusok is, akik Istent szolgálni 
vélték, amikor máglyákat gyújtottak; siessünk 
hozzátenni: távolról sem oly nagy számban, mint 
ahogy azt a katolikusellenes történetfestés, a 
pamfletek és vádiratok özöne a tömeggel elhitetni 
tudta. A katolikus máglyák száma eltörpül az 
eretnekek katolikusüldözésének egész országok 
katolicizmusát tûzzel-vassal kiirtó hekatombái 
mellett. Mégis: a pszichózis-jelleg egyes katoli-
kusokban, fanatikusokban is megtalálható, bárha 
nem oly tömegesen s oly általános bevetten, mint az 
eretnekségeknél.

A felekezeti pszichózis azonban lényegénél fogva 
sokkal inkább táplálkozik ellenzéki, forradalmi 
forrásokból, mint vallásiakból. Más a vallás, a lélek 
belsõ megszentelése, az Isten keresése s az õ 
törvényeihez való ragaszkodás, és más a felekezet, 
az érdekcsoport, a vallási párt. Egyházi téren is: más 
az egyháziasság, amely a maga egyházához azért 
ragaszkodik, mert abban Krisztus rendelését s 
intézkedését látja, és más a felekezetiség, amely a 
maga pártját védi, tekintet nélkül arra, hogy ez a párt 
Isten rendelése-e vagy nem.

(Budapest, 1933. febr. 20.)lépésben ismerik fel történeti eredetüket. A 
rendkívüli nagyfokú ingerlékenység, sokszor 
ítélethiány, szenvedélyesség és gyûlölködés, amely 
végeszakadatlan vádaskodásban és folytonos, 
zseniálisan szõtt cselvetésben nyilvánul meg, 

Incze István: A felekezeti pszichózis /részlet/

Halott_Krisztus_1989
Torjay Valter



 „Fogcsikorgató türelemmel  Gazduram 
Összeszorított szájjal,  
Krisztus-követõ bús próbálkozással, Ágyhozkötözött epigrammával
Majd daccal, lobbanóval, buborékot ölel az elme.
Fojtott igével és visszanyelt szóval,  
Tenyérrel, mely sima örökké, Edzésmunkánk nem kevés,
Csak a zsebben szorul ököllé muslica ájul a rumba…
Keserû, tehetetlen nevetéssel a játék szerelme
Nem csodálkozva már  és csodálkozva mégis, ûz minket,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett: és kitüntet
…” /Reményik Sándor/ figyelmével
 napról napra
vásznát hasítja szét a kép, lapról lapra
tudja az, ki már sokat hátralépett, érvel, hogy érvvel
egy dobókockában meglátod higgyünk magunkba.
a sorsszerûséget,  
közben ömlik Rád a közelmúltból a szó Mint ébredés után
kezedben tartod a kockát, ahogy pofozzuk a párnát,
dobásra készen, rakjuk össze verseinket.
de vajon melyik szám lenne a jó?  
 Kottatartód, labdaszedõd vagyok esténként,
a zseb kicsinek bizonyul az ökölbe ketreced mécsese:
szorított kéznek… létezem ezer alakban,
az árulás érzését fogadtam örökbe, sose tartott vissza az alaktan,
fényesség az önsajnálatnak, bár nem vesz észre a vércse se
mint szidol a réznek… egyszer legyõzzük a láthatatlant.
hát megint belerúgtam a ködbe.  
 Várnak minket a tengerek,
kiszáradt kút a tyúkszaros udvaron, megszokásból integetnek a hajósözvegyek,
a zsoltár hangja ide már nem ér el, de még sem mehetünk…
érdek szerint öltözködnek, Küszöblétünk keresztben (és hosszában…)
és festik magukat pirossal, naranccsal, halványan hisz ez az a hely,
kékkel, ahol fáinkat, szõlõinket ültettük el,
a beragadt fékkel s nem ezt tanultuk a vincellér iskolában…
veszteglõ kocsit nem szívesen tolják,  
viszont Mint két kolduló barát,
tekézhetünk gesztényekkel, a misérõl hazatérõ arcokban fürödtünk,
míg barátom hamvait szórják. apokrif a kocsma falán (de lehet egy páternoszter 
 poszter is talán):
Világosnál is világosabb „nem azért harcolunk, mert gyûlöljük, ami elõttünk 
egyik oldalon a kéz, a másikon a fej az, ami rázható… van,
a fegyvert letettük, hanem mert szeretjük, ami mögöttünk…”
a mód mi sért, a tett végül is magyarázható.  
Helyezkedés megy, kevesebb a lélek, több az ambíció, Szabadság  mint cickánynak az ázott gabonaszag,
s itt megáll egy pillanatra az ecset, szappanozott padlón pincérgyakorlatok,
megakad a szó. ha helyére kerül a toldalék, s a rag,
 ha tisztességes ajánlatot is kapok,
Kezemben a dobókocka… s nem, mint két vidéki galamb
De vajon melyik szám lenne a jó? repülünk neki a város üvegfalának,

mert hiszünk a tükör csábító szimmetriájának.
(2009.06.18)  

Ízlelgetjük mi a határainkat,
a lehetséges életeinket, s a halált,
mint mikor a nagytiszteletû a toszt közepén
egy mély dekoltázsra talált,
és az isteni formákba vész; jelnek látja a lányt…

Jóna Dávid versei

19.2009/12



 
A kérdésekre választ választ az est,
íveket húzunk,
körbetáncoljuk az egyenest,
szent kacataink múlandósága fiaink, barátaink kezében
elszakadt cipõfûzõ a kézben…
(az õszinteség elõz ebben a részben,
ez nem kívánságmûsor; kettõtõl ötig,
még ha a halántékunkat titkok is kötik…)
 
A próbatermi vágyak lágyak:
a biccenõ kés végre kenyeret szelne,
a nõ is tüzesebb lesz akkor,
feledi jövõjét, s bénító múltját,
a tüzes seb nyulat varázsol kalapból,
pótol,
kulcs a zárban, kettõt pördül maga körül,
sportol
és megnyitja a fény útját!

 (2009.10.29)

20.2009/12

Döbrentei Kornél: Egy körtefa erogén zónáiról

A körtefa csupa hónalj,
gyanta-mézbe rongy a sóhaj,
ahogy buja-sötét zugok
mélyén villódzó pórusok
epedõ kórussá lesznek,
allelujás csöndet zengnek,
gyökerén át, mint a gonosz
fölér s betölti a mítosz,
hamvas égbolt a fa kontya,
pipiskedik, míg lebontja
hosszúszálú, lágy esõvé  
napfényt csévél maga köré.

A körtefa csupa hánalj,
szûzlányszagú illóolaj,
titkokat érlelõ bûbáj,
ágai Síva-karok bár,
bennük nõstényszándék sarjad,
és klorofill-csordát hajtat
az õstudás, mely bimbókban
fülel: az idõ, hogy csobban,
és ajzott csikló-rügyekkel
méri, hány pillanat telt el
a mindenségben, megméri,
a féreg mikor eszményi
a kéreg alatt…és a fa
dús-paráznán nyújtózkodva
csupa köldök, ágyék, emlõ,
csurig-tavasz-degesz tömlõ
éroszi magánya sóvár,
megváltja irgalmas harkály:
rátapad, döfi ádázul,
vénuszi dombok között dúl,
konok hévvel egy ütemre,
amíg a fa meggörbedve
kifullad az ájulásig,
s gyötrõ kéjjel kivirágzik. 

Jóna Dávid: Az ölelésed... 
 
az ölelésed mindig hat rám
bárcsak akarhatnám...,
mikor képzeletembõl elõre hozom,
remegés fut át a mozdonyokon,
búcsú csók a homlokomon,
szavak nélkül a peronon,
nem búcsúzkodsz, nem búcsúzkodom.
 
volt már ilyen. szerettem egy nõt,
önvédelembõl hátbalõtt,
az arcomon maradt a jel:
miért? s hogy Õ? nem hiszem el!
 
valamit eltört
valamit elvitt
 
volt már, hogy
egy kicsit jó voltam, érdekes, okos, finom,
a fizetség csillogó szem, formás idom,
de útban vagyok, hogy úton lehess,
hogy jobb árfolyamon szeress
 
még csak ígérni sem tudtam,
meggyilkoltan, halottan,
illúziótlanul, fáradtan
bocsásd meg, ha Veled álmodtam...



N a d á n y i  is áll mellettük, de legalább nem az legszebb magyar versei közé tartozik. 
Zoltán, 1892- ellenségük - vagyis nem politizál. Annyi Olykor novellákat is ír, egy egész kötet 
be n s zü le te tt  bizonyos, hogy Nadányi már indulá- ker eke dik  ki b elõ lük . Ne m na gy 
Feketegyörösön sakor birtokában van az egész modern jelentõségûek, de hibátlanok és mindig 
. Középiskoláit magyar költészet technikájának, formai érdekesek. Mégis:  a kir ándu lás a  
Nagyvá radon  színvonala semmivel sincs a Nyugaté na gy ob b té má kh oz , a sz at ír a,  a 
végezte.  Tanár alatt, de hangütése, nyelvezete mégsem szé ppr óza  csa k alk alm i elá gaz ás.  
szere tett volna  a Nyugathoz kapcsolja, sokkal inkább a Nadányi mindenekelõtt a szerelem 
lenni , de ap ja századforduló „nagyvárosi” költõihez, költõje.  Erot ikától  szel íd  id il lig,  
kívánságára jogi A Hét nem kevésbé bravúros verselõi- szerelmi ódától könnyed sanzonig, testi 
pá lyára men t.  hez, vagyis  a Heltai-Ignotus-Makai beteljesüléstõl halk ábrándozásig, szen-
1914-ben adott típusú költészethez. vedélytõl játékig, hûségtõl hûtlenségig, 

ki elõször kötetet. 1917-ben Nagy- És éppen Nagyváradon akkor ugyanúgy meztelenségtõl agyonöltöztetettségig a 
váradon újságíró, 1920-ban a fõvárosba le he t n ag yv ár os i a  kö lt õ,  mi nt  szerelmi  élmények  csengõ-bongó  
jö n,  a Pe st i Na pl ó mu nk at ár sa . Budapesten. Mire 1917-ben jogi doktor enciklopédiája ez a költészet. Nem egy 
Megélhetési nehézségek miatt családi lesz , már  ismert kö ltõ.  Könnyed,  versét megzenésít ették, és  diva tos 
birtokukra, Bakonszegre költözik. 1926- szellemes prózáját is szívesen közlik az színésznõktõl falusi  mûkedvelõkig  
tól Bihar megye fõlevéltárosaként újs ágo k. N em i s ak ar e gye lõr e országszerte énekelték. Az idõsebb 
Be re tt yó új fa lu n,  19 44 -t õl  is mé t közhivatalnok lenni, inkább újságíró. nemzedékek tán még emlékeznek az "Ez 
Budapesten él. Itt hal meg 1955-ben. Elõbb Nagyváradon. Ott éli át a háború lett a vesztünk, mind a kettõnk veszte" 

végé t, on nét m essz irõl  vesz  csak  refrénû sanzonra, amelyet az akkor 
*** tudomást forradalmakról, majd ellenfor- országos népszerûségû Karádi Katalin 

rada lomról. És csak a Monarchia énekelt filmen, pódiumon, rádióban, és 
Versolvasó  ember nemcsak nagy végleges szétbomlása után, amikor nyomában az egész ország énekelte 
köl tõk et,  nem csa k az  emb eri  és Nagyvá rad  is Romániához  kerül,  városban és falun, szalonokban és 
közösségi sors váteszeit olvassa, hanem költözik fel Budapestre. Most már kocsmákban. Ennek a szövegét Nadányi 
a pil lan atn yi gyö nyö rûs ége ket  é s családos ember, szeretteit is el kell írta.
kellemes emlékeket adó jó költõket is. tart ania . Igaz , Buda pest en is kap 
Az örök és ezerarcú szerelem idézõi újságírói állást, egy ideig a Pesti Napló Amikor pedig elkövetkeztek a német 
pedig kedves barátaivá lesznek minden munkatársa, de ebbõl azokban az megszállás napjai, a trubadúr mögül 
egészséges ösztönéletû embernek. Ezért inflációs években nehéz megélni. Ott- elõ lép ett  a hu man ist a. O tt ü lt a  
halhatatlanok a trubadúrok felsõ fokon, hon pedig , Bihar Magyarországon  vármegyei magas hivatalban, és az 
és ezért népszerûek a táncdalszöveg- maradt részén van egy kis birtokuk is, a emberségesség nevében hamis iratokat 
írók alsó fokon. megyeszékhellyé elõlépett Berettyó- gyártott az üldözötteknek.  Nem is 
Nos, a múlt század hazai költészetének újfalu közhivatallal kínálja. Úgy lett kérdezte, kit miért üldöznek: szárma-
egyik legkellemesebb, igazán mesteri, tehát, ahogy apja eleve elképzelte: dr. zása, politikai magatartása, katona-
már-már a nagyság határáig emelkedõ Nadányi Zoltán rangos vármegye i szökevény volta miatt. Ekkor derült ki, 
kis költõje, világégések közepette tiszta tisztviselõ lett, Bihar megye fõlevél- hogy mennyire igazi trubadúr: azok a 
lelkû, szelíd trubadúrja volt tárosa. Ott is él a második világháború ha jdan i páncélos -dárdás szerelmi  
Õ is abból a bihari dzsentrivilágból végéig . Rangja , címe tek intélyes,  dalnokok is életeszményüknek tudták az 
indult, mint oly számosan az utóbbi száz hivatala mûveltséget  igénylõ. Élhet ártatlanok védelmét. De közben még 
év hazai irodalmában. Õ is Nagyváradon közben a költészetének. És akkor  költészetében is felcsendül egy merõben 
járta iskoláit, õ is jogász lett, majd kiderül, hogy nem is olyan mindenestül új hang: a felháborodott tiltakozás az 
nagyváradi újságíró, mint oly sokan pol iti kamentes,  min t ahogy eleve embertelenségekkel szemben. A háború 
írástudó kortársai között. Igaz, eleve képzelték. A kisvárosi élet furcsaságait, vége után haláláig Budapesten él. Mint 
tanár szeretett volna lenni, de apja úgy elmaradottságait szatirikus versekkel sok író megalkuszik a kommunista 
kívánta: legyen jogász, azután szolgálja pellengérezi ki. Ezt a jelképes kisvárost rendszerrel, az új irodalmi körülmények 
az államot vagy a vármegyét, mint az Piripócsnak nevezi, és egy egész ciklust között. Mûfordítói feladatok végre-
elõdök. Emellett akár költõ is lehet, ha ír a piripócsi emberekrõl és közállapo- hajt ásán ál van rá szük ség.  Oros z 
már úgy szereti az irodalmat, és olyan tokról. A Nyugat egyre közelebb érzi költõket és szovjet forradalmi mûveket 
kedvve l, korán bon takozó  forma- magához. Kosztolányi és az oly szigorú kell tolmácsolnia,  Heine, Burns, Moore, 
biztonsággal versel. Schöpflin Aladár szinte versengve ír Mickiewicz , Lermontov melle tt. A 

jobb nál j obba kat k önyv eirõ l. De  szovjet kortársak fordítása közben 
Már joghallgató korában, 1914-ben költészete is egyre igényesebb lesz, a verses mese játékot ír, a Hét falu 
Nagyváradon megjelent elsõ verses- szerelmi játék mellett egyre erõteljesebb kovácsát. De ennek bemutatóját már 
könyve: játékos szerelmi élmények hangot kap a szerelmi szenvedély; a nem éri meg. 1955-ben, hatvanhárom 
bravúrosan játékos verseléssel. Tetszik szatíra játékai mellett néha megjelenik a éves korában hirtelenül ragadja el a 
mindenkinek; a Nyugat körülieknek történelmi látomás is. A Bessenyei halál.
azért, mert olyan mesterien komponál és György emlékét idézõ költemény, A 
fogalmaz; a konzervatívoknak azért, testõr - talán egész életmûvének mûvészi 
mert végre egy fiatal jó költõ, aki ha nem csúcspontja - a két világháború közti kor 

21.2009/12

Nadányi Zoltán



Döbrentei Kornél

22.2009/12

Tanulmányok: 1967-70 Felsõfokú Gépjármûközlekedési Technikum, hajózási szak, 1974-76 MÚOSZ 
Újságíró Iskola

Munkásság: 1965-1966 kocsikísérõ, segédmunkás, raktáros, 1966-1971 tengerész, 1972-1989 újságíró, 
1989-1990 az Ötlet munkatársa, 1991 óta a Hitel rovatvezetõje, irodalmi szerkesztõje. 1967 óta jelennek 
meg versei.
A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja (2000), a Magyar Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja 
(2000), a Vitézi Rend rendes tagja (2002)

 Méltatás helyett, amit Kornél egyszer gunyorosan „korai nekrológnak” nevezett álljon itt 

Születésem elõtti létem, mert parancsoló örömmel, hogy még a Mindenható is golás, õrült hiedelem, hogy az óriási 
gondolatként már ott éltem szüleimben, gyönyörködöt t  egyesülésükben.  túlerõben áradó oroszok megállíthatók. 
rendkívül mozgalmasan alakult, bõviben Val ós zí nû , ho gy  a ma xi mu mo t A harcok hevességére jellemzõ, hogy 
vol t tr agikomikus mozzanatoknak,  val ósíto ttá k me g ab ból az  is ten i például Zámoly, Csanádi Imre és Csoóri 
merthogy a II . vi lágháború utolsó elgondolásból, ami a férfi és a nõ Sándor szülõfaluja - maga Csóri is 
esztendejében, már menekülés közben, kapcsolata. A magyar kir. honvédezredes nemegyszer mesélt errõl - legalább 
Ausztriában (az akkor angol ellenõrzés lánya és a lovagkereszttel kitûntetett tizenhétszer cserélt gazdát.
alatt levõ) Karintiában fogantam. Bár a magyar kir. fõhadnagy szerelmi frigye Édesanyám Passauba menekül a csecse-
világra jöttömet követõ csaknem fél valóban egy életre szólt. Kitartottak mõvel, aki egy ottani kórházban meghal. 
évszázad történelmi  eseményekben, egymás mellett jóban, rosszban - fõként Pepszinhiány, mondják az orvosok,  
válságos és álságos fordu latokban, az utóbbiból jutott nekik csõstül-, de túl a nincs rá gyógyszer, a gyerek menthe-
politikai abszurdumokban megrendítõen simi lis simi li gaudet bizonyságán,  tetlen. A kis halottat, valami rendel-
gazdagnak mondható, meg- és túlélését fr en et ik us  eg ym ás na k ör ül és ük  kezésre hivatkozva, már ki sem adják, 
minõsíthetjük bravúrnak is . Net án történelmi szövetség is volt, amelynek anyám nem is láthatja többé, még 
csodának ,  amely  csoda  éppen  alapját az azonos világlátás, élmény és hosszú-hosszú éveken át az a kényszer-
harmadnapon túl tetõz ik kitar tóan. értékrend jelentette. képzet gyötri, elcserélték a fiát, s talán 
Halottak napja után az elsõ napon, - az Ez a szövetség 43 esztendõn át tartott, sõt életben van. A Margit-vonalat szétzúzza 
életigenlés ünnepének is nevezhetnénk, - apám 1987-ben bekövetkezett halálával az ellenség, apámék gyilkos harcban 
a mágikus hármas szám bûvöletében: sem szûnt meg, mert spirituálisan a mai kih átr áln ak ápr ili s neg yed iké n az 
november 3-án, 3 óra 3 perckor láttam napig tovább él az édesanyámban. A országból, jobban mondva az orosz 
meg a napvilágot. A családi legenda úgy félelmetes megpróbáltatások nemhogy páncé los ékek iszonyú veszt esége t 
tartja, nemigen akartam "kijönni", menet kikezdeni nem tudták ezt az "uniót", de okozva a Karavankák lábáig lökik õket, 
közben állítólag görcsösen megmar- inkább erõsítették; bármelyiküket is kis híján apám is elesik. Ha akkor 
koltam anyám sörényét, hogy azért sem, hívta ki a sors, mindig két egybeforrott meghal, meg sem születek.
akkor kiáltott fel a kültelki madám, némi lélekkel találta magát szemközt, s Nekem évekkel késõbb ezt a napot a 
tót nyelvjárással: "Kornelka, Kornelka, vé ge re dm én yb en  so ha se m tu dt a felszabadulás napjaként kellett megün-
oda már nem lehet visszamenni". Hát legyûrni õket. Megkísérelte pedig, de nepelnem az iskolában.
az ót a i s m ar ad ta m,  vi ss za ju tá si  hányszor! Az idõ múlásának fittyet   
nosztalgiámat más formák és technikák hányva hasonló kegyetlen helyzetek Félelmetes, o lykor mily  pon tosan 
gyakorlásával igyekszem kiélni sokaságát teremtve meg. Íme belõlük mû kö di k a gé ne ml ék ez et . Eg yi k 
.De vissza a kezdetekhez! Olcsó mulat- ízelitõül: anyám Erdélyben, Székely- versemben van egy sor,  mely  
ság volna így utólag földre érkezésemet keresztúron született a románok elõli atavisztikus erõvel, az értelem számára 
misztikus okokkal magyarázni. Elvégre menekülés közben, 1918-ban, egy iskola ellenõrizhetetlenül tört föl belõlem. "A 
a legtöbb esetben két ember gyönyör- épületében, miközben a nagyapám a sem min ek nag ymo sás -sz aga  van ". 
éhségébõl valósulunk meg, melyben Széke ly Hadosztály tüzért isztj eként  Egyszer kvaterkázás közben megmu-
gyakorta közremûködik a "felelõtlen" elkeseredett és reménytelen utóvéd- tattam apámnak a költeményt. Hirtelen 
véletlen is; akikkel az utóbbi történt, harcokat folytatott. És rá 25 évvel elfehéredett az arca, és akkor mondta el, 
megs züle tésü khöz  utól ag álmo dják  hasonló a helyzet, bár a színhely más. hogy ott, Ausztriában, orosz offenzíva 
hozzá a sorsszerûséget. Az én szüleimet Most a Dunántúlon vagyunk, anyám után, hogyan tudatosult benne, hogy 
egészségesen szilaj  életszerelemmel 1945 márciusában az orosz hadsereg elõl minden elveszett, amiért harcolt, amiben 
áldotta meg az Isten; legendásak voltak menekülve, Szakonyban szüli meg a hitt. Másnap hajnalban, kétórai alvás 
kettesben eltöltött ifjúkori vacsoráik, bátyámat, míg édesapám a magyar kir. után arra ébredtem valami paraszt-
együltükben felfaltak egy sült kacsát, ho nv éd sé g h iv at ás os  ti sz tj ek én t ház ban , me sél te,  hog y rá zog at a  
megittak rá valami jóféle borocskát, s egységével  a német csapatok közé legényem, és hogy hatalmas csend van. 
aztán fergeteges nászba kezdtek, minden ékelten, a híres Margit-vonalban küzd a Kibotorkáltam az udvarra, ahol komisz, 
porcikájuk összeillett, úgy oldódtak fel Vörös Hadsereg ellen. jeges tavaszi szél fújt; két fa közt 
egymásban, oly "pszichoszomatikus" Talán ez volt az utolsó gigászi fellán- kifeszített szárítókötélen frissen mosott, 
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vakító lepedõket csattogtatott. Csak ez a követett. idõk során mítikussá nõtt bennem. A 
zaj hallatszott. Közel álltam hozzá, hogy A Sarkcsillagra nézõ szobában láttam földbõl a fákból, virágokból áradó erõk 
fogom a pisztolyomat, és fõbe lövöm meg a napvilágo t Pes tszent imrén.  áthatottak, és egy mágikus pillanatban, 
magam. Ha orosz fogságba estem volna, Szüle tésemet baljós jelek  kísér ték. kilencévesen megírtam elsõ versemet, 
egy percig sem habozok. Nem hittem Amikor apám kerékpárra kapott, hogy a amelyet aztán sok követett. Negyedik 
volna akkor, hogy húsz év múlva a fiam bábáért menjen, villámlások, dörgések elemista koromban már száz versem 
versében ú jra  találkozom azzal  a közepette kitört az égiháború, majd volt, egy spirálfüzetbe körmöltem õket. 
pillanattal. Látod, kisfiam, ezért nem rálõttek valahonnan - a közbiztonság Elõször egy pap, a hittantantanárom 
szabad soha feladni. még nem volt valami megnyugtató 1946 figyelt fel rájuk, majd a verseket Elvira 
   novemberében- aztán kerékpárjával néninek ( akibe sze relmes vo ltam) 
És apám nem adta fel, valami erõ nekihajtott egy téglarakásnak, és végül megmutattam egy beszélgetés órán, õ 
átsegítette azon a kapitulációs, fehér megrázta a bábaasszony kapucsengõje. tudtomon kívül továbbadta Vécsey  
lepedõs hangulaton, és jelentkezett a Eleinte komoly esélyem volt arra, hogy tanárnõnek - ötödikben õ tanította az 
vitéz Szügyi vezérõrnagy vezette Szent én is meghalok, mint a bátyám. Féléves irodalmat -, aki valami pályázatra beadta 
László Hadosztályba, melyet aztán már koromban úgy néztem ki, mint egy õket, de arra én már nemigen figyeltem. 
nem vetettek be. Karintiában kerültek hathetes, sokáig sínylõdtem élet és halál Az tán egysze r csak , emlékszem,  
angol fogságba, s ez viszonylag formális között. Volt idõszak, amikor szegény tornaóra volt, mentünk volna ki focizni, 
volt, apám szerzett valami eltávozásra szüleim nemigen hitték, hogy valamikor az e gyi k cs apa tna k én  vol tam  a 
jogosító papírt,  és egy kerékpáron bebarangolom még a mellettünk elterülõ kapitánya, bejött az igazgató, hóna alatt 
átke lve a z osz trák  Alpokon va gy ha tá rt , h og y f ác án to já st  sz ed ek  egy "néprádióval". A foci elmarad, 
nyolcszáz kilométert kerékpározott, míg tavasszal, dinnyét lopok nyáron, szõlõt mond ta , és  hogy  az  el égedet len 
a bajorországi Passauban rálelt kétség- dézsmálok õsszel és télen végigkorizok a zsivajgást lecsillapítsa - természetesen 
beesett anyámra, aki önmaga árnyékává befagyott Szincsán patakon, amely Gyál én tomboltam a legjobban - , még 
sorvadt a  fájdalomtól.  Madárnyi ra felõl Péter-major alatt kígyózott el a hozzátette: valami iskolánk számára 
fogyott, mert emésztõ bánat kerítette soroksári Duna-ág, a Kis-Duna irányába. fontos dolog következik, figyeljetek! És 
ha ta lm áb a,  ut án a ak ar t ha ln i a Számomra azonban a hatalmas kert volt megszólalt a rádió: "Az általános iskolák 
bátyámnak. Karintiába visszakerülve a a csodák forrása, amelyet aztán a házzal irodalmi versenyén a verskategóriában 
helyzet válságosra fordult, azt mondta az együtt elvettek, államosítottak, idegen Döbrentei Kornél, a Szélsõ utcai iskola 
orvos apámnak: újra anyává kell tenned a lakókat költözte ttek  oda.  A négy- V. osztályos tanulója I. díjat nyert a 
feleséged, ha azt akarod, hogy életben gyermekes "proletár" házaspár végig Zörög a kukoricaszár és a Tavaszi füzek 
maradjon, ha az anyai ösztön felébred, em be rs ég es  ma ra dt , ti sz te lt ék  a címû verseivel. A verseket Gáti József 
megmenekül. családunkat, és nem voltak hajlandók elõadásában hallhatják".
   Így történt, hogy a Klopeini-tó beszámolni a hatóságnak, hogy mik     
környékén St.Kanzianban az  anyám történnek a "horthysta viperafészekben". Paf f! D öbb ene t, d iad al,  örv ény lõ 
várandóssá lett velem. De nem akart kint,    gyönyör, valami soha nem érzett, forró 
idegen  fö ldön  megszü ln i.  Ám a Sõt, -56 után nem jelentették föl a család öröm járt át, röpített föl, elmosódott 
hazatérés, fõként apám miatt, aki még férfi tagjait - ami egyenlõ lett volna a körülöttem a világ. Jövõvel, sorssal 
esküt tett a bolsevizmus elleni harcra, halálos ítélettel - a forradalom napjaiban elj egy zõ pil lan at vol t, fel vil lan ó, 
igen kockázatosnak tûnt, félõ volt, hogy tanúsított viselkedésükért. Maradt hát a öntudatlan tudás, hogy mélységesen 
a határon azonnal lefogják. Anyám kommunista háztömbbizalmi, az írni- közöm van, lesz, lehet majd valamihez, 
mindvégig hajthatatlannak mutatkozott, olvasni alig tudó, de nem rosszindulatú ami egy kicsit több, mint az élet. Veni 
s közölte, akkor egyedül jön vissza. Az K.I. bácsi, aki hetenként átjött, hogy Sancte, Jöjj Szentlélek Úristen, és akkor 
in du lá s e lõ tt i v ac so rá n a  ti sz ti  megmutas sa  az  ez redes ú rnak  a bennem és általam ott volt. Gazdagnak 
étkezdében összeírták a hazakészülõk jelentését. Látom, a sudár diófa alatti mondhatom magam, mert ez a szavakba 
nevét, a listára természetesen az apámét asztalnál nagyapámék tarokkoznak,  nem foglalható érzés, teremtésélmény 
nem rótták fel, miután a hangos kérdésre, ami kor  meg jel eni k K.I ., zav art an további, válságokban dús életem során, 
hazajössz, nemmel felelt. Éjszaka még gyûrögetve svájcisapkáját, és átadja az nagy hitfogyatkozások idején néhány-
egyszer mindent alaposan átbeszéltek a ákombákomokkal telerótt irkalapot.  szor elemi erõvel, feltámadást betelje-
szüleim, és hajnalra anyám meggyõzte Nagyapó figyelmesen átfutja, arca nem sítõn megtörtént velem. Életem világító 
apámat, mégiscsak jöjjön haza. Reggel árul el semmit, nem minõsíti a jelentés örökmécspontjai ezek. Energiatelepek; 
tehát õ is csatlakozott a hazatérõk politikai tartalmát egy árva szóval sem. lélek- és erkölcsi erõt sugárzók, táplálták 
csoportjához. És mit ad Isten, a határon Elb ocs átó  moz dul att al vis sza adj a, a küzdeni akarást, elhitették, hogy 
sorban letartóztatták azokat a tiszteket, miközben tárgyilagos hangon megjegy- érd eme s, his zen  oly an tör tén elm i 
akik a lajstromban szerepeltek. Az zi: máskor a "mely" szócskát egy ellel, a kor sza kba n, hel yze tbe n szü let tem , 
igazolta tó közeg szúrósan ránézett kommunistát viszont két emmel írja, amelyet ,  leszámítva  két -három 
apámra, de mivel nevét nem lelte fel, kérem! Aztán hamarosan kiszál l a esztendõt, negligációban töltöttem el, 
továbbengedte; ha apa ot t van a játékból, visszavonul a szobájába, s az örökké a megtûrt kategóriában. Végül is 
névsorban, valószínû, hogy agyonlövik. onnan kiszûrõdõ iszonyú sípolásból, megjelenhettem, de irodalmi jelen-
Félelmetes , hogy  már akkor hogy recsegésbõl tudni lehetett, megkezdõ- létemet, enyhén szólva, mérsékelten 
beépült a legzártabb társaságba is a dött a szeánsz, bekapcsolta a Szabad vették tudomásul, mondhatom, életem 
kommunista elhárítás vagy felderítés, Európa Rádiót. Én meg szokásom szerint jelentõs része valamiféle csak azért is 
már készültek a perekre s egy réteg bel éve sze k a k ert be,  ame ly k ora  da cb an  te lt  el . M ár  in du lá so m 
likvidálására, amit aztán késõbb az egész tavasztól késõ õszig anyám káprázatos pi llanatában, elsõ  verseskönyvem 
ma gy ar  kö zé po sz tá ly  sz ét ve ré se  virágainak lüktetésében égett, s amely az kapcsán leírták: Döbrentei gondolat-
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világa, világlátása idegen a szocialista valamiképp mindig aktuális maradjon. seprési tevékenység szis ztematikus 
társadalomban kívánatostól. Az ilyen és Itt a mûvészembernek, ha csak egy kis megszervezése és végrehajtása, amelyet 
ehhez  hasonló szövegek akkor iban morális érzékenységgel is megáldott, az  áp ol an dó  te rü le t s ze kt or ok ra  
felértek egy nyílt feljelentéssel , az veretett, mindig nehéz volt, és nehéz ma bontásával oldott meg egy szintén 
azonnali ellehetetlenítéssel.  Viszont is arisztokratikus távolságban élnie a "udvaros" volt  ezredes meg egy 
büszke vagyok arra, hogy a mindenkori történelemtõl. Lehetetlen függetlened- éjjeliõrként szolgáló tábornok céltudatos 
hivatalos kultúrhatalom hamis érték- nie a stigmás sorstól: itt újra meg újra közremûködésével . Szóval  hamar 
ren djé nek  fit tye t hán yó sze lle mi,  gyulladásba jönnek és elharapódznak a rájöttek, ki õ és menesztették. Ám a kard 
erkölcsi gigászok, mint például Weöres, régi, elkezelt sebek. A felejtés fényûzése maradt. Az öcsémmel rendre kicsentük a 
Nagy László, Kormos István, Huszárik nem lehet a mi luxusunk. Néhány szobából, és összecsaptunk vele. Mint 
Zoltán, Latinovics, illetve az elõttem eszmetársammal együtt  magam is idõsebbet, engem illetett a villogó penge 
járó  nemzedék  nem egy illusztr is efféleképp éreztem kemény és lankad- a markolattal, Gábor öcsémnek a hüvely 
tagjának megbecsülését, barátságát a tabb diktatúrák idején.  Az Erdély- jutott, azzal hadonászott szegényke. Így 
magaménak tudhattam, tudhatom. Máig országban dúló népirtással kapcsolat- ko pt at tu k,  öl tü k a  fe gy ve rt ; a  
nem feledtem Kiss Ferenc biztatását, ban, ostorozván a honi hatalom meg- markolatáról  f i tyegõ aranyboj t  
bennem való bizodalmát, Ágh Pisti, hunyászkodó, bûnös tehetetlenségét, leszakadt, és lepattogzott a penge fényes 
Simonffy Andrís támogató kritikáját, éppen úgy, mint a Duna-elterelés ügyé- máz a, min den t elk öve ttü nk,  hog y 
sem az utánam következõ nemzedék ben, vagy Tõkés László üldöztetésekor. szimpla vasdarabbá züllesszük. Egyszer 
jeles képviselõjének, Zalán Tibornak Mint ahogy nem mehettem el szó nélkül aztán rajtakapott apánk a kardozáson, de 
megvilágító és formabontó tanulmányát, amellett se, hogy 1989-ben, az elsõ nem náspángolt el érte. Attól kezdve 
melyet az Életünkben tett közzé, vagy szabad  márc ius 15-én a magyar  mesélt a háborúról, férfibátorságról és 
Váncsa István Kortársban megjelent ifjúsággal azok szerettek volna közösen egy, a mienkné l sokkalta nagyobb  
Arcképvázlatát. Részükrõl ezek megírá- felvonulni, akik az elõzõ évben még kertrõl: a hazáról. Igen, erre a kardra 
sa, vállalása nem kis tett volt akkoriban. gumibotoztattak, az a nemzeti színre gondoltam, hogy ne féljek. A kardra, 
Nekem viszont erõt adtak a kilátás- játszó régi gárda, amely '88 õszén amelynek legendája tovább folytatódott 
talanság elviseléséhez, és termékenyítõn lovakkal tipratta szét a 301-es parcellát. az idõben. Apám a hatvanas évek 
kilendítettek a holtpontról. Mint ahogy Az Á tpi ngá lt m árc ius  cím û ve rs második fe lér e fe lküzdö tte  magát 
megerõsített az Illyéssel való talál- születése, megjelenésének körülményei, telepvezetõ-helyettesig. Ez volt a csúcs, 
kozásom is. Amikor bemutattak neki, s o r s a ,  é l e t e m  s u g á r z ó  " ö r ö k - amit a múltjával elérhetett. Gyakor-
kezét a vállamra tette s annyit mondott: mécspillanatai" közé tartozik. A verset latilag persze õ irányított mindent. 
ismerem a verseid, nagyra nõj! És ennél Nagy Gáspár kérte a Hitel számára Kényszeredetten, fû alatt elismerték 
nagyobb, több kárpótlás nem kell. És az (akkor még nem sejtettem egyszer az a kiv áló  sze rve zõk épe ssé gét , a sok  
is elégtétellel tö lt el, hogy érzem,  megtiszteltetés ér, hogy a folyóirat botcsinálta vezetõ káder igen jól meg is 
alapkérdésekben, amelyekért íratlan munka társa  lehet ek), k icsit  késve  élt belõle.
belsõ parancs kényszerített kiállani, kü ld tem e l ,  rendhagyó módon   
igazam volt, megérte a mellõztetést szorítottak neki helyet, rögtön a második Sorozatos  nagy tel jes ítményeire a 
vállalnom. oldalon. A verset Csengey Dénes " a szalagrendszer megalkotásával tette fel a 
   virágjában elhunyt nagy ígéret " felvitte koronát. A munkafolyamat fázisokra 
Bár általában fenntartással viseltetek a Bubik Istvánhoz, aki a Várban több ezer bontása után NSZK-exportra alkalmas, 
di re kt en  po li ti zá ló  mû vé sz et , a ember elõtt elszavalta az elsõ szabad kész kávéõrlõk kerültek le a szalag 
"publicisztikus" vers iránt, mert március 15-én. végérõl. Hatalmas dolog volt ez 
többnyire feláldoztatik az aktualitás    Kívánhat költõ ennél többet- Nincs az a akkoriban, az új gazdasági mechanizmus 
ol tá rá n a  ko rt al an  ig az sá go ka t hi va ta lo s k it ün te té s,  dí j,  am el y alkonyatos hajnalán. Harc kezdõdött a 
megkísértõ többsíkúság , öntörvényû felérhetne ezzel az erõt, hitet adó prémiumokért, a termeléstõl teljesen 
összetettség, mindaz, amiért érdemes és gyönyörrel ! És  va lahogy  mind ig  függetlenedett pártkáderek tülekedtek a 
érdekes alkotni, ám olyan történelmi visszaidézõdik az az ötödikes korombeli kondér körül. Apámnak, aki az egészet 
idõszakokban, amikor a nemzeti és a meghatározó siker. Látom magam elõtt a megvalósította, alig volt esélye, hogy 
személyi szabadságjogokat megcson- nagyapám szikár, katonás alakját, amint odaférjen. Az igazgató - kivételesen 
kítják, a szellemi életet ellehetetlenítik, a repülõtérre kísér, az elsõ díj ugyanis valódi mozgalmi múlttal rendelkezõ 
az önkifejezés és-kiteljesedés lehetõsége egy Budapest fölötti sétarepülés volt. ember, családja Auschwitzban pusztult 
a mi ni mu mr a cs ök ke n,  ak ko r a Hallom a hangját: "Maga nem félhet". És el, de nem szomjazta a bosszút - jó szemû 
"helyzetelemzõ" poli tikai vers , a akkor a kardra gondoltam, apám avatási volt, tudta, kié az érdem, becsülte a 
felso rolt bénító körülmények ellen  kardjára, amely, bár a háborúban minden teljesítményt és a nyitottságot. Ahogy 
mozgósító, "közérthetõ" költemény - odaveszett, valahogyan átmentõdött, s apám is, aki mint volt hivatásos tiszt egy 
cselekedet! Részt vállalás a jelen idõ végig velünk maradt a kommunista te rm el és in ek  in du ló  ér te ke zl et en  
alakításából, nyomatékosító lázadás, ret orz ió r ett ene tes  éve ibe n is . A tárgyilagos szakszerûséggel és nem 
hogy a létezésünk nem csupán illúzió, de legenyhébb volt az, hogy apám sokáig titkol t eli smeréssel  tag lal ta Dajan 
nem is a vattaság állapota a váll- nem juthatott álláshoz. Ha végre valahol hadvezéri képességeit a Sinai-félsziget s 
tömésben. Elévülhetetlen példa erre a felvették, mondjuk gyárudvart söpörni, a Golán megszállásával kapcsolatban. 
költészetre a Nemzeti dal vagy Illyés amint megtud ták, ki volt,  azonnal Tette ezt akkor, midõn az MSZMP 
verse, az Egy mondat a zsarnokságról. elküldték. A lelkiismeretes munkája izraelita tagjai is buzgón megtagadták 
Csak olyan környezet kell hozzá, mint a árulta el. Ugyanis mindenkinek feltûnt Izraelt. Mindegy, az igazgató tudta, hogy 
Kárpát-medence, s egy olyan történe- az  ud va r át te ki nt he tõ , sz ok at la n a kávéõrlõk sorozatgyártása apámnak 
lem, mint a miénk, hogy - sajnos - rendezettsége, a kirívó tisztaság, a köszönhetõ, ismerte az anyagiak körüli 
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ádáz harcot, s az esetleges politikai volt abban a hatalmassá összegezõdõ árulta el senki. Ha nem így történik, mint 
inszinuációkat védendõ, belekarolt, és erõfeszítésbe, amelybõl felépült a torlasz volt ludovikás fõhadnagyot azonnal 
figyelõ szemek kereszttüzében átsétált a mûúton, hogy megpróbálja késleltetni felakasztják. Nekem azóta az a füst kicsit 
vele az udvaron. Nyilvánvalóan azzal a a "testvéri" páncélosok felvonulását. a tömjén füstje is. Ott és akkor, egy 
sz án dé kk al , ho gy  me gk ön ny ít se  Ennyire közösségben, közös akarásban morzsa-pillanatra, elûzte az ördögöt. 
apámnak, úgy is mint háromgyerekes tán azóta se , még a focipályán, a Amely aztán oly sokszor megjelent 
családfõnek (akkor már Pálma húgom is játékszenvedély inspirációjában sem hitvány jellemû emberek, igazságtalan, 
megvolt,  szikrázó szõkén, elragadó tudtam föloldódni, r ésszé,  részessé ostoba és kártékony politikai szándékok, 
komiszsággal uralkodva fölöttünk) a válni. rendszerek képviselõinek képében, az 
kondérhoz jutást. És apám úgy vélte,    országrontó,  nemzetbut ító  hatalom 
hosszú évek után eljött az alkalmas Másik emlékem ama napokról egy máig cselédeiben,  a "magánszorg almú" 
pillanat, végre itt az õ ideje. És megkérte felkavaró íz, a nagyanyám maga gyúrta- kutyaságban.
az igazgató urat - soha nem elvtársazott nyújtotta mákos rétesének íze, melyet a Valahogy ki kelle tt törni  abból  a 
senkit - , hadd hozza be a gyerekei által rendkívüli idõkre való tekintettel a más távlattalan létezésbõl, nevezzük inkább 
elnyûtt régi kardját a krómozómûhelybe, években szokásos  dió tor ta helyett  vegetációnak, amely életlehetõségül 
mivelhogy matt nagyon. Az igazgató kaptam a szülinapomra. Látom, amint a jutott. Mindig, mindenütt falak, gátak, 
szeme kitágult a döbbenettõl, aztán a fehér abrosszal leterített asztalon tiltások; dogmák és hazugság és 
megértés fénye költözött bele. Tudta, ez óv at os an  ny új tj a,  li sz te s ké zz el  hazugság, lélek-, szellem- és jellem-
nem provokáció, agyrém, délibábos alá pas kol va " leb egt eti " a t ész tát , nyomorítás, ez volt, ami ifjúságom 
restaurációs kísérlet, nem, többrõl, más miközben kintrõl idõnként géppuska- színteréül jutott. Nem lehettem erdész, 
minõségû dologról van szó. Elmoso- kelepelés, géppisztolysorozat hangja tör nem lehettem bölcsész, ám lehettem 
lyodott, mintegy elismerésként. Persze, be, de õt ez, sokat megért Gracchus- kocsikísérõ, raktári segédmunkás. Ki 
hát csak hozza be, kedves Döbrentei, mamát, nemigen zavarja a teremtés kellett törnöm abból a közegbõl, mint a 
hivatkozzon rám a portán, mondta, és elmélyült munkájában. Az egész házat repülõhalnak. Micsoda dinamika szük-
kezet nyújtott. Az a kard most az én betöltötte a sülõ rétes illata, bevette séges ahhoz, hogy ha percekre is, de 
falamon függ, nem marja a rozsda, és magát a bõröm alá, a gondolataimba, a legyõzze a tenger gigászi visszahúzó 
ragyog kiolthatatlanul. Elfog a félelem, jövõmbe. Nagyanyám a mákos tölteléket erejét . Nekem a tengerészet teret 
mi vajon, ha majd bekövetkezik a szilvalekvárral "bolondította" meg, s jelentett , megváltást.  A megvál tás  
végzetes sötét, milyen fényes fogód- ettõl a hártyavékony tésztájú rétes máig elmaradt, de idõt nyertem s betekintést a 
zókat hagyhatunk az utánunk kapasz- élõ ízt kapott. Megkóstolhatták azok a lét különbözõ síkjaiba és önmagamba. 
kodóknak? fegyverrel felszerelkezett fiatalok is, Kettõs utazás volt, egy "kívül": végig-
Igaza volt Proustnak, az eltûnt idõ akik Kornél bácsit, azaz az Édesapámat hajóztam a Levantén, bebolyonghattam 
nyomába eredni, ideig-óráig rabul ejtve, keresték, irányozná be azt a három tehát a mítikus görög szigetvilágot, 
belé visszavarázsolódni annyit jelent, gazdá t l an  l égvéde lmi  lövege t ,  eljutottam Törökországba, Szíriába, 
mint régi ízek, illatok feltámadását amelyeket a  késõbbiekben páncél- Libanonba,  Egyiptomba, Algériába, 
megélni. Nekem 1956. forradalmas törõként szeretnének alkalmazni a já rt am  dé le n,  Ol as zo rs zá gb an , 
idejét nem a krizantémok illata juttatja tankok ellen. Apám el is ment, és Spanyolországban,  mint  ahogy 
eszembe, és nem is a lõporfüst keserû beállította az ágyúkat, sikerült is aztán megismerhettem a Balkánt is, amelynek 
szaga. Hanem a nevében Wekerlérõl velük néhányat kilõni a Pestre tartó "szárazföldi" vonatkozásaival tisztában 
Szélsõ utcaira átkeresztel t általános harckocsik közül. voltam anélkül is, hogy kitettem volna a 
iskola  olajja l vastagon beeresztett    S ennek következményeként nekem lábam Magyarországról. És volt egy 
fapadlójának szaga. Pontosabban, annak megint egy illathoz társul a történelem. "belsõ" utazás is, amely ma sem ért 
a jellegzetes iskolaszagnak a hiánya, November vége, december eleje. Riadt, véget, lehet, csupán zátonyon vesztegel a 
amely számomra a szabadság mindent szorongó várakozás az egész tájék. Az sajka. Nemrégiben akadt kezembe egy 
betöltõ, mámorító élményét jelentette. udvar védett zugában apám egy kis va llomásos  ny il atkoza tom,  éppen 
Hiszen nem kellett suliba mennünk! sámlin ül, elõtte tûz lobog, iratokat éget. negyedszázada adtam az Új írásnak, 
Elsõre a világtörténelmi pillanatból csak Bent  a szobában kis  pakk , apám mint fiatal író. 
ennyit fogtam fel, de ezt teljes átéléssel. fölkészült rá, hogy érte jönnek. Azokat a Így kezdõdik: "Novemberben leszek 23 
Sza bad on k óri cál hat tun k, m égs em leveleket is?, kérdi anyám. Apa bólint. éves. Tengerész vagyok, jelenleg a 
elvadulva, mert az utcákon fényes szemû Igen. Minden szó veszélyes lehet. És kereskedelmi Tengerészeti Akadémia 
felnõttek jártak, és összeölelkeztek, s anya kihozza a selyemszalaggal átkötött, hallgatója. Elsõ versem, az Éhesek 1967-
ettõl olyan otthonos volt minden és a levendulás fehérnemûk alján meg- ben jelent meg az Élet és Irodalomban. 
mindenki. Még a rendõr is, aki fegyver- õrzött szerelmes leveleket, amelyeket Kötetem nincs!" A szöveg mellett a 
telenül és szelíden álldogált õrbódéja apám még a harctérrõl írt haza. A lángok fényképem díszeleg, amelyet mosta-
elõtt, és látható együttérzéssel szemlélte lassan  emészt ik a köteget. Sorok nában gyakorta elnézegetek.
a tömeget, amely buzgó hórukkozások fénylenek föl: "Isten óvjon, drágám,     
közepette azon munkálkodott,  hogy visszavárlak", s elenyésznek. Torok- A fényképrõl hetykén és elszántan néz 
keresztbe fordítsa a marhavagonokat, szorítón gomolyog föl a füst, a semmibe farkasszemet  tengerészuni formisban 
fölszedje a síneket, talpfákat, és a tartás kietlen szaga. Anyám szemében feszítõ hajdani önmagam. Mint aki 
kö ve ze te t.  Ba ri ká dé pí té s za jl ot t,  egy pici könny. Igen, a füst szagát ma is kesztyût készül a világ arcába vágni, 
melyben magam is is részt vettem, nem az orromban érzem. Apát, bár minden ahelyett, hogy a kollektív kihûlés 
küldött haza, nem ripakodott rám senki, szo msz éd tud ta a löv ege k kör üli  ellenreklámjaként meleg alsót, sálat és 
sõt egy öreg overállos még biztatott is: ez szerepét, s azt is, hogy a "nagybarikád" fü lvédõt  sz er ezne  be  a kö ze lí tõ  
az öcsi, ne kíméld magad, most emeld ép ít és én ek  ir án yí tá sá ba n sz in té n egyetemes télre.
meg. Az én vékonyka kezem is benne közremûködött, nem jelentették fel, nem     Hej, azóta hányszor tapasztalhattam: a 
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világ hívja ki párbajra az embert. És nem lehet az igazságnak és nem csupán re nd sz er es en  sz óz at ot  in té ze k a 
elsõ vérig, nem is a fair play alapján. valahányadik héja. Bár amit akkor még cs al ád ho z,  va la mi  Bá be l el õt ti , 
    Végül is hosszú távon minden kiderül. az eszével nem tekintett át egészében, azt egyetemes nyelven, persze nem értették. 
A megméretés könyörtelen, olykor még a nyiladozó tehetségével élesen látta. Nem a szokványos gügyögés-gajdolás 
a kipróbált mérlegek is megrokkannak Nemes pátosszal kifejtett "programja" volt az. Döbbenetesen célirányosnak 
belé. A Tatárpuszta fiatal hadnagya lényegében ma is aktuális, sõt némely tûnõ , vehemens  beszélni  akarás , 
lehetett ilyen, mint ez a fiú, aki a képrõl mozzanatában idõszerûbb, minta valaha. szónoklat vagy elõadás. Mindenáron el 
visszanézve azt a naiv hitet árasztja,     Például az, hogy az írók történelmi akartam mondani valamit egy olyan 
hogy véle a jövõ is megtörténhet, mert felelõsségvállalására nem tart igényt a pr im er  vi lá gr ól , sz el le mi -f iz ik ai  
joga, érkezése van rá. Én már tudom, politika, legalábbis nem úgy, ahogy ezt tartományról, amelyhez én nagyon közel 
amit õ nem tudhatott, vagy nem volt az írók, hivatásuk törvényei szerint, voltam még, s õk, felnõttek remény-
hajlandó tudomásul venni: rengeteg me gf og al ma zz ák  és  ké pv is el ik . telenül távol. Általában órás szónok-
olyan puszta akad, amelyen elszikesedik "Divattá" vált, hogy aki egy hazai latokat tartottam, s közben szenvedélyes 
az ifjúság. Meg az igazság! Az ám, fórumon, élve hozzászólási jogával, dühvel ráztam a rácsot, mert éreztem, 
hazám. fino mkod ástó l men tese n kim ondj a nem tudom kellõképpen megértetni 
    De nem mosolyogtam meg ezt az gondolatát, szóba hozza az úgynevezett magam, és ezért mindennap újrakezd-
egészségesen vakmerõ, a gyõzelem kén yes  kér dés eke t (m ely ek p edi g tem, erõszakos, embriónyi Troppauer 
reményével induló múzsák-kegyeltjét, állítólag nincsenek), azt a következõ Hümér, a szuggesz tív szeánszo t.  
aki nem titkolta, van behajtani valója a alkalommal már nem hívják meg. Egy Megrendítõ volt, ahogy az akkor még 
sorson. Legalább annyi "világbíró" idõre vagy végképp persona non grata elementárisan birtokolt õstudást meg 
akarat szükséges itt, mint amennyi lesz. ak ar ta m o sz ta ni  ve lü k:  ta lá n a  
õbeléje szorult, nemhogy az egyéniség    Annak idején én, a felmenõimtõl világegyetem keletkezésének vagy a 
kiteljesedéséhez, de a puszta megmara- örö köl t ha gyo mán yok nak  köszö n- delfin és az  Ember  kapcsolatának 
dáshoz is, az önmegõrzéshez, illetve az hetõen, természe tes ösztönösséggel titkaiba szerettem volna beavatni õket. 
írói autonómia megteremtéséhez, amely kerü ltem  abba  a köz egbe , arr a a Beavatni: az a mûvészet, a költészet 
körülménye ink közöt t még mindig "térfélre", ahol  szellemileg, erkölcsileg lényege. Mint amikor hosszú tél után 
rendkívüli feladat. Egy nyugati író ezt otthon érzem magam. S olyan társakra hirtelen meglátunk egy virágzásban 
nem érti. Nem tud mit kezdeni versben leltem ott többek között, mint Csoóri tündöklõ fát, amely tegnap még kopáran 
bujdosásunkkal, gondolkodásunk Sándor, Tóth Bálint, Albert Gábor, álldogált az ablak elõtt. Az ember 
mítoszi arányaival, jelképeink arzenál- Marsall László, Páskándi Géza, Ágh ösztönösen felkiált: gyertek, nézzétek, 
jával. Azzal a heroikus lendülettel, István, Lázár Ervin, Bella Is tván,  milyen gyönyörû!  Hát il yesfé le a 
amivel áttételrõl áttételre szökkenve, Simonffy András, Buda Ferenc, Parancs versírás kényszere. De vallani kell, ami 
oldalazva közelítünk a legalapvetõbb János, Utassy József, Kiss Benedek, ezzel következményként együtt jár, a 
igazságok megfogal-mazásához. Azért Tamás Menyhért, Nagy Gáspár, és hála bensõ ürességrõl is, amikor az ember 
így, mert egyértelmû kimondásukat, Istennek még folytathatnám a sort. Ez a kifogy, úgy érzi, kong belül. Okkult 
súlyukat a politikai struktúra nem tûrte, választás ma is a hátországom, az tudományokban járatos barátom azzal 
nem bírta el. No és most? energiaforrásom. Egykori választásom- szokott vigasztalni, hogy az ember 
    ban olyan formátumú egyéniségek természetes állapota az üresség. Az élet 
Nem tagadom meg az önkipróbálás erõsítettek meg, akik nemcsak szellemi át ár am li k ra jt un k,  és ha  val am i 
lázában égõ tengerészfit, aki voltam. kvalitásuk révén emelkedtek ki, hanem megmarad, mert ki akar fejezõdni, akár 
Remélem, õ sem engem, bármily elszánt erkölcsi zsenik is voltak. (Hajlok arra, éppen általunk, az már kegyelmi állapot. 
és hetyke. A hetykeség a késõbbiek hogy a két képesség valójában nem Honnan  jön , kitõl,  mié rt,  mikor?  
folyamán jobbára fanyar öniróniává választható el egymástól, bár az utóbbi Meg vál asz olh ata tla n. Ami kor  üre s 
szelídült. Az ünnepélyes fontosságtudat harminc-negyven év szolgáltatott erre is vagyok, kiülök a diófa alá, fejem a 
megfakult, kifáradt. Az öntúlértékeléstõl példát.)   tö rz sé ne k t ám as zt om , k ut yá m a  
gondosan megóvták a "real itások", lábamhoz simul, s e két delejes sarok, az 
különben is, errefelé az idõ inkább a Kemények, tiszták, megvesztegethetet- állati és a növényi pólus közé ékelõdve 
liliputiságnak kedvez. Bár a többpártiság lenek voltak. Ebbe is haltak bele. Azt telítkezem, lassan átjár és felkereng a 
bevezetésével adatott esély a felnövésre. tanultam tõlük, hogy a meggyõzõdé- sz ív em ig , ag ya mi g az  en er gi a.
Nekünk magunknak kell lódulnunk, sünk mellett ki kell tartani enged-    
luxus Godot-ra várni. Félek, ha el is jön, mények, alkuk nélkül. Nem szabad  Számomra két idõszámítás létezik: a 
késõn érkezik. engedni a félrevezetõ, csábos szirén- vers elõtti és a vers utáni. A köztes 
   Ám az elszántság maradt. Mivel hangoknak. A rossz irányba történõ mintha nem is az én idõm lenne, nincs 
beigazolódott - számomra mindenképp - öneltérítés, a jobbik én elnyomása vagy a hatalmam felette. Lehet, amikor írok, 
, hogy annak idején a jó, bár rögösebb - megnyomor ítá s elt ûré se kar rie rny i va lak i  ha ta lmas ,  fö l é rhe te t l en  
utóbbi általában a jó egyik kritériuma idõért - iszonyú nagy kár! Sem a szellemiség súg nekem. Valószínû. De 
nálunk - úton indultam el, ami nem a h i v a t a l o s  e l i s m e r é s ,  s e m  a z  eszmélkedésem kezde tétõl  én csak 
"percemberekhez", a könnyû sikerekhez elmarasztalás nem lehet mérce, csak az annyit tudok, hogy el akarok mondani 
vezetett, és vezet. De ha kudarcokkal, önmagunkkal szembeni könyör telen valamit. S azóta is rázom a rácsot.
kétségbeesésekkel kikövezve is, azért õszinteség.
csak eljuttatott a magasrendû gyönyör-    Döbrentei Kornél
höz, amelynek szellemi önrendelkezés a Édesanyám elbeszélése szerint másfél-
neve. kétéves lehettem, már totyogtam, de még 
     Igen tisztelt huszonöt évvel ezelõtti n e m  t u d t a m  b e s z é l n i ,  a m i k o r  
énem túlontúl hitte, hogy a szó magja fel figyel tek  rá,  hogy a járókából  
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A világhálón segítségével ismer- értékítéletük megbízhatóságának hitelével.  
kedtem meg Jóna Dáviddal, T. A jelenségek összetettek és egyéniek, hiszen például a 
Ágoston László író a Lenkey sziámis Müller Péter angol tanáromként a gyömbérsör 
huszárok szerzõje, kedves isme- fogyasztási rituáléjával juttatott élményhez, pedig a minta 
rõsömön keresztül . Átküldött  közvetítése nem volt tudatos, a pillanat ünnepélyességének 
verse megfogott, és úgy éreztem, való idõszentelés, a látszólagosan hétköznapi dolog 
ku ty a kö te le ss ég em , ho gy  szeretete megkülönböztette õt, s elõször tudat alatt, majd 
megjelentessem a következõ késõbb tudatosan is beépült a hogyanja. (A megadja a 
számunkban. Élet rajza, amit  módját a paraszti kultúrában, a polgári létben és az 
átküldött ennyi: Jóna Dávid - arisztokratikus milliõben is megtalálható azonban a rohanó 
Má ny, 19 68 -b an  sz ül et et t civilizációnknak nem sajátja. Lásd az étkezésben: Jókai 
mé di ap ed ag óg us , ta ná r,  a még azt írja, hogy minálunk magyaroknál az evés nem csak 
Bicskei tv szerkesztõje. Ezért gyönyörûség, minálunk kultusz!) Elõször is köszönöm 

úgy határoztam, megtörve a konzervatív szokásokat, szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy dolguk szerint adták 
honlapjának részleges kiszipkázásával mutatom be õt: kezembe amit, vittek magukkal, tettek azzá amivé, mutatták 

és dugták el elõlem meggyõzõdésük, erkölcsi felfogásuk 
1X. A Jóna név története,  Jóna István apai nagyapám szerint a világ-lenyomatokat.
önéletrajzi írása alapján: III. Béla elsõ feleségének, a francia Varga Tamás Klebelsberg Kunóhoz juttatott el és a 
származású Chatillon Anna az antiochiai (a mai Szíria történelemben való közlekedéshez lólépésben, Budai Éva a 
területén, a keresztesháborúk idején alapított fejedelemség) magyar irodalomban tette ugyanezt. Hortay Tamásnak 
fejedelem lánya az udvartartásával 1172-ben került köszönhetem Orbán Ottó költészetét, Pierrot zenéjét és 
Magyarországra, a fegyveres testõrségét egy Jóna nevû munkahelyemet a Raiffeisen Bankot. Likhanecz Józsefnek 
katona vezette.Jóna szolgálataiért Gömör vármegyében a horgászatot. Dusek Mariannnak Langstadler Csabát, John 
kapott nemességet, a mi családunk errõl a debreceni Kemptonnak, a zsámbéki Fõiskola angol tanár jának  
cívisségért mondott le. Debrecen története elöljárói között Leonard Cohent. Az Odeonos Gyenesse Györgyinek Ang 
õrzi a Jónákat! A Földközi tenger keleti partvidékén Lee tajvani filmrendezõ filmjeit. Dobszay Károlynak 
elterjedt - a bibliai Jóna név: Simon Jónának fia: Máté Marschalkó Lajost és Alföldi Gézát valamint a Deep 
evangélium 16 rész 17 vers és János evangélium 21 rész 15- Purple-t és Rovin Atkinsont. Horváth Györgynek Buster 
17 rész) - tehát a testõrséghez tartozó Jóna, bizonyosan Keatont és Jacques Tatit (francia rendezõ).  Szente 
görög volt. Erzsébetnek Mungo Jerryt és Chris Rea zenéjét, a síelést és 

Lengyelországot.
2X. A szellem eminenciásai 

Czindrity Miklós gödöllõi antikváriusnak Loreena 
Ferch Gabriella pszichológus kolléga egy könyvet ajánlott McKennitt és Blackmore's Night zenéjét. Farkas Andreának 
mondván, ez nekem biztosan fog tetszeni. Bemérve az elsõ ideát, Péterffy Andrásnak a pedagógiát, azaz a 
érdeklõdésem, habitusom, szemléletem azaz látásmódom, tanítást. Rácz Andrea Hermann Hesse Demianját, Bodor Pál 
azt feltételezte, hogy az ajánlott könyv kapcsolódni tud Haldoklás anyanyelvencímû könyvét adta kezembe. Varga-
hozzám, kiegészíti majd lényem, segít, és elsõsorban Tóth Csaba a Folyó szeli ketté címû filmet hozta, s õ 
élményhez juttat. Ez egy rendkívül fontos odafigyelés! Az hozzákötöm a közösen felfedezett tollasozást, s ma már a 
elõválogatás az ajánló hitelével segíti a szelekciónkat, horgászatot is. Richter Ernõnek és fõleg Berkó Istvánnak 
személyessé teszi, megkülönbözteti a kiválasztottat, az köszönhetem az Alfa Romeót, mint autót, mint feelinget. 
ajánlottat Most az ajánlóról szeretnék megemlékezni! A Bordács Petinek a PDA-GPS-t, Settlers-t. 
könyv,  ami ezen írás megszületésének közvetlen okozója  A felsorolásból kimaradtak barátok, barátnõk, tanárok és 
Csíkszentmihályi Mihály Az áramlat (Flow) címû A ismerõsök; azért, mert vagy önmagukat adták (tehát nem 
tökéle tes élmény pszichológiá ja  alcímû könyve. közvetítõk), vagy mert közvetítésük nem egyszerû-síthetõk 
Gondolataim ismertek már az élmény-képességrõl, mint könnyen, s kimaradtak olyanok, akiknek nevére már nem 
életszervezõ megélési módról, most egy adalékot tennék a emlékszem. 
hozzávezetõ útról ,  az élmény megterí tõjérõl .   
Megpróbálom megtalálni a forrásokat, az ajánlókat, a Jóna Dávid
hírnököket, akik olyan élményekhez juttattak, amelyek 
felmutatható hatást jelentettek lényem mivoltában. Ez egy Aki pedig enné l többre  vágy ik , lá togasson  el :  
köszönetnyilvánítás is persze, azoknak, akik felhívták a 
figyelmem egy eseményre, akik kölcsönadtak egy könyvet, 
egy kazettát vagy CD-t, akik megmutatták valaminek a 
szépségét, megtanították szeretni a tonicot. Na és persze 
eltalálták ízlésem, sikeresen juttatták el bensõmhöz a 
hozottat, jól interpretálták, fel tudták készíteni lényem, 
kíváncsivá, nyitottá és befogadóvá tudtak varázsolni 

www.jonadavid.hu

Jóna Dávid



Hover Zsolt Sándor 

Született 1978. július 16-án: Margitta, Bihar vármegye

1996: a margittai "Octavian Goga" középiskolában 
érettségizik 

2001: befejezi tanulmányait a kolozsvári Egyetemi 
Fokú Protestáns Teológiai Intézetben

2001-2002: Diószegi segédlelkész

2002-2003: a Papfalvi Egyházközség kihelyezett 
lelkipásztora

2003-2007:  parókus lelkész a Kalotaszegi 
Egyházmegyéhez tartozó Kispetriben

2007: meghívás útján megválasztják a 
Magyargyerõmonstori Egyházközség lelkipásztorává

2009: felvételt nyer a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
újságírói szakának nappali tagozatára

Hover Zsolt

28.2009/12

Illyés Gyula: 

"A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az elõbb-utóbb a szülõföldre, a szûkebb pátriára lyukad ki: egy falura 
és legeslegvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét 
megtanulta. 
Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az õsi pillanatot, amidõn a ház és haza egy 
dolgot jelentett. A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bõvül, széles 
gyûrûkben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, 
elérheti a csillagokat amikor a régi ház már örökre elmerült.”



A település 1332-ben villa Monostur néven jelentkezik 
az oklevelekben, 1572-ben már Gerõmonostora, 1666-
ban pedig Magiar-Monostor formában van megemlítve.

Magyargyerõmonostor (románul Mãnãstireni, németül 
Ungarisch Klosterdorf), községközpont: Bedecs, Deréte, 
E r d õ f a l v a ,  F e l s õ ( o l á h ) g y e r õ m o n o s t o r  é s  
Kalota(román)bikal tartozik hozzá.

Erdélyben, Kolozs megyében, Bánffyhunyadtól 
délkeletre és Magyarvalkótól keletre, a Kapus-patak 
völgyében fekszik. Egyaránt bõvelkedik népmûvészeti, 
építészeti és természeti értékekben. Itt található 
Kalotaszeg legrégibb és talán legszebb egyházi 
mûemléke.

1910-ben 2197, többségben román lakosa volt (a Mikola 
család olcsó és igénytelen munkaerõ biztosítása 
érdekében a XVI. században betelepített hat román 
családot) jelentõs magyar kisebbséggel. A trianoni 
diktátumig Kolozs vármegye Bánffyhunyadi járásához 
tartozott. 1992-ben társközségeivel együtt 2227 
lakosából 1949 román, 222 magyar és 56 cigány volt. A 
falu két híres szülötte:
 
GYARMATHY ZSIGÁNÉ Hory Etelka (1843-1910)

1843-ban Magyargyerõmonostoron született, Hory amelyekkel budapesti és külföldi kiállításokra járt (1885-
Farkas és Aumüller Rozália elsõ gyermekeként. Budapest, 1892-Párizs, 1902-Torino, 1904-St. Louis, 
Gyermekkorát szülõfalujában töltötte, ahol édesapjától, 1906-Milánó ). Az õ munkássága által figyeltek fel világ-
a község lelkipásztorától, tollforgatást, nagynénjétõl szerte erre a párját ritkító népmûvészetre.
pedig kalotaszegi varrottas-készítést tanult. Tízesztendõs 
korában a kolozsvári leánynevelõ intézetbe került, Tudása nem volt öncélú, Kalotaszeg lányait, asszonyait 
hazatérése után népdalok gyûjtésével foglalkozott. megtanította a varrottasok elkészítésének titkaira, 

munkát adva ezzel a vidék lakosságának, melyre abban 
1862-ben férjhez ment Gyarmathy Zsigmondhoz, és az idõben nagyon nagy szükség volt. Ezen varrottasok 
Bánffyhunyadra költözött, ahol a gyermeknevelés nagy  é rdeme ,  hogy  az  õs i  mot ívumkincs  
mellett irodalommal és a népmûvészettel foglalkozott. felhasználásával megõrizték a hagyományos kalotaszegi 
Felkutatta és gyûjtötte a régi kalotaszegi varrottasokat, formát színben, díszítõelemekben és mintakompo-

zícióban egyaránt. Áldásos tevékenysége miatt 
"Kalotaszeg nagyasszonyának" nevezték.

Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából címû 
könyvében így ír:

"Utam azon a kis falun vitt keresztül, ahol a Körös folyó 
születik. A frissen kaszált rendekbõl nyári zápor verte fel 
a kimondhatatlanul üde, balzsamos levegõt. Az út 
mellett, utca hosszat varróasszonyok ültek a leveles 
kapuk elõtt: tízéves lányoktól a hatvanéves asszonyokig, 
kezükben a halványsárga vászon, azon virító régi 
hímzésminták. Mind az a munka, amelyet én adtam a 
kezükbe. Jólesõ érzéssel néztem a szép tarka képet. Jól 
van, csak varrjatok, csak varrjatok!"

Irodalmi tevékenysége is rendkívül sikeres volt, hét 

Magyargyerõmonostor és környéke

29.2009/12



regényt, százhuszonegy elbeszélést és hatvan egyéb írást feldolgozó gróf Mikó Imre mintegy 3000 oldalnyi, 
hagyott az utókorra. 1910-ben bekövetkezett halála után kézzel írt bányászati és kohászati szakmunkát és 
a bánffyhunyadi temetõben helyezték örök nyugalomra. szépirodalmi mûveket talált. 

DEBRECZENI MÁRTON (1802-1851)  Magyargyerõmonostor látványossága még a Debreczeni 
Márton tájház is (nyitva: május-szeptember).

 A XIX. század elsõ felének legjelentõsebb magyar 
bánya- és kohómérnöke A faluban jó néhány házban szépen berendezett cifra 

szoba is található. A környék látványosságai között 
150 éve, 1851. február 18-án hunyt el Kolozsvárott. található: Bánffyhunyad, Körösfõ es Magyarvalkó 
Magyargyerõmonostoron született 1802. január 25-én. református templomai; Vigyázó-hegység és a Jósikafalvi 
1823-tól  Selmecen , a Bányászati  és Erdészeti vízgyûjtõ-tó. Faluturizmus keretében 50 személy 
Ak ad ém iá n f ol yt at ta  ta nu lm án ya it . 1 82 5- be n számára van szállás lehetõség (telefon, kábeltévé, 
bányagyakornok, késõbb napidíjas olvasztómester lett Internet).
Radnán. A csertési kohóüzem kémlõhelyettesévé, majd 
Zalatnán kohóellenõrré, kohónaggyá nevezték ki. Az 
erdélyi kincstár tanácsosa is volt.

Az erdélyi bányászat igen sokat köszönhet neki: újítások 
sorát vezette be a bánya- és kohótechnikába. Neki 
köszönhetõ a XIX. század elejére leromlott erdélyi 
bányászat újrateremtése, az elhanyagolt üzemek 
fejlesztése. Nevéhez fûzõdik a vajdahunyadi vasgyár 
korszerûsítése és átszervezése. Legjelesebb találmánya 
az olvasztókemencék levegõellátását tökéletesítõ 
csigafúvó. Zalatnán az 1830-as évek végén saját 
tervezésû gõzmozdonyt épített a kohók kiszolgálására. A 
kohósalakot õ használta elõször kéngyártásra, és 
bevezette a vasgálic- és rézgálicgyártást. Megoldotta az 
aranynak és az ezüstnek feketeszénbõl való "kiejtését".

Debreczenit 1848-ban az erdélyi országgyûlés, az unió-
bizottmány egyik tagjává választotta. Pesten, a 
bányászati ügyek vezetõjeként a Pénzügyminisz-
tériumban miniszteri tanácsosa lett. A szabadságharc 
után perbe fogták, fizetését felfüggesztették. A kohók 
mellett szerzett higany- és ólommérgezés leverte a 
lábáról. A háborús események miatt szünetelõ erdélyi 
bányákat és kohókat megkísérelte üzembe helyezni, 
eközben tüdõgyulladást kapott, és meghalt. A hagyatékát 
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Azt nem tudom, hogy Turcsány Péter és a Kráter gazdaasszonynak. A kenyeret annyira megbecsül-
kiadó gondos kutatásnak vagy a szerencsének ték, hogy még a morzsákat is megették az asztalról, 
köszönheti, de Nehéz Ferenc kötete igazi kincs. Ez a aki pedig leejtette büntetésbõl meg kellett csókolnia. 
szinte ismeretlen, Dunamocsról a Ajánlatos lenne ezt a kis mesét 
felvidéki Mátyusföldrõl, a távoli felolvastatni minden olyan mai 
Los Angelesbe elszármazott író iskolással, aki unott arccal 
rövid, de annál velõsebb tartalmú hajítja a szemétbe a szülei által 
novellái képekben vetíti elénk elõteremtett tízórais zsömlét. 
mindazokat a szívének kedves Ugyancsak máig érvényes 
embereket és tájat ,  amely üzenete van a „Madárlátta 
betöltötte ifjúkorát. A mû kiváló- ifiúr”-nak. Számtalan jómód-
sága egyszerûségében rejl ik, ban élõ ember szégyellte vagy 
történetei nem bonyolultak, hû tagadta meg nyilvánosan falusi 
tükre az akkori vidéki minden- édesapját  vagy édesanyját, 
napoknak. A falusi élet egyhan- akiktõl lakást és a pénzt kaptak 
gúságát megszínesítõ események a fõvárosi élethez. Sokaknak 
és egyéb személyes történetek kellemetlen bevallani honnan 
leírásaiból két fejezet kiemel- jöttek, pedig szinte mindent 
kedik. Köszönhetõen a verejtékes annak a vidéknek és szüleiknek 
munkának, amivel elõteremtették k ö s z ö n h e t n e k ,  a h o n n a n  
a lisztet és  a kovászt, a z elszármaztak. Az írásban 
„Újkenyér” címû novellában szereplõ büntetés nekik is kijár, 
olvashatunk arról a mérhetetlen olvassák és szeressék meg 
megbecsülésrõl, amit évszáza- Nehéz Ferencet, akinek hama-
dokon át a magyar parasztemberek rosan újabb kötete jelenik meg. 
éreztek a kenyérnekvaló iránt. A szinte mágikus Méltán sorolható a jelentõsebb magyar írók közé, itt 
tisztelet miatt a katolikusok a búzaszem végén a a karácsony lepjük meg magunkat és szeretteinket.
benyomódásban Krisztus arcát látták, a jó liszt és a 
kovász pedig féltett kincse volt minden 

Nehéz Ferenc: Két harangszó ölelkezett

Szózat
Ökomenikus, konzervatív irodalmi és 
társadalomkritikai folyóirat
Alapító: Rakovszky József
Fõszerkesztõ: Cságoly Péterfia Béla
szerkesztoseg@szozat.org

Munkatársak:
Cságoly Péterfia Béla
Homoly Erzsébet
Török István András
Törõcsik Attila
Zonda Attila

2009. december 21. - Fényünnep

December 21-e a téli napforduló ünnepe. Évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb eseménye volt a mindenkori 
magyar embernek. Ezen a napon a leghosszabb az éjszaka, s legkevesebb a fény. Eleink ezen a napon kerecsensólymot 
röptettek a lenyugvó nap felé, majd tüzeket gyújtottak. Átmentették a lenyugvó Nap tüzét, fényét a tûzbe, ott õrizték, majd a 
felkelõ Nap erejévé tették azt. A régi hagyomány szerint a téli napforduló, a Fényünnep a nemzeti összetartozás ünnepe is 
egyben. A Hun Karácsony a fény újraszületésének ünnepe. Gyúljanak tüzek szerte a világban, a Kárpát-medencében!  A 
fénylánc szaladjon végig a hegyeken, rónákon, messzi tájakon, jusson el mindazokhoz a magyar emberekhez, akik abban 
az órában egymásra gondolnak, õseikre, a Fényre, s az újjászületésre emlékeznek.  A fénylánc egyesítõ fényébe minden 
szent helyrõl, templomból, felekezettõl, közösségtõl vigyék a lángot, valósan és jelképesen, hogy a szeretet tüzében eggyé 
olvadhassanak. 

Bõvebb információ: http://fenylanc.uw.hu/2009 (HE)
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