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Nem Felejtünk! Új, állandó rovattal indulunk Homoly Erzsók szerkesztõtársam jóvoltából. Hónapról-hónapra megemlékezünk a
nemzet nagyjairól, születésük vagy haláluk évfordulóján.
Mára a nemzetközi korporációk és bankok által irányított világrend ízeiben recseg és ropog. E szervezetek kiszolgálójaként a
bürokraták által uralt Európai Unió már egyáltalán nem akar megfelelni az uniós polgárok többsége elvárásainak, vagyis az alapítók
eredeti szándékának. Új, keresztény értékrendû Európára, új, összehangoló Európai Konföderációra, egy új, a szolidaritáson, a
környezetvédelmi szempontokat mindig figyelembe vevõ, fenntartható, emberközpontú gazdasági modellre van szükség, miközben
alapvetõ felfogásbeli változásokkal újra kell teremteni a szétrombolt nagy társadalmi elosztórendszereket. Így idõszerûbb, mint
valaha, hogy néhai XIII. Leó pápa (1878. február 20.-1903. július 20.) a munkások helyzetérõl és néhai XI. Pius pápa (1922. február 6.1939. február 10.) körlevelébõl, a társadalmi rend megújításának szükségszerûségérõl szóló apostoli üzenetérõl olvashat
társadalomkritikai rovatunkban.
Napjainkban a posztkommunista, liberális pártok haragja teljes erõvel a katolikus egyház mellet a Horthy korszak magyarországi
mesélõi és igazmondói, Herczeg Ferenc, Tormay Cecilé, Rákosi Viktor és írótársai ellen fordultak, mert mûveikben
megcáfolhatatlanul örökítették meg a trianoni diktátum és a kommunizmus kísérletének gyalázatát, a magyarság és a Kárpát-haza
akkori nyers valóságát. Szabó Dezsõ munkássága különösen gyûlölt számukra, többek közt azért, mert 1922. február 22-én, majd
kilenc évvel Pius pápának a társadalmi rend megújításáról szóló apostoli körlevelének közzététele elõtt jelentette meg a magyarországi
társadalom akkori gazdasági korképének vehemens bírálatát, „Temetés után” címmel a Kecskeméti Közlönyben.
Egyes feljegyzések szerint a Kárpát-haza területén húzódó egykori Pannóniába a római légiók ültették az elsõ szõlõveszõket, Marcus
Aurelius Probus császár (276-282) utasítására, aki ezen a tájon született. A magyarok késõbb egyre nagyobb tökéjre vitték a
szõlõtermesztést, amiben azért része volt a Magyarországba betelepített sváboknak is. Mindig borivó nemzet voltunk. Ennek a
gyöngyötverõ italnak szeretete is bizonyítja, hogy népünk nem véletlenül választotta e nemes nedû termelésére igen csak alkalmas
Kárpát-medencét végleges otthonául. Számomra ezért is egyértelmû, hogy nem a jeges és kietlen finnugor tundrákról, hanem a buja
Távol-kelet mazsolaillatú tájairól vándoroltak ide õseink a honfoglaláskor. Fõleg ezért közöljük most két nagy perzsa költõ e tárgyú
versének magyar fordítást. Olvashatnak a borról Hamvas Bélától és Vahot Imrétõl, egy archaikus népi bölcsességet a Paraszt
Bibliából,(Botját vérébe) és egy tréfás történetet a sümegi barátok pincemesterérõl, valamint Döbrentei Kornél, Keresztury Dezsõ,
Mohamed Hafiz, Omar Khajjám, Petõfi Sándor és Szentjóbi Szabó László verseit.
Már gyermekkoromban számtalanszor olvastam, sokszor tanulás helyett is Jókai Mór könyveit. Érdekes módon, pont Jókainak
köszönhetem, hogy megszerettem Mikszáth Kálmánt, aki kiváló regényes életrajzot írt a legnagyobb magyar írók egyikérõl. Jókai
élettörténetének és írói munkásságának fontos helyszíneire kalauzoljuk el az olvasókat, így Tardonára, a budai Svábhegyre,
Balatonfüredre és Erdélybe.
Az Isten és az ember. Mécs László premontrei, Sík Sándor piarista és Szabó Ferenc jezsuita szerzetesek sokáig méltatlanul mellõzött
versei, akiknek mûvei sokak számára alig ismertek. Olvashatják még Pósa Lajos, Sajó Sándor és Snekszer Károly egy-egy versét.
Törõcsik Attila szerkesztõtársam most kezdõdõ népzenei sorozatában a borhoz kapcsolódva ivónótákkal és bordalokkal foglalkozunk.
Elszakítva, de nem elfelejtve rovatunkban most a Kárpátok határán innen és túl élõ magyarokról, az alig ismert csángókról
olvashatunk. A kisebbségi lét egy különös formája amiben élnek, hiszen a Kárpátokon túli településeik sohasem tartoztak területileg az
országhoz, Moldvát csak nagy királyaink háborúiban birtokoltuk több- kevesebb idõre. Megnézhetjük a csángó települések jegyzékét
és térképét, olvashatunk a moldvai magyarokról és a csángó ABC jelentõségérõl, és a két neves csángó mûvésszel Nyisztor Ilonával és
Petrás Máriával valamint megismerkedhetnek a csángó népviseletekkel fényképek segítségével.

Levél az olvasónak!
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smét fordult egyet az idõ kereke, s a fõszerkesztõ kedves
kötelességének érzi, hogy boldog új évet kívánjon
olvasóinak. Az év fordulóján azonban vissza is kell
tekintenünk: vészterhes, nehéz esztendõt hagyott maga mögött
a nemzet és a magyar kultúra. A liberális körök által a
magyarokra erõltetett oktatási rendszer lassan beérlelte
mérgezõ gyümölcsét, napról-napra növekszik a funkcionális
analfabéták száma, a szépirodalom helyett a szenny irodalma
árasztja el a könyvesboltok jelentõs részét. A tudás vágya lassan
alámerül az országos mocsokba, mert az erkölcs, az erkölcsös
magatartás mintha sohasem létezett volna, és ha csak rajtuk
múlna, mára anyany elvünk sincs, történ elmünk sincs,
szépirodalmunk sincs. Márpedig szükségünk van mûvelt
emberfõkre, akik a szépirodalommal magukba szívják a
nyomtatott könyv szeretetét, annak szellemi, lelki, erkölcsi
értékeit. Lapunk névadója, Vörösmarty Mihály a Szép
Ilonkában ezeket a szavakat adja az õsz Peterdi szájába: "Egy
király sem inkább, mint hitetlen: / Nyûg a népen a rossz s
tehetetlen." Emellett a magyar literatúra klasszikusai hitre is
nevelnek: nehéz lenne közöttük istentagadót találni. Aki pedig
Istenben bízik, önmagában is bízik. Petõfi Sándor 1848.
március 15-én a magyarok istenére esküdött és eskette
nemzetét; ugyanezt a verset szavalta Sinkovits Imre 1956.
október 23-án.
Számomra egy új könyvet már megfogni is maga a
gyönyörûség, beszívni friss illatát, forgatni a még selymes
tapintású lapokat, rácsodálkozni a benne levõ képekre.
Ráadásul a szépirodalom jellem- és erkölcsformáló erején kívül
segíti a kifejezés készségét, a megfogalmazást, az olykor
felfoghatatlannak látszó dolgok megértését is: ez pedig fegyver
a kezünkben. A nyomtatott szépirodalmi könyvek
népszerûségének hanyatlása miatt nem szabad a világhálót
kárhoztatni: ha egyensúlyt tudunk teremteni közöttük, az
internet kitûnõ szolgálatot tehet azon ismeretek
megszerzésében, amelyek felkutatása régebben hetekig tartott
volna. Ugyanakkor a nyomtatott könyvek szeretete

pótolhatatlan kincs, mert a múlt jobb megértésére nevel,
atyáink szokásainak tiszteletére. Bálint Sándor szegedi
néprajzkutató szerint õseink úgy tartották, hogy „amit ezen a
napon cselekedtek, az hatással lesz az egész elkövetkezendõ
esztendõre. Szokás volt újév kora reggel a kútnál mosakodni,
hogy egész évben frissek legyenek. Az új esztendõ elsõ
napjána k igen fo ntos rés ze volt a megszab ott étel ek
fogyasztása, bizonyos ételek szigorú tiltása. Tilos volt
baromfihúst enni, mert a baromfi elkaparná, hátrakaparná a
szerencsét, kirepülne a szerencse. Disznóhúst kell enni,
mégpedig malacot, mert elõretúrja a szerencsét. Elõnybe
részesítik ilyenkor a lencsét vagy a kölest abban a hitben, hogy
a sok mag sok pénzt jelent majd az esztendõben." A moldvai
(csángó) magyaroknál a földmûveléssel kapcsolatos jóslóvarázsló szokás ma is él. Újév reggelén felkeresik egymás
házait,és a szemes takarmányok magját szórják szét, miközben
jókívánságot mondanak: “Adjon Isten bort, búzát, barackot,
hosszúfarkú malacot, sok kolbászt, pálinkát!” Vagy: “Búzával
virágozzék kendtek házik, s mindörökké virágozzék!”
Szerkesztõtársaim és magam nevében egy alkalomhoz illõ
szerémségi rigmussal köszöntöm olvasóimat:
Az újév reggelén, minden jót kívánok,
Amerre csak járok nyíljanak virágok,
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengjen minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó,
Legyen mindig bõven,
Szálljon rátok áldás
Az új esztendõben!
Boldog újévet kívánok!
Cságoly Péterfia Béla
Fõszerkesztõ

Baranyainé Imre Julianna: Ó szép magyar nyelv - emlékezzünk!

J

anuár 22-e környékén, a Magyar Kultúra Napját
ünnepelve nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális
rendezvények. Egy - egy program, esemény kapcsán
sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit
kulturális, mûvészeti életünk értékeibõl. Alább egy
szerkesztett rövid mûsor, mely a magyar nyelv szeretete,
tisztelete, valamint a nyelvet, mint kifejezõeszközt használók:
írók, költõk iránti tisztelet felkeltése, erõsítése céljával
iskolákban, csoportokban, klubokban zenével kiegészítve
elõadható.

forrás, mint a nép éneke. Aminthogy falun még ma is hallani
olyan fordulatait a magyar nyelvnek, amelynek mását csak
fõuraink két-háromszáz év elõtti leveleiben találjuk. Nem is
olyan régen, a magyar fõ-és közrend nyelvében egy volt.
Dalkincse is legnagyobbrészt közös lehetett.

Kodály Zoltán: A magyar népdal mûvészi jelentõsége
(részletek)

A magyar népdal tehát nem pusztán a mai falusi élet
visszhangja, nem csak a „falusi ember primitív érzéseinek”
kifejezõse, hanem az egész magyar lélek tükre. Mint egy nagy
gyûjtõmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi
élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság
minden lelki élménye, bölcsõjétõl fogva: mert kétségtelennek
kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidõs."

"Van olyan nézet, hogy a népdal nem több mint a nemzet
legmûveletlenebb, legdurvább rétegének dala, s a ahhoz való.
Tájékozatlanság vagy az idegen lélek ösztönös tiltakozása ez.
A falu megõrizte a sajátosan magáé mellett azt is, amit felülrõl
kapott. Régi fõrangú költõink mûveinek nem egy töredéke
maradt meg a nép közt, dallamukra többnyire nincs is más

"Így adja vissza a mezõ az egész nemzetnek a századokon át
híven megõrzött kincset. Visszaadja hiánytala nul, sõt
meggyarapítva: aranya antik fényében tündököl, ékkövei tüze
mélyebb lett. És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén,
életet akkor kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz,
annál nagyobb lesz a világító és melegítõ ereje."
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Kosztolányi Dezsõ: Magyarul
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez
nincs fogható. Nem külsõséges valami, mint a kabátom, még
olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas
vagyok-e vagy alacsony, erõs-e vagy gyönge. Mélyen bennem
van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai
rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így
nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre.
Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz
Serkenj fel, magyar ifjúság! ím nemzeti nyelved,
eggy szép nemzetnek béllyege, veszni siet.
Fogj tollat; kezdj íráshoz; kezdj szóba vegyûlni
Lantos Apollóval nemzeted ajka szerént.
Nincs s nem lessz ennél tehetõsebb eszköz: ezen kap
Minden eszesb ánglus, francia, német, olasz. –
S melly szép versekkel telnek sajtói naponként!
Mint hordják hozzád!… melly ragadozva veszed…
Mint telik a kûlsõk szédítõ kéncsivel honnyod!
Mint pusztúl Árpád hajdani nyelve, neme!Serkenj el mély álmadból és szánd meg hazádnak Nyelvét,
melly ha kihal, tudd meg örökre kihalsz.
Ábrányi Emil: Magyar nyelv
Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára võn, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,
Örzõ oltárrá válik a kebel.

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja
Úgy zendül benne, mint egyház harangja
Mely messze hinti mély, komor szavát.
Búg mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kripta-csarnokban,
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...
Ciklops pörölye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bõsz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihogva, kapálva
Dölyfös paripák robbannak elõ.
Százak keze vág, százak keze lõ.
Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyúdörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre a kartácsa vad tánca kereng!...
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart!
Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kísérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsõt rebegve
Végsõt sóhajtva!
Füst Milán: A magyarokhoz

Pajzán, derûs vagy, mint nõink szeme,
S erõs, szilárd, mint hõsök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz mint villámos ég!
Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tõled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érezés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplõ bíbort!
Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem…
Hát a csapongó
Gyorsszavú tréfák
Játszi szökését,
Festi-e más nyelv
Oly remekûl?
Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész!...
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Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan
lángolás
Termeté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is
van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a
magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe,
melybõl származott
Petõfi Sándor: A költészet
„…A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban sõt mezítláb is szabad.”
Szatmár, 1847. augusztus
Készült Békés Megye Közoktatási Közalapítványának
támogatásával.
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Török András István: Olvasás - anyanyelv - hazaszeretet

N

égyéves lehettem: a konyhában
ülte m egy kis szék ecsk én,
sz em be n a na gy ap ám ma l,
akinek kezében egy kinyitott újság volt.
Láttam, milyen elmélyülten szegezõdik
tekintete a sorokra, s azt is láttam, hogy
gondolatai messze járnak, hogy nem azt
látja, ami körülötte van, s talán azt sem
tudja, hogy én ott vagyok. Úgy véltem, a
nagyapám el van varázsolva, s ebbe az
állapotába alighanem a betûk vihették
bele. Attól kezdve az olvasást tényleg
valami jótékony varázslatnak hittem – s
hiszem ma is. Aztán eltelt úgy huszonöt
év, s híre jött, hogy az emberek már
kevesebbet olvasnak, helyette inkább
televíziót néznek. Aztán azt is hallottam,
hogy az iskolás fiúk már nem írnak
szerelmes leveleket a lányoknak, verseket még úgy sem; a h elyesírással
hadilábon állnak, és nehezen tudják
magukat kifejezni. Még késõbb azt
ol va st am az új sá gb an , ho gy a
középiskolába jelentkezõknek gondot
okoz egy egyszerû, lassan elolvasott
szöveg megértése.
Megtört volna a varázslat, amelyet
évtizedekkel azelõtt láttam a nagyapámon? Nem értettem, hiszen olvasni jó,
az újság, a könyv a legcsodálatosabb
találmány...
Felkerestem dr. Bencédy József tanár
urat, a nyelvészt, az Édes Anyanyelvünk
címû nyelvmûvelõ lap szerkesztõjét,
hogy megkérdezzem: mi az oka és
következmény annak, hogy az olvasási
kedv alábbhagyott, s hogy ez mennyiben van összefüggésben az oktatási
ren dsz err el? – Az olv asá si ked v
hanyatlása mindenképpen összefügg a
neveléssel és az oktatással – mondja a
tanár úr. – A ’60-as éveket írtuk, amikor
a magyar iskolákban be akarták vezetni
a külföldi eredetû globális olvasás
módsz erét. Szóké pek által akart ák
olvasni tanítani a gyerekeket, vagyis a
felírt szó betûibõl összeállt kép alapján
kellett ráismerni a szóra. Lehet, hogy ez
az angol gyerekeknek célravezetõ, mert
az angolban gyakran több betû alkot
egy-egy hangot, illetve ugyanaz a betû a
különféle szavakban másképp ejtendõ.
A magyar azonban hangoztató írás,
minden hangot külön betûvel jelöl, így a
globális olvasás tanítása nálunk káros,
me rt tö nk re te sz i a he ly es ír ás t.
Gondoljon az adja szóra: az ad a tõ, a ja a
toldalék. A hat-hétéves gyerek ezt már
felfedezi, s megérti, hogy a tõ utolsó
betûjét, a d-t, és a toldalék elsõ betûjét, a
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j-t is le kell írni, bár a szó kimondva úgy
hangzik: aggya. Egyetlen ilyen példán
megtanulja a helyesírás egyik szabályát,
útmutatást kap a szóelválasztáshoz, s
késõbb az összeolvadást, mint nyelvtani
fogalmat is érteni fogja. A szóképolvasás esetében mindez kimarad. Ezért
ezt a számu nkra idege n módsz ert
három, nyelvészekbõl álló bizottság is
ellenezte, de mégis akadt olyan iskola,
ahol minisztériumi engedéllyel bevezették. Egy barátom is ilyen iskolába íratta
be hatéves kislányát, bár én próbáltam
errõl az apát lebeszélni. Novemberben
aztán a barátoméknál jártam, s az apa
büszkén mondta: „Már tud olvasni a
gyerek!”. A kislány hozta is a leírt
sz av ak at , am el ye k eg ym ás al at t,
oszlopban sorakoztak, s felülrõl kezdte
azokat sorjában olvasni. Kértem akkor
két papírlapot, s a szóoszlopot alulról és
felülrõl letakartam, úgy, hogy valahol
középtájon hagytam csak szabadon egy
szót: „Ezt olvasd el.” A kislány csak
nézte – és hallgatott. Mert a szavakat
ugyan megtanulta az iskolában fentrõl
lefelé elmondani emlékezetbõl, akár a
verset – de ez természetesen nem volt
olvasás. Pedig olvasni tudni kell: az
olvasás tanulására nagy gondot kell
fordítani, nem szabad sajnálni az idõt,
hisz en az írás - és olva sási smer et
alapjául szolgál minden más ismeretszerzésnek. A kisiskolásokkal, ha már
ismerik a betûket, népmeséket, mondókákat, versikéket ajánlatos olvastatni,
hogy megszeressék az olvasást.
– Úgy tudo m, a közé pisk olák ban
csökkenõben van a magyarórák száma...
– Igen, a szakközépiskolákban különösen, a szakmunkástanuló iskolákban
pedig még rosszabb a helyzet. A szûkülõ
iskolai lehetõségek kitágítását jelentik a
középiskolások számára az 1966 óta
évenként megrendezett, Kazinczy nevét
visel õ kiejtési verse nyek, amelyek
döntõje Gyõrben van. Ez néhány évvel
késõbb bõvült a szövegalkotó versenynyel, amely Sátoraljaújhelyen indult.
– Azt is mondják a pedagógusok, hogy
sok mindent kell megtanítaniuk nagyon
rövid idõ alatt.
– Az iskolák nálunk is, külföldön is
küsz ködn ek a tant ervi maxi mali zmussal. Egyre több anyaggal tömik tele
a gyerekek fejét, és nincs idõ a nevelésre. Az iskolák alapvetõ célja azonban a

nevelés lenne – hiszen a gyermeket
nevelem valamire –, de ez a cél háttérbe
szorul. Az anyanyelv helyes használatára való ránevelés különösen fontos,
his zen az any any elv seg íts égé vel
gondolkodunk, fogalmazunk, akkor is,
ha matematika példát oldunk meg.
Az új oktatási rendszerrel kapcsolatosan
meg kell említenem a bolognai módszert. Jó pár éve, hogy ebben az olasz
városban összegyûltek az európai egyetemek rektorai, és ott megállapodtak
bizonyos elvek elfogadásában. A rendszernek több, kellõen át nem gondolt
pontja van, ezért például Francia- és
Németország nem is fogadta el – mi
azonban, sajnos, elfogadtuk. Bolognában a felsõoktatást három fokozatra
osz tot ták : az els õ a B A foko zat
(Batchelor of Arts, a régebbi idõkben
nálunk is használatos baccala-ureátus
fokozat), amely a fõiskolának felel meg.
A második fokozat az MA (Master of
Arts), vagyis az egyetemi fokozat, a
harmadik pedig a doktori fokozat, amely
a diplomaosztást követi néhány év
múlva. A fõiskola elvégzése után abba
lehet hagyni a tanulmányokat, és el lehet
helyezkedni a végzettségnek megfelelõ
munkakörökben. A pedagógus elvileg
szintén kiléphet a BA fokozat után, csak
éppen elhelyezkedni nem tud, mert az
általános iskola felsõ tagozatában vagy
középiskolában csak egyetemi végzettséggel taníthat. Titkárnõnek vagy postáskisasszonynak elmehet – de nyilván
nem ez volt az eredeti célja. Van
azonban más hibája is a bolognai szisztémának: bevezették a kreditrendszert,
amely szerint az egyes tanulmányok
után bizon yos számú pont jár. A
kreditrendszer értelmében a megbukott
hallgató a következõ félévben újra
fe lv eh et i a ta nt ár gy at , a me ly bõ l
megbukott. Némi túlzással tehát azt
mondhatjuk, hogy megbukni nem lehet,
mert a második, harmadik nekifutással
megszerezheti a szükséges pontokat.
Min dez az okt atá s szí nvo nal ána k
süllyedését jelenti, mind a felsõfokú
iskolákban, mind a középiskolákban –
pedig az ’50-es, ’60-as, 70-es években a
magyar oktatás a világ élvonalában volt.
A magyar diákok több tantárgyban is
elsõk lettek a diákolimpiákon, s nemzetközi elismerés övezte a magyar orvos-,
mérnök- és közgazdászképzést. Igaz,
mindeközben a megértési olvasásban az
uto lsó vag y uto lsó elõ tti hel yen
végeztek…

4.

– Hogy áll a nyelvmûvelés ügye?
– Az anyanyelv oktatásának és általában
az anyanyelvvel való foglalkozásnak
része a nyelvmûvelés; ennek ellenére a
nyelvmûvelés hasznát, hatékonyságát,
sõt létjogosultságát legalább tizenöt éve
egy nyelvészcsoport kétségbe vonja, sõt
tagadja.
Azt mondják, hogy a nyelvmûvelés
diszkriminál, károsan megkülönböztet,
gettóba zár. Nemrégiben megjelent egy
általános nyelvészeti mû, amelyben egy
Kálmán László nevû nyelvész leírta:

nyelvmûvelés nincs. Ezzel szemben mi
határozottan azt a véleményt képviseljük, hogy nyelvmûvelés van, s célja
alapv etõen az, ho gy elõ segít se és
eredményessé tegye a kommunikációt,
vag yis hog y a g ond ola tok min él
pontosabban eljussanak a beszélõtõl a
hallgatóig. Tehát nem légbõl kapott
sza bál yok at ter jes ztü nk, han em a
mind enna pi, élõ nyel vhas znál atbó l
ig ye ks zü nk el vo nn i a ha sz ná la ti
szabályokat. De mindezeken kívül le
kell szögeznünk azt is, hogy az anyanyelv elválaszthatatlan a hazaszeretet-

tõl. Amennyire fontos, annyira szomorú,
hogy a nevelés – a mi esetünkben az
anyanyelvi nevelés és vele a hazafias
nevelés – háttérbe szorul. Kölcsey
Ferenc Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
címû munkájában ezt írja: „…haza,
nemzet és nyelv, három egymástól
válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem
buzog, a két elsõért áldozatokra kész
lenni nehezen fog.”
Bp. 2009. nov. 29.

Január - Boldogasszony hava - Télhó - Fergeteg hava
Január 5.
- 65 éve hunyt el Szabó Dezsõ A magyar
író, kritikus, publicista a két világháború
közötti magyar irodalom nagyhatású
képviselõje. Mûvelt, tájékozott, több
európai nyelvet beszélt. Hamar kitûnt
tanulmányaival, közéleti írásaival, mint
író, nyelvi erejével. A 20. századi magyar
írói nyelv nagy hatású megújítója.

Expresszív stílusa, képalkotó képessége,
mondanivalójának tömörítése plasztikussá és mozgalmassá teszik írásait.
Alkotásaiban a kor valamennyi divatos
szellemi áramlata otthagyja lenyomatát,
a pozitivizmustól a szellemtörténeten át
az irracionális filozófiákig. A magyar
irodalmi hagyományok közül leginkább
a romantikában gyökerezik, majd Ady
Endre, Móricz Zsigmond nyomán a
magyarságot méltatja szellemtörténeti
értelemben.
Január 6.
- A Szent Korona hazaérkezése
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1945 elején Szálasi Ferencnek menekülnie kellett az országból, a Koronát magával vitte, mivel az volt a véleménye,
hogy „a Szent Korona és az államfõ
elválaszthatatlanok egymástól”.

Végül a Szent Korona az Amerikai
Egyesült Államok õrizetébe került.
Visszaadását a magyar kormány
nemzetközi fórumokon többször is
szóvá tette, eredménytelenül. A Szent
Korona – a magyar állam önállóságának
és függetlenségének jelképe – több mint
három évtized után tért haza. Cyrus
Vance, az USA külügyminisztere a
Budapestre érkezett magyar Szent
Koronát és a koronázási ékszereket
1978. január 6-án adta át Apró Antalnak,
az Országgyûlés akkori elnökének a
Parlamentben.
Január 8.
- 102 éve született Wass Albert
Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert
erdélyi magyar írót és költõt csak halála
után fedezték fel. Egyik leghíresebb
könyve a Kard és kasza, amelyben több
generáción keresztül tekinti át a magyar

történelmet saját õsi nemzetségének
történ etén szûrve . 1944-t õl Németországban, majd 1952-tõl haláláig az
USA-ban élt. Irodalmi munkásságának
kritikai feldolgozása ma is folyik. 2005ben A Nagy Könyv címû magyarországi
felmérésben az egyik legkedveltebb
magyar írónak bizonyult: A funtineli
boszorkány címû mûvét az olvasók a
legnépszerûbb 12 magyar regény közé
választották, az 50 legnépszerûbb
magyar regény között pedig további két
mûve is szerepel: az Adjátok vissza a
hegyeimet! és a Kard és kasza.

Január 11.
- 210 éve született Jedlik Ányos
Egyik legnagyobb fizikus feltalálónk
(Szimõ, 1800 – Gyõr, 1895. dec. 15.)
benedekrendi szerzetes volt. A fizika
számos szakterületével foglalkozott,
elsõdlegesen azonban az elektrotechnika
érdekelte. Évekkel megelõzve kortársait
megalkotta „villamdelejes forgonyai”-t.
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Ezek a készülékek az elektromotorok
õsei voltak. Legismertebb felfedezése az
öngerjesztés elve, illetve az azt demonstráló „egysarkú villanyindító”, azaz a
dinamó. Sokat tett a magyar tudományos-mûszaki nyelv fejlesztéséért is;
számos olyan szakkifejezést alkotott,
amelyek ma is elemei szókincsünknek.
Január 12.
- 65 éve hunyt el Kúnos Ignác
A nyelvész, turkológus, folklorista, az
MTA (1 89 3) ta gj a vo lt . Ad di g
egyedülálló terjedelmû és úttörõ jellegû
török népköltészeti gyûjtéseinek – és
le gf õk ép p a tö rö k né pm es ek in cs
feltárásának – köszönhetõen korának
európai szinten legelismertebb turkológusai közé tartoz ott, elévül hetetl en
érdeme a török népköltészeti alkotások
bevonása az európai szöveg folklorisztikai kutatásokba.

A magyar premontrei szerzetes, költõ,
lap sze rke szt õ Her nád sze nti stv áno n
születet t, Középisk olai tanulmán yait
Kassán végezte. 1918-ban szentelték
pappá Jászóváron. 1923-ban kiadta elsõ
kötetét, s megkezdte vándor elõadókörútjait, melyek nagy népszerûséget
szereztek költészetének, ünnepelték a
nagyszerû kiállású, zengõ hangú lírikust.
1953-ban „többszörös röpiratok terjesztése” vádjával 10 évi börtönbüntetésre
ítélték. 1956-ban hátralévõ büntetésének elengedésével szabadult, 1957-tõl
újra lelkészi tevékenységet folytatott.
Hagy aték át a p anno nhal mi be ncés
közösség gondozza.
Január 18.
– 740 éve hunyt el Árpádházi Szent
Margit

Január 16.
- 163 éve született Mikszáth Kálmán
A Szklabonyán született magyar író,
újságíró, szerkesztõ, országgyûlési
képviselõ, az MTA tagja írói pályája
ne he ze n i nd ul t, mi ve l s tí lu sa ,
eredetisége elütött korának megszokott
normáitól, ezért a szerkesztõk mûveibõl
sok részt egyszerûen kihúztak. 1874-ben
jelent meg elsõ önálló mûve két
kötetben, az „Elbeszélések”, de a kötet
nem kapott komolyabb figyelmet. A
Pesti Hírlapnál eleinte néhány mellékesebb rovatot vezetett, de alig fél év
múlva karcolataival annyira megkedveltette magát a lap olvasóival, hogy Jókai
Mór mellett az egyik legkedveltebb
szerzõ és humorista lett.
Január 17.
– 115 éve született Mécs László
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szabadon és szívének teljes odaadásával
szentelte magát az Úrnak, ugyanis is lett
volna rá lehetõsége, hogy Rómától
felmentést kérjen a fogadalma alól.
Életének alapszabálya egészen egyszerûen hangzik, az evangélium egész
tökéletességét magában foglalja: Istent
szeretni, magamat megvetni, senkit meg
nem utálni, senkit meg nem ítélni.
Huszonnyolc éves korában halt meg, a
Nyulak szigetén (ma: Margitsziget),
1270. január 18. szeretettõl és vezekléstõl elemésztve. Halála óráját derûs
arccal elõre megmondotta a nõvéreknek.
Temet ése utá n sí rjá nál ham aro san
csodákat kezdtek emlegetni. Margitot a
nemzet és rendjének tagjai már kezdettõl
fogva boldogként tisztelték. A kódexekben levõ róla készült képek ikonográfiájára jellemzõ, hogy kezében liliomot,
néha könyvet tart. Fekete fátylát és
köpenyé t csillag ok díszíti k. Olykor
lángcsóva is megjelenik a feje fölött,
koronája a földön hever. A három korona
a kikosarazott három királyi kérõt
jelenti. Angyal nyújtja felé „kincseit”: a
korbácsot, a vasövet, és az ostort.
És veri vala e szent szûz õ magát
némikoron tövises vesszõvel, némikoro n pedi g sünd iszn ónak bõri bõl
csináltatott vesszõvel, ostorral. –
Boldoggáavatási perét sohasem fejezték
be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is
engedélyezték. 1943-ban avatták szentté.
Január 18.

IV. Béla királyunk lánya, (sz. Klissza ,
Dalmácia, 1242.) Árpádházi Szent
Erzsébet unokahúga. Nevét Antiochiai
Szent Margit, a középkor egyik
legtiszteltebb szentje után kapta, akinek
ereklyéit nagyatyja, II. András király a
Szentföldrõl hozta magával. IV. Béla
király hetedik gyermekét a tatár-járás
után engesztelésül az Úrnak ajánlotta.
Margit hároméves lett, amikor átadták a
domonkos nõvéreknek Veszprémben,
ahol ebben a szellemben nevelkedve nõtt
fel. Béla király, leánya részére új
kolostort építtetett a Duna egyik szigetén
Buda közelében. Itt tett fogadalmat
Margit 1254-ben. Különbözõ kijelentései értésünkre adják, hogy a tizenkét
éves leány tudta, mit tesz, amikor letette
fogadalmát. Isten kétszer is nagyszerû
lehetõséget adott neki arra, hogy az
egész világ elõtt bebizonyítsa: õ teljesen

- 84 éve hunyt el Blaha Lujza
A magyar színésznõ, a nemzet csalogánya Rimaszombatban látta meg a
napvilágot. Elsõ férjétõl – Blaha János
karmestertõl – kapta zenei képzését.
Férje nevét – bár még két házasságot
kötött – élete végéig viselte. 1914-tõl élt
visszavonultan. 1925. szeptember 25-én
ünnepelte meg a 75. születésnapját,
cigányzenekar adott szerenádot, ám a
nagyasszony hamar elfáradt, s visszavonult. Egy végzetes tüdõgyulladás
vette le végleg a lábáról, amibõl fölépült
ugyan, de ágyhozkötötten élt attól fogva
haláláig. Blaha Lujza nevét számos tér,
színház és utca õrzi.
Január 20.
- 121 éve született Sík Sándor
A piarista tanár, tartományfõnök, költõ,
mûfordító, irodalomtörténész, egyházi
író, cserkészvezetõ, az MTA levelezõ
tagja (1946–49), Kossuth-díjas (1948)
jelentõs magyar lírikusa a 20. századnak.
Kutatási területe: a barokk korszak

6.

irodalma, az újabb irodalom, esztétika
és a verstan volt. Szerkesztett imakönyvek et, tan kön yve ket és újs ágo kat ,
mûködött mint lelkigyakorlat-vezetõ és
elõadó. A cserkészet mellett számos más
közéleti és irodalmi társaság életében és
irányításában is részt vett.

nyelvû felirat olvasható. A Kastélyka
nevû dombon található a közel 300 éves
törökmogyorófa, melyet Rákóczi-fának
nevez a néphagyomány. A szájhagyomány egyik változata szerint II. Rákóczi
fejedelem botjából fejlõdött.

Január 28.
- 205 éve hunyt el Csokonay Vitéz
Mihály

Január 22.
Január 20.
- 740 éve hunyt el Boldog Özséb
A pálos rend megalapítójának életét
Gyöngyösi Gergely I. Remete Szent Pál
Remete testvéreinek élete címû latin
nyelvû kódexébõl ismerhetjük. Gyöngyösi leírásából arra lehet következtetni,
hogy egyházjogi mûveket írt. Élénk
kapcsolatban állt a környék remetéivel,
akik bejártak a városba vesszõbõl font
kosaraika t élelemre cserélni. Özséb
többször meglátogatta õket, és maga is
megkívánta a remetei életet. Pilisszántó
közelében lévõ szikl ás rengetegbe
vonult, a mai Kesztölc határában lévõ
Hármas-barlangba. A barlang elé egy
nagy fakeresztet állított. Egy alkalommal a kereszt elõtt imádkozva csodálatos
látomásban részesült: az erdõ mélyén
sok apró lángot pillant ott meg. A
lángocskák egymás felé tartottak, s végül
a kereszt elõtt tüzes fénynyalábbá
olvadtak össze. A kereszt-rõl pedig
hangot hallott:
„Özséb, gyûjtsd össze a remetéket egy
szeret et-köz össégb e!” A l átomás nak
engedelmeskedve, 1250-ben, azaz idén
760 éve a barlang mellett megépítették
monostorukat és a hozzá tartozó
templomot. Özséb ezután sorra járta az
országban a nagyobb remeteségeket. Az
általa alapított Szent Kereszt monostorban halt meg, súlyos betegség után. A
templom sírboltjában temették el. Szenté
avatása folyamatban van.
Január 22.
- 300 éve zajlott a Romhány-i csata Ezen
a napon Romhányban zajlott a Rákóczisz ab ad sá gh ar c ut ol só je le nt õs eb b
csatája, a Vérhegy nevû domb és a
Lókos-patak közötti területen. A csata
emlékét õrzi a Vérhegyen cserkészek
által állított kõkereszt és a Kossuth út
utolsó 147. számú háza mellett (Szátok
község felé) helybeli mesterek faragta
kövekbõl készült Turul-emlékmû. Az
utóbbit 1932. október 9-én Gömbös
Gyula miniszterelnök leplezte le. Az
emlékoszlopon magyar, lengyel és svéd
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- 187 éve megszületik a Himnusz
A Himnusz („Hymnus, a' Magyar nép
zivataros századaiból”) Kölcsey Ferenc
vers e, mely egyb en Magy aror szág
nemzeti himnuszává vált. A Himnusz a
költõ legnagyobb hatású verse, 1823.
január 22-én fejezte be szatmárcsekei
magányában, ennek emlékére 1989 óta
ezen a napon ünnepeljük a Magyar
Ku lt úr a Na pj át . Az év fo rd ul óv al
kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
sz en te lj ün k év ez re de s ha gy om ányainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erõsítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és
szellemi értékeinket. Az emléknapon
ors zág sze rte szá mos kul tur áli s és
mûvé szet i rend ezvé nyt tart anak . E
naphoz kapcsolódva adják át a magyar
kultúrával, továbbá – 1993 óta – az
ok ta tá ss al , p ed ag óg ia i m un ká va l
kapcsolatos díjakat: pl. Apáczai Csere
János-díj, Brunszvik Teréz-díj, Éltes
Mátyás-díj, Karácsony Sándor-díj, Kiss
Árpád-díj, Németh László-díj, SzentGyörgyi Albert-díj.

Csokonait a magyar irodalom egyik
legjelentõsebb költõjeként tartják
számon. Tanárai a jövõ tudósaként
tartották számon: így "poeta doctus"nak, és "poeta natus"-nak is nevezték. A
18. és a 19. század fordulójának magyarországi viszonyai közepette lenyûgözõ
tájékozottsággal rendelkezett a kor
gondolkozását, irodalmát, politikáját
illetõen egyaránt. 1793-ban Kazinczy
Ferenc már barátai között említi, már
ekkor a görög, latin, olasz és magyar
költészetben járatos volt.
Január 29.

Január 25.
- 110 éve született Fekete István
A számos ifjúsági könyv és állattörténet
írója, barátjával , Csathó Kálmánnal
együtt az „erdész-vadá sz irodalom”
legismertebb mûvelõje. Jókai mellett,
minden idõk legolvasottabb magyar
írója. 2002 decemberéig legalább 8 700
000 példányban adták ki mûveit magyar
nyelven. Külföldön tíz nyelven, 12
országban, 45 kiadásban jelentek meg
könyvei. Fia szerint apja az írásaiból
kiérzõdõ antikommunizmus, antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az
elõbbiekkel szemben álló nemzeti érzés,
hazasz eretet , keresz ténysé g, istenh it
miatt vált vörös posztóvá a párt által
irányított irodalmi vezetés szemében,
ezért próbá lták m unkás ságát kicsi nyíteni, elhallgatni, ifjúsági regényírónak titulálni.

- A legbátrabb város napja
1919-ben ezen a napon vívta ki Balassagyarmat a Civitas Fortissima (Legbátrabb Város) kitüntetõ elnevezést, amikor
a megszálló cseh helyõrséget bátor
önkéntesekbõl álló fegyveresek (vasutasok, katonák, börtönõrök, ipari
munkások) visszaszorították az Ipoly
túlpartjára. Az eseménynek emléktörvény állít emléket. A 90 éves
évforduló alkalmából 2009 elejére
elkészült egy magyar film, amely az
akkori eseményeket mutatja be. Nevezik
majd a 2010-es Magyar Filmszemlére is.
Összeállította: HE
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Cságoly Péterfia Béla: A katolikus egyház és a társadalmi igazságosság

S

aj ná la to s m ód on má r E ur óp áb an is ne mt el en
támadásokkal igyekeznek gyengíteni a keresztény
egyházak erejét, többek közt úgy is, hogy papjait
próbálj ák erkölcs telen cseleke detekke l meggyan úsítani ,
bûnökkel besározni. Gyakran vádolják a baloldali és liberális
körök Magyarországon a katolikus egyházat és a Vatikánt,
hogy túl konzervatív, hogy túl gyakran beleavatkozik és
véleményezi a világgazdasági folyamatokat, hogy miért nem
csak a hitbéli dolgokkal törõdik. A jelenlegi Szentatya, XVI.
Benedek és elõdje II. János-Pál pápa ugyanis számtalan
üzenetben hívta fel a figyelmet a világi visszásságok, így az
újraéledõ vadkapitalizmus és a túlzott materializmus
veszélyeire. Ezek a káros folyamatok túlburjánzása hazánk
utóbbi húsz évére különösen igazak. A nagy gazdasági
világválságok menetrendszerû megismétlõdése és negatív
hatásai megmutatták, hogy mennyire fontosak az ehhez a
tárgykörhöz kapcsolódó pápai körlevelek. Ugyanis a Vatikán,
minden más állítással szemben olyan, az Isten tanítására
támaszkodó, szociális igazságosságokat magukba foglaló
alaptéziseket fogalmazott meg mindig a piacgazdaság
számára, amelyek bölcsességei még évtizedek múlva is
idõszerûek, és ezen eszmék mielõbbi befogadtatása az ország
vezetõivel létfontosságú Magyarország jövõje szempontjából.
Bizonyítandó, szemelvényeket olvashatunk XIII. Leó pápa
„Rerum Novarum” 1891. május 15-én és XI. Pius pápa
„Quadragesimo anno” kezdetû 1931. május 15-én kelt
apostoli körlevelébõl. Pius pápa levele tulajdonképpen
feleleveníti, és naprakésszé teszi elõdjének negyven évvel
késõbb is megfontolandó tanítását. Nehéz ebbõl az egységes
üzenetekbõl kiemelni hazánk számárra most különösen fontos
részeket. Ugyanakkor a változásokat ígérõ jobboldali,
keresztény politikusok figyelmébe ajánlanám idõszerûségét az elsõ körlevél kiadása után százhúsz évvel késõbb- az alábbi
megállapításoknak:
1. A munkás és családja életfenntartásához elégséges
munkabér illeti meg a munkást.
2. Amint ugyanis a társadalmi élet egyéb alaptényezõi, úgy a
magántulajdon sem feltétlenül változatlan. (Vagyis a csalással
szerzett javak visszavétele, újraállamosítása nem Istentõl
elrugaszkodott gondolat.)
A Szent István Társulat a negyvenéves jubileum kapcsán adta
ki a körlevél magyar szövegét Prohászka Ottokár püspök, XIII. Leó megértõjének, magyarázójának és szellemi
megvalósítójának - fordításában. Prohászka fordítása azonban
kivonatos, körülbelül a felét adja az eredeti szövegnek, a teljes
szöveget néhai Fischer Ágoston fordította magyarra, amibõl a
legfontosabb részeket közöljük.
***
Szent Tamás mesteri tanítása szerint a rend egység a jól tagolt
sokaságban. Valódi és természetes rendhez tehát két
alkotóelem szükséges: a tagok sokasága és az erõs kötelék,
amely õket egységbe fûzi.

szociális mozgalom megindítójával és Mermillod Gáspár
genf-lausannei püspökkel (1824-1892), aki egyik legékesebben szóló vádlója volt a kapitalizmus bûneinek és sürgetõje
a keresztény reformoknak. Pecci Joákim bíbornok perugiai

püspök 1877-ben, február 6-án kiadta «Kultúra és egyház» c.
körlevelét, amelyben nem nehéz fölismerni a „Rerum
Novarum” elõdjét. Beszél benne a bûnös uzsoráról, a
tisztességtelen nyereségrõl, a gyáripar túlkapásairól, a
túlhosszú munkaidõrõl, a nõk és gyermekek munkájáról, a
munkások lelki igényeirõl, a munka tisztességérõl és a
vasárnapi és ünnepnapi munkaszünetrõl. Fölszólítja a
fejedelmeket és a kormányokat, hogy a törvényhozás,
közigazgatás és a bíráskodás által védjék meg a munkásokat a
testi és lelki kizsákmányolás ellen. E püspöki körlevél
gondolatmenetének hasonlósága a késõbbi pápai körlevélhez
bizo-nyítja, mennyire
személyes mûve a pápának a Rerum novarum. Az
aránylag hosszú idõköz,
amely a «Kultúra és
egyház» és a «Rerum
novarum»» közt eltelt,
azért volt szükséges, mert
a pápa állásfoglalása csak
jobban kiérett kérdésekben szokott megtörténni.

XIII. Leó pápa és a „Rerum novarum”
XIII. Leó pápa már perugiai püspök korában sokat foglalkozott
a szociális kérdéssel. Sokat érintkezett Ketteler Vilmos
Emmánuel (1811-1877) mainzi püspökkel, a keresztény-
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- Minden gazdasági eltévelyedés forrása a hamis
fölfogás az emberrõl,
annak eredetérõl, lénye-

8.

gérõl és céljáról. Isten és a felebarát iránt való keresztény
köteles-ségek nélkül föllépett a korlátlan önzés s a gazdaság
alaptörvénye lett a létért való küzdelem, az erõsebb joga. A
munka keresztény törvényébõl, amelyet bölcse-letileg aquinói
szent Tamás fogalmazott meg, elsikkasztották az erkölcsi
vonatkozásokat s a munkát tisztán eszköznek nézik javak
elõállítására és árunak, amelynek árát a szabad versen állapítja
meg. A magántulajdonjog öncél lett, pedig helyesen használati
jog a közjó figyelembevételével
. Elvetették a keresztény tant, amely nem engedi meg a
magántulajdo njoggal való visszaélést, hanem az isteni
Gond vise lés s zánd ékai szer int m egkö vete li az olya n
használatot, hogy minden ember a munkája által megtalálhassa
a megélhe-tését és senki kenyértelenül ne maradjon. A
kereskedelem már nem egyszerû közvetítõ termelõ és
fogyasztó között, hanem mesterségesen a maga kapzsisága
szerint irányítja az árakat, s játékot ûz. A nyerészkedõ
tõkegazdaság szakított az egyház kamatelméletével és minden
cserérték után fix kamatot szed, mivel megrövidíti a munkát. A
dolgok értékét maguktól a dolgoktól függetlenül forgat-ja s így
minden vagyont könnyû mozgás-ba hozott, ami a vagyonnak
az erõsebb kezekben összehalmozását, és a tömegek
elszegényedését eredményezte. Szükség volna ezért a régi
társadalmi szervezeté-bõl kifogatott emberiségnek új társadalmi csoportosítására, a keresztény társu-lási elvek alapján.XI. Piusz pápa és a „Quadragesimo anno”
-A mi nagynevû elõdünk az õ körlevelében leginkább azt a
gazd aság i ren dsze rt ta rtot ta sz em el õtt, amel yben a
termeléshez mások adják a tõkét, és mások a munkát, s amelyet
röviden és találóan így jellemzett: „Amint a tõke munka nélkül,
úgy a munka tõke nélkül fönn nem állhat.” Ennek a termelési
módnak kellõ szabályozása volt XIII. Leó föltett célja. Tehát a
rendszer önmagában nem elítélendõ. Hibája ott kezdõdik,
amikor a tõke a bérmunká-sokat azzal a céllal fogadja a
szolgála-tába, hogy az egész vállalkozást és a termelést
egyoldalúlag a saját törvénye és haszna szerint vezesse, nem
tekintve sem a munk ások embe ri méltós ágát, sem a
gazdaságnak szociális vonatkozásait, sem a közjót és a
társadalmi igazságos-ság követelményeit. Azonban a tõkegazdaság, az iparosodás rohamos fejlõdése nyomán XIII. Leó
körlevelének megje-lenése óta annyira kiszélesült, hogy a
maga körén kívül esõ egyéb gazdasági és társadalmi
tényezõkre is rányomta a maga bélyegét s azokat elõnyeivel,
valamint hátrányaival és káros következ-ményeivel
jelentékenyen befolyásolta.

A leginkább szembetûnõ jelensége a mi korunknak, hogy nem
csupán a vagyon, hanem félelmetes gazdasági hatalom,
valóságos zsarnoki hatalom halmozódik föl egyeseknél, akik
többnyire nem is tulajdonosai, hanem csak kezelõi és forgatói a
rájuk bíz ott vagyo nnak, ame ly fölött szinte ko rlátlan
hatalommal rendelkeznek. Különösen azoknak kezében van
szörnyû hatalom, akik mint a pénztõke urai és kezelõi
korlátlanul határoznak a hitel felõl s azt tetszésük szerint
osztják. A hitellel a gazdasági test vérkeringése fölött
uralkodnak, a termelés életelemét tartják kezükben úgy, hogy
ellenük senki még lélegzeni sem tud. Ez az összesûrûsödése a
gazdasági hatalomnak természetes következménye a korlátlan
szabad-versenynek, amely nem is végzõdhetik másként, mint
az erõsebbnek s többnyire az erõszakosabbnak és lelkiismeretlenebbnek a gyõzelmével, s egyben a legjellegzetesebb vonása
a legújabb gazdasági rendszernek. A szabad verseny önmagát
felfalta, a szabad kereskedelem helyébe a gazdasági hatalom
lépett, a nyereségvágyat a hatalmi mohóság követte, a
gazdasági élet kegyetlen, durva és félelmetes lett.
Hozzájárultak még az állami és a gazdasági illetékességi
körn ek össz e-ve gyül éséb õl szár mazó sira lmas köve tkez mén yek . Le gsz omo rúb b kö ztü k az áll amf öns ég
megalázása, amelynek pártatlanul minden érdekharctól távol,
egyedül a közjóra és az igazságosságra irányulva, mint
királynõnek és legfõbb bírónak magas trónon kellene ülnie, s
az önös érdekek akarattalan, megláncolt rabszolgája legyen.
Nemzetközi vi-szonylatban ugyanabból a forrásból kettõs baj
származott: egyrészt túlzott gazdasági nacionalizmus és
imperia-lizmus, másrészt nem kevésbé ártalmas és kárhozatos
nemzetközi tõke és nemzetközi tõkeimperializmus, amely
mindenütt résen áll, ahol zsákmányra van kilátás.
Nagy tévedés volna a gazdasági rendet az erkölcsi rendtõl úgy
elválasztani, hogy a gazdaságot az erkölcstõl függetlennek
mondjuk. Ha az erkölcsi törvénynek hûségesen engedelmeskedünk, akkor a gazdasági téren keresett külön célok – az
egyéniek és a társadal-miak egyaránt – a célok egyetemes
rendjébe önként is helyesen beillesz-kednek, s mi rajtuk
keresztül, mint lépcsõkön fölemelkedünk és elérjük minden
dolgok végsõ célját, az Istent, aki önmagának és nekünk a
legfõbb és végtelen jó.

A munkaadók embertelen-ségének és korlátlan nyereségvágyának végtelenül kiszolgáltatott. (Rn, 2.)
Itt olyan kérdésekrõl van szó, amelybõl a vallás és az egyház
segítsége nélkül nincs kiút. (Rn.13.)
Az állam nemcsak jogállam és a törvényes rendnek õre, hanem
minden eszközzel oda kell törekednie, hogy oly törvényeket és
intézmé-nyeket teremtsen, amelynek nyomában a köz és
magán-jólét felvirágozzék. (Rn.26.)
A szegények, kik semmi eszközzel sem rendelkeznek érdekeik
védelmére, egye-dül az államra támaszkodhatnak. (Rn.29.)
Ha a társadalmi törvényeket a hit szilárd alapjára építjük, akkor
mód nyílik a társadalom tagjainak viszonyait helyesen
elrendezni, a békés egyetértést és a boldogulást biztosítani.
(Rn.42, 43.)
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Szabó Dezsõ: Temetés után

M

ost, hogy a kereszténynem zet i svi ndl i kur zus
tetemének utolsó roha dt
darabjait magukkal viszik a
Nemzetgyûlés szégyenletes szétkullogói, annyi megcsalt várakozás és
kizsaro lt lelke sedés ut án csak a
sz ám on ké ré s h ar ag ja ma ra dt a
lelke kben. A magyar tö rténe lem
foly am án s oha o ly h at al ma s
tömegenergiák, annyi buzgóság és
önfeláldozó készség nem állottak a
vezet õk ren delke zésér e, min t az
idegen imperializmus bukása után. És
hitvány politikai életünk abortált kis
tor z Rok amb olj ai, ide gen vér û
szélhámosai ezt a rengeteg kincset
lopták szét, hogy ha már elrabolták
tõ lü nk az an ya gi él et mi nd en
fö lt ét el ét , le gy ün k ko ld us ok a
feltámadás minden lelki eszközében
is.
Gyilkosan hazug volt mindjárt a
megi ndul ás is, az alap , mely re
közéleti Cogliostroink felépítették a
„keresztény kurzus” coupe-gorge-át.
A volt politikai uralom visszatért
bûnösei s az új kalandorok miért ordították tele a buta destrukció szóval az
országot? Miért táncolták körül olyan
szent gyûlölködéssel a forradalom
szót, miért vágták szótomahawkjaikat
oly dühö sen mind en forr adal mi
akarathoz? Mert õk a bûnösök, õk,
akiknek összeláncolt szomszédságban kellett volna ülniök a vádlottak
padján a Számuellikkel, most visszatérve a gyáva futamodásból, összecimborálva a politika új jött-mentjeivel, arra használták a kilenc hónapos
zsidó uralom szörnyûségeit, hogy a
ma gy ar sá g el õt t me gu tá lt as sá k,
akarat elõl ellopják azt a magyar forradalmat, mely egyetlen út, egyetlen
leh etõ ség ahh oz, hog y faj unk at
élethez és jövõhöz juttassuk.
Igen, az összeomláskor esedékes volt
egy magyar forradalom és csak ennek
a forradalomnak a megvalósulása
fizette volna vissza fajunknak azt a
rengeteg áldozatot, melyet a háború
alatt idege n érdek ekért hoztu nk.
Ennek a forradalomnak tartalma nagy
vonásokban a következõ lett volna:
1./ A fajunk összes erõit századokon át
kizsákmányoló idegen dinasztia megszüntetése s oly királyság felállítása,
mely legfelsõbb orgánuma volna a
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magyar független, sajátos fejlõdésnek.
2./ Az elmúlt történelmi jogokra
hivatkozó élõsdi osztályok eltörlése.
3./ A kapitalizmus és szabad verseny
intézményes korlátozása az állam
által a dolgozó milliók érdekében.
4./ Becsületes földreform minden
nagybirtok megszüntetésével, mely
végre a magyarság hazájává hódította
volna Magyarország földjét.
5./ A hadimilliomosok s a tisztességtelen üzlet vagyonának elkobzása
a háborús költségek fedezésére.
6./ Intézményes biztosítása, hogy egy
felekezet se gyakorolhasson befolyást
a magyar politika kialakulására.
7./ A magyarságot hátba támadó
nemzetiség numerus claususos helyére szorítása az élet minden terén: a
sajtóban, kereskedelemben, ipar-ban,
mindenütt.
8./ Az idegen élõsdiek gyökeres kiirtása az országból.
9. / A ma gy ar fa lu , a ma gy ar
munkásság és a magyar középosztály
anyagi és szellemi megszervezése, e
hár om tén yez õt tév e az öss zes
politikai jogok kizárólagos urává.
10./ A legszélesebb magyar
társadalmi (és nem egyéni) demokrácia megvalósítása a közoktatástól
fogva az élet minden terén.
Ez a forradalom az összeomlás elõtt
már egy évtizeddel ott volt a magyarság kiválóbb és becsületesebb szellemeiben. És az összeomlás
pillanatában nem az volt a baj, amint
azt hazug politikai hamisjátékosaink
hirdetik, hogy sok forradalmas akarat
volt az országban. A baj éppen az volt,
hogy nem volt egy magyar faji
öntudattól megszervezett forradalom.
A baj az volt, hogy elcsigázott, éhes,
nyo mor ult köz épo szt ály unk oly
rabszolga-ideológiában, helyzetben,
olyan keresztén ykurzusi frazeológiában nõtt fel, hogy vakon és szervezetlen ül tántorg ott az elhatá rozó
napok elõtt. A baj az volt, hogy a
magára hagyott, ezerszer becsapott
falu népe faji öntudat nélkül, minden
szervezettség és céltudatos politikai
nevelés hiányával hallgatta az idegen
prófétákat. A baj az volt, hogy a
magyar politikai élet úri martalócai s
vak, rabszolga középosztálya évtizedeken át bûnös gõggel és meg nem

értéssel kergették át a munkásokat az
idegen faji érdek zászlója alá. És
amint a háború elõtt az érdekcsoportok matadorai közjogi kakasviadalo kk al vo nt ák el a ma gy ar sá g
figyelmét minden sajgó életérdekétõl,
minden fontos gazdasági és szociális
reformtól, a kurzus politikai késnyelõi k étségbe esetten kapkodt ak
mind en ol yan t éma u tán, mely
szenvedélyt, megosztást, gyûlöletet
és testvéröklözést támaszt, hogy az
egyetemes hadonászásban mindenki
vihesse a maga pecsenyéjét.
Az elsõ és a kurzusra legjellemzõbb
ilyen kaján cibált probléma a királykérdés. Állítom, hogy a magyarság
dolgozó millióinak szívében nincs
királykérdés. Az eke, a mûhely, a
hivatal megpróbáltjainak mindennap
sajgó probl éma a f öldre form, a
lakáskérdés, a rokkantkérdés, a
tis ztv ise lõ é s ez er m ás k érd és,
melyekre a kurzus nem akart feleletet
adni. De egész bizonyos, hogy sem
hústalan ebédjéhez, sem fûtetlen vackához, sem ruhátlan gyermekeihez
nem érzi hozzá a költséges Habsburgok hiányát. A magyar faj életösztöne
megmondja nekik, hogy ezt a kérdést
majd a legalkalmasabb történelmi
pillanatban kell megoldani, úgy hogy
ez a megoldás Magyarország integritásának s a magyarság fejlõdésének
a legnagyobb biztosítékot hozza. Az
pedig a leginfám isabb hazugság ,
hogy a Habsburg restauráció meghozná Magyarország integritását. A
legitimitás az arisztokrácia, a zsidó
kapita lizmus és a fõpaps ág egy
részének részvénytársasága, hogy a
magyar vérbõl, magyar szenvedésbõl,
magyar munkán felépü lõ magyar
ál la m to vá bb ra is sa já t kü lö n
kasszájuk legyen. Igaz, hogy a volt
Monarchia minden államában vannak
has onl ó ele mû fió kja i enn ek a
részvénytársaságnak. De a magyar
föld szétdarabolását sokkal mélyebb
erõk okozták annál, hogy nemzetközi
parazita csoportoknak sikerülhessen
visszaállítani a múltat. De még ha ez
lehetséges volna is egy percre, ez a
magyarsá gra gyalázat osabb halált
jelenten minden más halálnál.
Nagyon jó kiadós kis kérdés ez a
királykérdés. Ezzel el lehet terelni a
figyelmet a földreformtó l s más
égetõen sürgõs gazdasági és szociális
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reformtól, mely a fennebb tisztelt
részvénytársaság érdekeit megnyirbálná. Igen jutányos és bevált dolog itt
az integritás és az irredenta jelszavak
bõsége. Ez ugyanis ingyenes zsoldosokat hoz a zászló alá s elvonja a
figyelmet a legtragikusabb, sürgõs
problémától: a zsidókérdéstõl. Csak
mellékesen mut atok rá, hogy az
id eg en fa jo k ta gj ai ál ta lá ba n
legitimisták. Ez náluk a vérnek
sokszor tudattalan irányítása, hogy az
idegen d inaszti a vissza hozásáv al
me gt ar ts ák he ge mó ni áj uk at a
kizsákmányolt magyarság fölött.
Egészen hasonló eset a felekezeti
kérdés bûnös felvetése. Már az elsõ
napokban aggódással néztem a
keresztény jelszónak jerikói szétrombolását, mert tudtam, hogy ez megint
olyan vaklárma, mellyel a magyar faji
öntudat kiépítésétõl vonják el a
figyelmet és erõket idegen érdekek
csahosai. Ez a szörnyû kereszténykedés nemcsak a legerkölcstelenebb
ámítás és hazugság volt, de lehetõvé
tette, hogy a jó Isten miden zsidója,
szlovákja, svábja, burkusa, oláha, kik
más egészséges országban zugkártyabarlangok rendõri felügyelt alatt állói
volnának: nálunk közéleti tényezõvé
dudorodjanak. Ez tette lehetõvé, hogy
idegen kaland orok eg ymás el len
bódítsák a magyarságot, mely a zsidó
uralom után oly egységes volt, mint
soha a történelem folyamán. Így
sikerül t megaka dályozn i, hogy a
magya rság n eki ha gyott töred ék
földjén se jusson el ahhoz a hegemóniához, mely õt történelmileg s a
természeti és emberi fog minden
címén megilleti. A kereszténységet én
a világtörténelem legnagyobb csodájának nézem s csak a legtisztelõbb
megilletõdéssel tudok beszélni róla. A
kereszténység ma is lehet a lelkek
bels õ kiép ülés ének irán yító ja, s
családok lelki higiéniája. De üres
frázis, mikor azt mondjuk, hogy egy
ország jövõjét megteremtõ politika
alapja és programja a kereszténység.
A keres ztény ség nem törté nelmi
kialakító erõ többé s az a kereszténység, mely a kurzus alatt a politika,
mûvészet, irodalom és sajtó terén
megnyilvánul t, a lgin fámisabb, a
legá dáza bb dest rukc iót jele nti a
magyarságra, ha szabad nekem is
használnom ezt a félrevezetõ szót.
Hogy e szavaim értelmét megvilágítsam, elég rámutatnom a Bangha-
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Baltazárok szomorú alakjaira. Ami
pedig azt a sok zengéssel énekelt
keresztény-etikát illeti, az tényleg
igen szép olvasmány. De ha azt
nevezzük keresztény. Etikának, mely
a ker szt ény -ku rzu s sze rep lõi ben
tényleg megnyilvánult, õrizze Hadur
a magyarságot tõle. Különben is a
kereszténység a magyarság lelkében
mindig egészen más valami volt, mint
a nyugati népekében. A magyar
katolicizmus más katoliciz mus, a
magyar protestántizmus más kálviniz mus , mi nt a nyu gat i. Az a
katolicizmus például, mely az osztrák
és ba jor n émet ség l elké t sûr íti,
majdnem olyan távol áll a magyar
katolikus lélektõl, mint a zsidó
psziché. Ezért természetellenes és
destruktív a magyar kereszténységre,
ha papjai és lelki vezetõi idegen
vérûek.
Idegen, idegen mindenütt, a fórumon,
a pénznél, a magyar munka értékesítésénél, a lélek irányításánál: ez volt a
két forradalom betegsége és csõdje, ez
a keresztény kurzus halálos nyavalyája. A forradalom alatt egy idegen
faj imperializmusa elsikkasztotta a
magyar forradalmat, a szégyenletes
ke re sz té ny ku rz us al at t id eg en
kalandorok ellopták a magyarság
miden védek ezõ és szerv ezked õ
akaratát. Van-e kivezetõ út, lehetõ
jövõ e szerencsétlen faj számára, mely
ezer éven át dús Eldorádó volt minden
idegen aranyásó számára?
Egy alapigazságot szeretnék beégetni
minden magyar akaratba: a magyarság meg újh odá sa, az int egr áli s
Magyarország visszaszerzése csak a
magyarság útján lehetséges. Ez a
mo nd at mi nd en má s f aj ná l a
kétszerkettõ komikus újra felfedezése
volna. Odaszavalni a németnek, hogy
jövõje a németségben, az olasznak,
hogy fejlõdése minden lehetõsége az
ol as zs ág ba n v an , a pu sk ap or
feltalálásának nevetséges kikiáltása
lenne. De nálunk Szent István óta
politikai elõny volt az, ha valaki
idegen. A kiegyezés éve, 1876 óta
pedig – ez a leginfámisabb, legvégzetesebb év a magyar történelemben! – a
magyar közélet nem más, mint az
ország, a hatalom és a dicsõség
szétosztása az idegen fajok stéberjei
között. És annyi tragikus csalódás
megmutatása után most a nekünk
mar adt k is mag yar f öld dar abo n
folytatjuk ezt az õrült harakirit. Ha

például Zuzorovics, délszláv szó –
Zigomárnak gazdag püspöki stalumot
ad un k, hi ss zü k, ho gy má sn ap
Horvátország dringend távirattal sült
galambul röpül be a szánkba. Ha egy
Punkaruska nevû dúszlovákot, aki
tehetetlenségével maga a pánszláv
de st ru kc ió , a ma gy ar ku lt úr a
nag ymo gul jáv á ri tty ent jük , má r
tartjuk a kötényünk, hogy a Felvidék
éppen a közepébe essék.
A Hochstatle r osztrá k jöttme ntet
politikai fõtényezõvé szabadítjuk,
már sózzuk a hozzánk visszarohant
Nyugat-Magyarország farkát. És így,
amí g ip aru nk, ker esk ede lmü nk,
pénzpiacunk, sajtónk csupa zsidó,
minisztériumaink, hivatalaink,
municipiumaink, egyházi állásaink,
külügyi képviseletünk mind idegen
kezében van, és a vér rettenetes
törvénye szerint csinálnak zsidó,
német, szláv politikát, lelket és életet.
Így aztán az idõk teljességével lehet
mé g in te gr ál is eg ys ég a ré gi
Magyarország, de az vagy zsidó, vagy
szláv, vagy germán lesz. A magyarság
egy része máshová viszi koldusbotját,
más része itt marad bûntetlenül rugdalt cselédnek, igavonónak, kloáka
tisztítónak.
Senki sem becsüli jobban azt a
hozadékot melyet az ország idegen
ne mz et sé ge i ad ta k a ma gy ar
kultúrának, a magyar nemzetnek,
mint én. Senki sem kívánja jobban a
békés együttmûködést az integrális
Magyarország felépítésében, mint én.
De az, amit mi ezen a téren csinálunk,
a legbutább, a legvétkesebb öngyilkosság. A legostobább oláh, a legtehetségtelenebb tót, a legsvihákabb
sváb, ha magyarnak rikoltja magát,
tûzhelyet, pecsenyét, hatalmat és
dicsõséget talál a magyar életben.
Csak a magyarnak tragédia az, ha
magyar és minél tehetségesebb annál
ink ább . Ön tud atá t ve szt ett faj a
idegenek felé fordul s az idegenek
rettentõ szolidaritása kizárja boldogulása minden lehetõségébõl.
– Ha Csonka-Magyarországon sem
tudjuk visszaadni a magyarságnak a
hegemóniát az élet minden terén,
akkor megérdemeljük, hogy elpusztuljunk, mint a föld legbutább faja,
melynek saját életéhez való ösztöne
sem volt. Az asszimilációs politikának megvan a maga módja, mértéke
és értéke. De a mi asszimilációs
õrületünk olyan, mint azé a kocsmá-
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rosé, akinek van egy hordó jó bora és
három hordó jó ivóvize és a három hordó
vizet beleasszimilálja a hordó borba. A jó
borból lesz ihatatlan lõre, a jó vízbõl
becstelen folyadék.
Miért támadja a zsidó, a nemzetiségi
sajtó olyan ádáz gúnnyal a magyar
gazdaközönség kebelébõl kikerült
politikusainkat? Sokféleképpen idegen
aris ztok ráci ánk és közé posz tály unk
miért tercel olyan buzgón ennek a kaján
rikácsolásnak? Mert a magyar pecsenyén osztozkodó idegenek érzik, hogy itt
kezdõdik valami olyan, amibõl az egyetlen lehetséges megváltása következhetik
a hamupipõke magyarnak. Igen, a
kisg azda párt az egye tlen hata lmas
vérszerinti realitása a magyar politiká-

nak. Ha a kisgazdapárt meg tudja magát
óvni a veszélyes beolvadások ellen, ha
csinál egy fajvédõ zsidómentes, arisztokratamentes igazi magyar demokráciát, ha az osztálypolitikán felülemelkedve, izmos szárnyai alá veszi a magyar
középosztályt és a magyar munkásságot,
ha egy egyetemes nagy gazdasági,
kulturális és szociális programot dolgoz
ki és valósít meg az egész dolgozó
magyarság számára, akkor még minden
magyar remény jogos. E párt nagy
történelmi feladata az annyiszor elsikkasztott magyar forradalom megvalósítása.
Ezeket a sorokat olyan ember írta, aki
egyik pártnak sem tagja. Akinek talán

már ahhoz a luxushoz sincs érkezése,
hog y ker esz tén y vag y sza bad gon dolkodó, katolikus vagy protestáns ,
ilyen vagy olyanista legyen. Aki már
csak magyar, kétségbeesetten az, a
vé gp us zt ul ás ir tó za to s ví zi ój áv al
szemeiben. De aki lát egy utat, egy
küzdelmes, nagyszerû utat, mely a
fel tám adá sho z vez et, mel yen még
mindet vissza lehet szerezni.
Annyi szenvedés tanítása után lesz-e a
magyarságnak szeme, szíve, magához
való szeretete, hogy rálépjen erre az
útra? Vagy az a végzetünk, hogy úgy
vesszünk el bután, vakon, idegen kis
dögbogarak mohó belében?
(Kecskeméti Közlöny, 1922. február 26.)

Jókai Mór a Svábhegyen

A

z ezernyolszázhetvenes évek virágzó Svábhegyének
történetét addig nem tudjuk a nélkül elmondani,
hogy Jókai nevét itt is, ott is, bele ne szõttük volna. A
fejezet most egyedül az övé, a Svábhegy nagy szerelmeséé, aki
naggyá is tette imádottját. A hegyek múzsájának csókja ott ég
Jókai legszebb alkotásain, viszont õ is bõségesen
megérdemelte azt a jót, amit a természet e kedves helyen
nyujtott neki: a Svábhegyet Jókai tette a fõváros környékének
vezetõ nyaralóhelyévé. A Svábhegy hírneve és hegemóniája a
fejlõdés e kritikus éveiben Jókai nevéhez fûzõdik.
Jókai elmondja, mint szerezte, rendezte svábhegyi kertjét.
Hallgassuk meg egykorú elõadásban Jókai fészekrakását a
svábhegyi szikla falain. Elõször magának a nagy költõnek
adjuk a szót, aki 1896-ban negyvenegynéhány éves svábhegyi
gazdálkodását odáig fejlesztette, hogy tapasztalatait – szerzõ
sajá t jelz ésse l – Kert észg azdá szat i Jegy zete k címe n
közreb ocsáto tta. Elejét õl végéig svábhe gyi könyv ez,
amelynek »Az én sziklakertem« c. fejezete elmondja saját
településének kezdetét.
- Mikor az én svábhegyi telkemet megvásároltam Schweitzer
hegedûgyárostól – olvassuk – házastul 2200 frtért, akkor azon
nem volt egyetlen-egy gyümölcsfa sem. Tavaly kínáltak már
ezért a kertemért épületestül harmincezer forintot. De hát nem
adom el. Ez az én életemnek a föltétele. Egy millióért sem
tudnék magamnak jó egészséget és jó kedélyt vásárolni, amit a
kertem megad nekem. Pedig nem esik a telkem semmi vicinális
vasútnak az útjába.
Mintegy sziget közepén, úgy lakom egy sziklatömb tetején, a
kocsiút öt méter mélyen járja körül félkörben a kertemet. Én is
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alka lmaz hato m mag amra a mon akói feje dele mnek a
jelmondatát:
»Abito sul un scoglio,
Non aro, non ricoglio,
Ma poi vivere voglio…«
(»Lakásom sziklán kuporog,
Nem szántok és nem takarok,
De azért élni akarok.«)
- Ez a sziklahegy volt az anyja egy kõbányának, melybõl a
közelemben fekvõ «hét ház» épült. Egy mély gödör, sok
agyagdomb, törmelékhalom, szakadékos hegyoldalok; benõve
mind földibodzával, galagonya-, és kökénybozóttal. Napokig
eltartott, amíg baltával, fûrésszel utat bírtam magamnak törni a
bozóton keresztül, hogy meglássam mi az, amit fölvásároltam.
Tüskésborz, kígyó, sõt róka is lakott benne elég. Nem félt
tõlem az utóbbi, tudta jól, hogy 1853-ban puskát nem szabad
tartani a magyarnak. Hol kezdjem én most a munkát ebben az
amerikai õsbozótban? Hát csakhamar jött valaki, aki meghozta
a kérdésemre az illetékes választ. Ez volt az északi szél.
- Embernek nincs arról fogalma, hogy mi volt az a svábhegyi
szél. Elfújta a lámpást a szobában a lezárt ablakon keresztül s
ha jókedve szottyant, három napig ki nem lehetett miatta lépni
a szobából, júliusban lefagyasztotta a fölfutó paszulyt. Most
már csak «volt». Gondolom, hogy õ még mindig fú, de én már
nem veszek róla tudomást. A legelsõ dolgom az volt, hogy
észak és nyugat felõl a házam elõtti fennsíkot beültetem
lombfákkal. Ezek védik meg a gyümölcsömet a pusztító
szelektõl. A déli széltõl nem kell védenem, az nem rongálja a
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gyümölcsöt, keleti szél ritkán támad. A védõ parkot a
következõ fákból állítottam össze: hársfa, kétféle juharfa,
szilfa, barkócafa, vadgesztenye és végre diófa…
- Ezzel egyidejû volt az a munka, hogy a telkemet ellepõ vad
bozótot kiirtsam s ennek a tömegével aztán meg a halomra
rakott kõpor avagy homok sokaságával azt a két három öles
mélységû kõbányát betemessem, mely telkem egy részét
ké pe zt e. (E z v ol t a zt án a r ig ol oz ás !) a c sú ny a
hegyszakadékot pedig három lonkára rendeztem s ekként
egy ezer négyszögölnyi területû völgyet alkottam, mely most
a legszebb gyümölcsösömet képezi.
- Rengeteg pénzbe kerülhetett ám ez! hallom mindenfelõl a
megjegyzést.
- Én minden kiadásomat (és bevételemet)fel szoktam
jegyezni s ha kívántatni fog, akármikor letehetem a tisztelt
ház asztalára; azokból igazolhatom, hogy ez a mesébeillõ
munka nekem nem került többe százhúsz forintnál. Igaz,
hogy akkor (1853-1854) a napszám 36 krajcár volt; de az is
igaz, hogy magam is megfogtam a napszámosoknak – és a
mellett írtam a Kárpáthy Zoltán regényemet. Kaptam is
egyszer Török Jánostól, akinek a Pesti Naplójában jelent meg
a regényem tárcaként, egy hatalmas dorgatóriumot:
- Hallja az úr! vagy regényt írjunk, vagy paszulyt öntözzünk!
- Ugyanis egy napon elmaradt a regénytárca a Pesti
Naplóból. Az is pedig nem azért maradt el, mintha hanyag
lettem volna, hanem azért, hogy egy tövis a jobbkezem
hüvelykének a körme alá fúródott, a kezem meggyûlt, nem
tudtam vele a tollat fogni. Én aztán, hogy szét ne tépjen a
kegyetlen oroszlán (Felis Leo Redactor), a következõ
regénytárcát a balkezemmel írtam meg…
- Akinek kert kell, annak öntöznie kell. A Svábhegyen pedig
az egyedüli forrásvíz a Mátyás kútja, derék Corvin-korbeli
építmény. De ez már negyven év elõtt is alig adott a helyben
nyaralók szükségleteire elégséges ivó- és fõzõvizet. Én tehát,
hogy öntözõvizet kapjak, azt tettem, hogy nagy (többszáz
akós) ciszternákat ásattam, erõs fabodonokkal kiburkolva,
amikbe az esõvíz a lakóház és a késõbb épült gazdasági
épület tetejérõl összegyülemlett. Ezek tették lehetõvé a
kertészkedést a hegytetõn.
- Most már, midõn vízvezetékünk van az egész Svábhegyen,
uraság a dolgunk; nem öntözünk többé a ciszternákból; de
azért azok nagyon jó szolgálatot tesznek, mert a beléjük ömlõ
esõvizet ma már korhadó dongáikon keresztül elvezetik az
alsó homo krét egbe , az odái g leny úló gyüm ölcs fák
gyökereire; ugyanezt a szolgálatot teszi a jeges vermem is,
melynek tartalma nyáron elolvadva, mind az alább fekvõ
homokrétegbe szivárog.
- Azonkív ül min den út végéb en, a k eríté s mell ett
vízfogógödrök vannak ásva, melyek a zápfolyást fölfogják.
Az udvaromról lefolyó záporvíz pedig egyenesen leömlik a
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betemetett kõbánya völgyébe; ott néha akkora tó lesz belõle,
hogy a kacsák lubickolnak benne. Két nap mulva már elnyelte
az öles porhanyított talaj az egész tavat. Körtefa, almafa
nagyon örül annak s háládatos a kapott vízért.
Melyik villatulajdonos tudná megmondani, hogy mennyibe
került háza-kertje? Még számítgatni is nehéz. Mikor? Akkor,
amikor vettük, vagy amire megcsináltattuk? Ha pedig a
magunkét sem tudjuk hogyan kiszámítani, hogyan tudjuk
Jókaiét? Igaz, hogy errõl egész halom följegyzés maradt, ezek
viszont nem mindenben egyeznek. Csak az imént olvastuk
Jókai írását, amely szerint a telket házastul 2200 forintért
vette. Mikszáth azt írja, hogy mintegy 4000 frtba került az
egész. Ismét másutt azt olvastuk, hogy Jókai mindent följegyzett. Szólaltassuk meg ezt a legérdekesebb adatgyûjteményt.
Jókai titkos noteszében egy külön lapot szánt annak a
számításnak, hogy mibe került eddig a svábhegyi kert?E cím
alatt a következõk olvashatók: Vételár 2230; 3000 tégla 46;
mész 22; pinc ekié píté s 100; házj avít ás 20; istá llókõmûvesmunka 16; födél 7; kerítés 6; vadfák 22; nemesfák 26;
asztalosmunka 17; bútorok 40 konyhaedények 10; kerti
mûszerek 10; szekér 25; szamarak 15; széna, szalma 34; hám
2; összesen 2.648 frt.
Érdekes adatok úgyebár? Legolcsóbbak voltak akkor is a
szamarak, viszont drága volt az eltartásuk. Késõbb mérleg- és
költségvetésszerû följegyzések találhatók. Ezek közt azt
olvassuk, hogy svábhegyi ház 5000 frt. Majd: bútorok,
Svábhegy 200; tyúkól 50; ciszterna 200; kocsik, lovak 400;
házbõvítés 1500 és 1000; szõlõtõke 500.
E szár az adat okbó l is láth ató, hogy Jóka i törõ dött
Svábhegyével. De nemcsak saját kis birtoka érdekelte, hanem
az egész Svábhegy. A romantikus Svábhegy! Még a
Farkasvölgyet is felfedezte. Ide költöztette A Szerelem
Bolondjai c. regényében Angyaldyt és Lemmingné Malvinát:
- Nem a népes Zugligetben, írja, ahol a gazdag polgárnõk
selyem uszállyal seprik az út porondját; nem is a Vezérhalmon,
hol kíntornások mellett táncolnak tizenegy kurtakocsmában
minden este; nem is az Istenhegyen, hol krumplival, tótbabbal
ültetett be minden feltörhetõ gyepet a haladó kultúra; nem is a
Mártonhegyen, hol esernyõt von fel a nap ellen, aki árnyékben
akar pihenni; nem is a Virányosban, hol kocapuskások
lövöldöznek harkályokra, s vénasszonyok állják útját a
tévedezõnek, gombát kínálva; hanem van egy kis ház a
Farkasvölgyben…
(Az épület, amelyben Jókai története játszott, 1927-ig még állt,
sõt emléktábla mondta el hírességét. 1927-ben lebontották.)
(Részlet Dr Siklóssy Sándor, Svábhegy címû könyvébõl 1929)

13.

Domonkos János: Jókai Mór Balatonfüreden

meseszép és hagyományos füredi Anna-bál az ottani
neves Horváth-házhoz fûzõ dik, mert Horváthék
Anna-Krisztin leányát tartják a füredi Anna-bálok elsõ
híres Annájának.

A

Az aranyembert rövid idõ alatt (nyolc hét) írta meg
Balatonfüreden. Fõhõsét, Tímár Mihályt egykori (gyermekkora idejé bõl) gazda g komár omi gabon akere skedõ rõl,
Domonkos János táblabíróról mintázta.

De Balatonfüred sok nagyhírû épülete közt talán a legtöbben
emlegetett a magyar regényírás nagy mester, Jókai Mór
nyaralója, mely ma az õ emlékmúzeuma. Az 1870-ben épült

A legteljesebb Jókai életrajz-monográfiát Mikszáth Kálmán
írta, aki szerint a regényben Noémi és Tímár Mihály idilli
szerelme a Senki szigetén Jókai saját érzelmeibõl táplálkozott.
A Mikszáth-legenda szerint
mintegy másfél évvel Az
aranyember megalkotása elõtt
megkereste õt Külsõ-Stáció
utcai otthonában egy honvédezredes özvegye, és kérte Jókait
– aki korábban szintén szabadságharcos volt –, vállalja két
árván maradt gyermeke (fia és
szép szõke leánya, a 18 éves
Ottilia) gyámságát. Jókai
szabadkozott, mert felesége
ellenezte, de végül is eleget tett
az özvegy kérésének. De Jókainé
tiltakozása végett titokban
kellett tartania. Az özvegy nem
járhatott a Stáció utcai lakásba. A
gyámatya, Jókai járt el hozzájuk.
Megszerette a gyermekeket.
Különösen a törékeny szépségû,
szõke Ottiliát. Ismétlõdõ találkozások együttléte során a költõi
érzékenységû Jókai s az érzelmes lelkû, ifjó leányka közt
bensõséges kapcsolat fogant,
mely egyre bizalmasabb, melegebb színt öltött, és lassan
kölcsönös szerelemmé mélyült.
Az özvegy halála után Jókainak kellett gondoskodnia a
gyerme-kekrõl. A gyenge szervezetû, tüdõbajos leányt Füredre
küldte, s – egyik nénje társaságában – egy villába költöztette.
Amikor õ maga is Füredre ment, mindig ott kereste fel
gyámleányát, és sok szép órát töltöttek együtt. Jókai közben
odaálmodta magát a Senki szigetére, és az ábrándos, beteg
kislányt, Ottiliát Az aranyember Noémijává avatta
képzeletében. A füredi mendemonda azonban felfigyelt erre, és
valószínûleg Jókainé emiatt Arácsra vitte Ottiliát, hogy
kevésbe figyelhessék, de mégis közelében maradt.

ház a fürdõtelep központjában, a Honvéd, a Jókai s a Blaha
Lujza utcák találkozásánál áll árnyas fák között, melynek
kertjében az író mellszobra található. A villa építése idején a
készülõ nyaraló elõtt kertek s aljában nádas terült el. Még
tovább pedig már a Balaton víztükre csillogott.
Jókait bensõséges, erõs szálak kötötték Füredhez. Életében a
fõvároson kívül Balatonfüreden tartózkodott a legszívesebben,
a leghosszabb ideig. Több nagy mûvét – így Az aranyember c.
regényét is – e füredi házban írta. Az épület csupán 1870-ben
készült el, és 20 nyáron át volt Jókai Mór tulajdonában. Hogy
pontosan mennyi idõt töltött Jókai Balatonfüreden, nem
tudható, de a források jól jelzik, miként folyt az élet e füredi
nyaraló-villában. Jókai a nap nagyobb részét az íróasztalánál
töltötte, de szenvedélyes kertész maradt egész életében. A napi
írói munka elõtt és után szenvedélyesen kertészkedett a
svábhegyi és a füredi kertjében egyaránt fái, rózsafái és virágai
közt. Az író bizony alig mozdult ki füredi otthonából is. Mindig
ugyanabban az idõben indult fürdeni, amikor mégiscsak
végigsétált a hírneves sétányon. Ilyenkor köszöntötték
tisztelõi. Megszokott idõben történtek kártyapartijai is
társaságával.

2010/01

Ottilia betegsége sajnos rosszabbodott. A leány Meránba
került, s ott meg is halt. A tanítónõ, aki ápolta, elhunyta után – a
leány utolsó kívánságára – hazaküldte Jókainak a tõle
származó emléktárgyait, s a lángoló hévvel írt szerelmes
leveleit. Mindez Jókainé kezébe jutott, és sok bánatot okozott
az asszonynak.
Ottiliáról, füredi és arácsi tartózkodásáról nincsen más hiteles
adat, mint a mikszáthi leírás; e romantikus epizód mégis
részévé vált Jókai regényes élettörténetének.

14.

Mit mesél Mikszáth Jókai Svábhegyérõl?

J

ókai szívesen és gyakran megemlékezett Svábhegyérõl;
unokaöccse, ifj. Hegedüs Sándor – maga is õsi svábhegyi fi
– szintén sok érdekeset tud elmondani a Jókai-házról,
amelyet természetesen Mikszáth Kálmán is megtárgyal Jókai
életrajzában:
- A Svábhegyen épült villa költségeit kölcsönbõl fedezték.
Mintegy négyezer forintba került, az akkori olcsó építkezés
mellett s egyike volt a Svábhegy szebb villáinak, tündérszép
kilátásával, verandájáról a hegy lábainál elterülõ városra. –
Nagy esemény volt ez Bohémiában! Egy kastélyt összeírni! Az
ördögbe is, nem tréfás dolog! Még szinte a nemzet önérzetét is
emelte, hogy már õ így képes honorálni az íróit. Mesék keringtek
azokról az összegekrõl, melyeket a Pesti Napló fizet Jókainak…
A svábhegyi villa körül egy egész mítosz képzõdött. Beszéltek,
írtak róla. Ilyen paradicsom, olyan paradicsom. Szépsége,
pompája nõtt a fantáziánkban. Voltak, akik vasárnaponként csak
azért mentek ki a Svábhegyre, hogy lássák a Jókai-villát, sõt még
a vidékrõl jött emberek is kíváncsiak voltak rá éppúgy, mint a
Lánchídra vagy a Múzeumra és a Nagy-Kristófra, mert egyéb
látnivaló nem volt Pesten.
Mikszáth mondja el azt az érdekes látogatást is, amely a költõ
édesanyját kiengesztelte fiának Laborfalvi Rózával kötött
házasságáért. A szemtanú Vály Máriának leírásából nemcsak a
történtekrõl, de a „svábhegyi miljõrõl” is pontos értesüléseink
vannak:
- Reggel Jókai a Svábhegyrõl kocsit küld értünk, – írja Mikszáth
– mert a fiakkerek lovai nem megbízhatók a hegyi utaknál. A
villa bizony nem volt olyan szép, aminõnek elképzelni lehetett
otthonról, Komáromból, de nagyban és egészben kellemes
látványt nyújtott, midõn a kocsi a hegyrõl ereszkedõben egy
nyitott kapun át behajtott a növendék hársakkal szegélyezett
úton s megállt egy alacsony házikó elõtt, ahol már Jókai várt
rájuk veressel szegélyezett háló-köntösében és házisapkájával a
fején (ez volt rendes Sváb-hegyi öltözete), majd elõke-rült Róza
asszony is feltûrt ruhaujjal, fehérbabos piros selyemkendõvel
hátra-kötött hullámos hajával, örömtõl sugárzó arcával. (Az
egykorú naplóból.)
Látjuk a kis fácskákat, bokrokat, melyeket tavaly hozatott a
komáromi szigeti kertbõl, valamint a jázminokat és centifoliákat
a veranda elõtti terasz két oldalán, amelyek szintén az édesanyja
kertjébõl kerültek ide; látjuk alant a sivár területet, ahol egykor
híres szüreteket fog tartani, most csupa szikla, csupa hasadék,
hepe-hupa, imitt-amott egy borókabokor. Bejárhatjuk a fundus
elejét, ahol egy fabódé áll, közel a kapuház s abban a költõ
állatjai, a Szegfû tehén és a vízhordó csacsi, a Csárdás. Jókainét
éppen libabontásban talál-juk, mert a szakácsné, aki tömte a
libát, annyira megszerette, hogy a világ minden kincséért sem
vállalkozott megölni. Az eperfa alatt a nagy malomkõ-asztalon
bontotta a libát, jól a kezeügyébe állt a munka; gyönyörködve
nézte öreg Jókainé asszonyom. Mikor aztán készen lett,
megmutatták az épületet. A remek kilátásra, mely a tornácról
nyílt a Gellértre, a Dunára, a két városra, elragadtatva kiáltott tel
az öreg asszony, hogy még olyan szépet sohasem látott:
- Bizony jól tettétek édes gyermekeim, hogy megszereztétek
magatoknak ezt a fölséges helyet!
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Pósa Lajos: A svábhegyi vincellér
Ismerek én sok vincellért
Nagy Magyarországon.
Gyorok-Ménes szép vidékén
Magyarádon, Mádon,
De azt mondja bíró, doktor,
Patyikus meg inzsellér,
Hogy hát egy sincs olyan híres mint
A svábhegyi vincellér.
Mint az anya gõgicsélõ
Kedves gyermekére
Úgy vigyáz a fakadozó
Szõlõvenyigére.
Úgy örül, ha egy-egy levél
Kibúvik és eget kér
El-elnézi, simogatja
A svábhegyi vincellér.
Meghallgatja minden tõnek
Szíve dobogását,
Ha beteg; rápermetezi
Harmatos áldását.
Hull is a sok csodabogár
Borfogyasztó hinpellér…
Dörzsölgeti a tenyerét
A svábhegyi vincellér.
Hogy félti még a széltõl is
Hideg éjszakákon!
Ha lehetne; betakarná,
Csak hogy meg ne fázzon.
Hogy köszön a meleg napnak,
Ha útjából meg-megtér!
Lantot fog és megénekli
A svábhegyi vincellér.
Venyigesor napos útján
Mennyi szépet érez!
Hány ragyogó gondolata
Fûzõdik fürtjéhez!
Arany szárnyat ölt a lelke
A röpte elõtt nincsen tér…
Mámorosan suhogtatja
A svábhegyi vincellér.
Arany szárnya elfáradva
Itt lel pihenõre;
Minden levél enyhétadó,
Szelíd legyezõje.
Minden fürtbõl élet csordul,
A nektárral is felér…
Szopogatja szép csöndeskén
A svábhegyi vincellér.
No csak, no csak szopogassa
Friss jó egészségben!
Jó az Isten, ád az Isten,
Van is a pincében!
Vendéginek sem decivel,
De a régi pinttel mér!
Éljen soká a nagy pintes,
A svábhegyi vincellér!

15.

Petõfi Sándor: Jókai Mórhoz

Sajó Sándor: Kobzos-ének Jókaihoz

Miért szeretsz te engemet,
Kit annyian gyûlölnek?
S én, aki annyit gyûlölök,
Téged miért szeretlek?
Szeretlek téged, oh barátom…
Nem, nem barátom!...megbocsáss,
Hogy e gúnynévvel illetélek;
Mert a jelenkor gyermekének
E szó: »barát« csak gúnyolás.

Régi dal, röpke dal magyar dicsõségrõl,
Fényes napnak ragyogása felhõs magyar égrõl:
A nagy mesemondó sírján új borostyán zöldül, Dicsõsége meddig ér e csonka magyar földrül?

Percenként jobban-jobban elSötétül láthatárom;
De én életemnek éjjelét
Nem rettegem, sõt várom…
Hisz annál fényesebb a csillag,
Minél sötétb az éjszaka.
Tudom, mert a szív mondja nékem:
Te léssz sötét, kietlen éjem
Hamvadhatatlan csillaga.

Gyönyörködjünk illatában boldog büszkeséggel,
Hogy az Isten, a jó Isten mégse hagyott még el
S kinek híre halhatalan, koszorúja tenger:
A miénk e magyar nábob, ez az arany ember!

Nem hiszek én már senkinek, Nincs senkiben bizalmam,
Mert életemben sokszor, ah,
Oly sokszor megcsalattam.
Bizalmam várát fölgyújtották,
Ledöntötték az emberek;
Romjai közt egy ép oszlop van:
Te állasz ott… csak te… magadban…
Téged le nem dönthettenek.

Mint az égbolt tükrözõdik tiszta harmatcseppben:
Lelkén is a magyar élet, a valónál szebben;
Az igazság hõsi harca, jóség gyõzedelme
Mint igézõ magyar szépség hullámzik szivemre.

Dicsõségét tudós urak s kobzosok hirdessék,
Mesemondó szép lelkéért Isten dicsértessék,
S merre nap jár, merre hír jár, minden messze tájra
Illatozzék õsföldünk e csodás mesefája.

Nánoblelke aranykincsét hej, hogy osztogatta!
Virágos fa: álmodozni ó, be jó alatta!
Öröm és bú, - ahogy sorsunk együvé nevelte:
Ezredéves magyar lélek, - a Jókai lelke...

Szentül hiszem, ha a világ
Elfordul is szivemtül,
Ha a világnak ajakán
Rám átkok átka zendül:
A te ajkadról akkor is még
Reám csak áldás lebben el…
Ha az egész világ egy kéz lesz,
Mely eltaszít, miként dögvészest:
Kezed még akkor is ölel.

Tisza táján s messze földön, túl e szûk határon
Zengõ lelke minden szívben fészekre találjon;
Tudós tolla, kobzos húrja mind hirdesse róla:
Megifjult a magyar álmok leghûbb álmodója!
A nagy mesemondó sírján új borostyán zöldül, Dicsõsége
világgá leng csonka magyar földrûl;
Fölkelõ nap ragyogása hajnalodó égrõl, Régi dal, büszke dal magyar dicsõségrõl...

Tudom, hogy így tesz a világ,
Hogy így fog tenni vélem.
Fejemre köveket hajít,
Míg életemet leélem.
S hóhéraim, ha halva fekszem,
Agyonverve, egykoron:
Koporsómhoz majd oda lépnek,
S melyet elébb megkövezének,
Babérral födik homlokom.

(Pest, 1845)
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In.: Gyertyaláng, 1930

Az idõs Jókai Mór szüretel

Oh, e babér, amellyel a
Világ magát gúnyolja,
Ez a babér, ez a babér
Velõm égetni fogja
De nem soká tart égetése…
Te, lelkem megmaradt fele,
Hozzám te szinte eljövendesz,
És koszorúmra könnyet ejtesz,
S eloltod lángjait vele.

Tündérsereg gyûl körûlem zengõ szava árján,
Jókedve száll bánatomra mint színes szivárvány;
Álmaink hímes rétjén pillangózva végig
Fölrepülök az õ szárnyán a csillagos égig!

17.

Domonkos János: Tardona

I

rodalmi nevezetessége, hogy az 1848-49-es magyar
szabadságharc leverése után Jókainak adott menedéket.

"Az egész vidék olyan, mintha ezüstmíves csinálta volna:
zúzmarával födve minden bokor."
Pál-Kutas Dénesné Tóth Rózsa tanár és népmûvelõ is, az
1990-ben írt remek szakdolgozatában hálatelt szívvel ír
falujáról, mely felnevelte, emberséget, becsületet ültetett
szívébe: csak úgy tud a jelenben álmokat szõni a jövõrõl
tanítványaival, ha a gyökereket a múltban ismeri, és így tovább
kutatja, gyûjti. Jelzi, hogy az egész falu magyar nemzetiségû, s
– kevés kivétellel – református vallású. A századfordulón jeles
néprajzkutatók foglalkoztak Tardona néprajzával,
népnyelvével, népdalkincsével. Napjainkban pedig éppen a
tanárnõ az, aki egyik szervezõje, létrehozója volt a hajdani
iskolaépületben megvalósult tájháznak és benne a patinás
Jókai-e mlékszo bának, melynek sok kuriózu ma mellett
legbecsesebb ereklyéje a kehely, melyet még Jókai Jolán
ajándékozott – hálája jeléül – a tardonai református
egyháznak. Több emléktábla emlékeztet bennünket nagy
írónkra, költõnkre, a romantikus széppróza legkiemelkedõbb
magyar képviselõjére, de ismeretes, itt üldögélt a faluban
bujdosó Jókai Mór (1825-1904) tutajt, kis vízimalmot faragva.
E fa nyújtott menedéket az õt keresõ zsandárokkal szemben:
egy ott szántó-vetõ parasztember informálta félre az idegen
után érdeklõdõ fogdmegeket, miközben az „idegent” elrejtette
a hatalmas tölgy lombja. De még ma is látható az akkori
vályogviskó (már jelentõsen átalakított formában, melyen
azért felismerhetõk még a régi vonalak), a korabeli nemesúri
cselédház, melyben menedéket talált a baj elõl: pincéje akkor
rejtett lejárattal s a nádasra nézõ ablakkal tökéletes búvóhelye
volt az írónak.
"Egy nyáron, õsszel, egy télen bujdostam ezekben az erdõkben,
üldözöttje a hatalomnak. Tudta mindenki, hogy bujdosó
vagyok: senki sem árult el. A falut Taronának hívták." (Jókai)
Dédestapolcsányból 5 kilométeres bekötõ autóút vezet
Tardonára, mely a Bükk hegység északi vonulata erdõkkel
koszorúzott völgyében fekszik. E kis hegyvidéki település
nyújtott menedéket Jókainak az 1848-49-es szabadságharc
leverése után. 1849. augusztus 31-én felesége – a kor nagy
drámai színésznõjének, Laborfalvi Rózának neve napján –
kíséretében érkezett szekéren a kocsisnak öltözött Rákóczi
Jánossal, Kossuth titkárával ide, ahol Rácz Endre és Csányi
Benjamin vendégszeretõ otthonában tartózkodhatott. Jókai
innen sétált fel a dédesi vár romjaihoz, a hegyekbe, a Bükk
sziklatömbjeihez.
„Valahonnan az Örvénykõ oldalából egy forrás szökell elõ,
mely apró zuhatagokban csereg a sziklákon alá; a völgybõl
aztán nem lévén kijárása, a szikla tövéban kerek tavat képez,
az most be van fagyva. Az egész vidék olyan, mintha
ezüstmíves csinálta volna filigrán munkába: zúzmarával födve
minden fa és bokor (Jókai: A barátfalvi lévita)
„Egyszer-egyszer harangszó hangzott föl valahonnan a
völgybõl (karácsony napja volt), a görög ismerte már a
harangok hangját: az ott Mályinka – ez is Barinka – most meg
Tardonán – mindenütt dicsérik Jézust!”
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Jókai 1848 márciusában Petõfivel karöltve a pesti ifjúság
vezére volt. A márciusi napokban népszónokként, majd
hírlapíróként tett szolgálatot. Ez év augusztus 29-én vezette
oltárhoz – Petõfi és édesanyja akarat ellenére – Laborfalvi
Rózát, a Nemzeti Színház hírneves mûvésznõjét, ki
szellemével és kedélyével a legüdvösebb hatással volt rá.
Kossuth megbízásából a bécsi felkelõknél is járt. Júliusban az
elõrenyomó osztrákok és oroszok elõl õ is Szegedre menekült,
s találkozva nejével, õt Gyulára küldte az Erkel családhoz.
Maga Aradra, majd Görgey táborába ment, és jelen volt az újaradi csatában. A katasztrófa után, az orosz táboron keresztül
Gyula felé menekült. Amikor Jókai belépett az Erkel-házba,
azt mondta feleségének: Nincsen hazánk!
Jókai a világosi fegyverletételnek már nem volt szemtanúja,
annál mélyebben vésõdtek be emlékezetébe a képviselõk, a
katonai-polgári vezetõk tragikus napjai Aradon.
Jókainé jól látta, hogy férjét csak úgy mentheti meg, ha itthon,
Magyarországon elrejti. Magyar író külföldön nem élhet meg,
írásainak nem lesz közönsége. Biztos rejtekhelyet szerzett
férjének. Csányiék nagy szívességgel fogadták az érdekes
vendéget. Ugyanúgy Csányi sógora, Rácz Endre, a tardonai
református pap. A bujdosó egyedül maradt töprengéseivel,
fájó emlékeivel e faluban, ahová csak a madár jár.
Hónapokig tartott e rejtõzködõ élet. Laborfalvi Róza
visszautazott Pestre. Jókai hírt sem kapott sehonnan.
Felesége sem mert írni, nehogy elárulja. Képzelõdéseit azzal
csillapította, hogy bejárta a környéket, lefestette a táj
szépségeit. Mindig szívdobogva tért meg a csendes Csányiházba, rettegve, hogy ott mi vár rá. A veszedelem szerencsére
elkerül te. A hírek azonban eljutot tak. Elfogat ásokról ,
bebörtönzésekrõl járt a hír. Hazája sorsa, Petõfi eltûnése,
felesége kényszerû hallgatása próbára tették idegeit. Ha a
háziúr, de különösen a tiszteletes úr írásra buzdították: „Minek
írjak? Hiszen azt se tudom, van-e még nemzet, mely olvas, s
van-e haza odakünn?”
E szomorú napok egyikén Jókai elkeseredett levelet írt
apósának.
„Nõm már végtelen ideje, hogy se nem jön, se nem tudósít. A
távollétet tudom tûrni, de az elfeledést nem. Kérem kegyedet,
írja meg neki határozottan, hogy ha egy hét alatt tõle semmi
tudósítást nem kapok, okvetlenül felmegyek Pestre, ha addig
élek is…” Ez akkoriban íródott, amikor is Jókai szerepelt azok
listáján, akikre halálos ítélet várt.
A régen várt esemény csak 1849 karácsonyán következett be,
amikor is megérkezett Tardonára Laborfalvi Róza. Felesége
megjelenése már magában is eloszlatta a rémképeket: hisz itt
van, hû maradt férjéhez, a szegény bujdosóhoz, kinek semmije
sincsen. Aztán még a ráadás! Jókainé igen nagy ügyességgel
beszerzett férjének egy valóságos „menlevelet”- az történt
ugyanis, hogy Klapka György tábornok a komáromi vár
feladásakor megegyezett arról, hogy a vár védõi valahányan
menlevelet kapjanak: felmentik õket mindenféle osztrák
katonáskodástól és számonkéréstõl. Egy ilyen menlevelet
szerzett Jókainak Szigligeti Ede öccse, hogy aztán ezzel
kiszabadíthassák önkéntes számûzetésébõl, fogságából. De
még ezen felül is elhalmozta az élet jótéteményekkel Jókainé
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néhány aranypénzt hozott férjének. Az édesanyja küldte.
Levette hát átkát a fiáról, megbocsátott néki. A kedves jó
tardonai vendéglátók most pedig arra kérték Jókai Mórékat,
hogy töltsék velük a karácsonyi ünnepeket. Ezt õk nem is
tagadták meg. A Jókai házaspár fellélegezhetett, s boldog
karácsonyt ünnepelt Tardonán.Aztán visszatértek a fõvárosba,
de Jókai nem mozoghatott szabadon. Pesten híre járt, hogy 32
író van a kivégzendõk lajstromán a vésztörvényszék elõtt, s
ezek között Jókai is. Sokan ismerik õt, és a fõváros nem
Tardona. Pestre érve jobban szeretett volna Taronán lenni. Itt a
besúgókkal is számolnia kellett. Jókai itt is rejtõzik: hol
felesége lakásán, hol a Sváb-hegyen, az Adliczer vendéglõben
húzódik meg. Nagyon szeretné már édesanyját is felkeresni.
Azonban Komáromba sem utazhat, hátha feljelenti valaki. A
bujdosó naplója és a Tardonán írt forradalmi csataképei –
Csataképek a magyar szabadságharcról – csak Sajó álnév alatt
jelenhettek meg.
Az ötvenes években egyike volt azoknak az íróknak, kik
tollukkal a nemzetmentés nagy ügyének tettek halhatatlan
szolgálatot, s többet e téren nem tett nála senki. Jókai Mór
végül is büntetlen maradt, de nem hagyhatta el az állandó
aggodalom a Világos utáni években. Teljesen bizakodó
hangulat majd csak 1852 augusztusában édesanyjának írott
levelébõl fakadt: „Én most nagy tehertõl szabadultam meg.
Hivatalosan ki levén mondva, hogy az 1848-as dolgokért
többé senkit sem fognak elõvenni. Eddig bizony mindennap
volt okom félni, hogy megszólítanak.”
„Tardonára menjetek emberséget tanulni!” – mondogatta még
késõbben is Jókai az õt körülvevõ, érdeklõdõ barátoknak. Ez a
szólás mind a mai napig és a Tardonán élõ emberek szívében.A
tardonaiak hálásak lehetnek elõdeiknek, mert emberségbõl
jelesre vizsgáztak, s mindannyian büszkék lehetünk Jókaira,
aki szépirodalmi alkotásaiban halhatatlanná tette Tardonát,
hisz: …egy mélyen elrejtett gyönyörû völgyben fekszik az a
kis helység, ahol a világnak nincsen szája.
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A sümegi barátok pincemestere
A Tarányi-Oszterhueber nemzetség mindig vezérszerepet vitt
a zalai nemes urak társaságában. Kettõs nevüket a XVIII-ik
században – házasság révén – az Oszterhueberek családjába
olvadt Tarányi Annától nyerték. Tarányiné Sándorffy Katinka
volt Kisfaludy Sándor keresztanyja, Tarányi-Oszterhueber
József Deák Ferenc sógora. E kettõs nevet használták 1868-ig,
amikor – az Oszterhueber névtõl elbúcsúzva – a királyi
kézirattal megerõsített nyirlaki Tarányi nevet vette fel az õsi
zalai nemzetség. A régi kettõs nevet viselt családnak utolsó,
érdemekben megõszült tagja, id. Tarányi Ferenc volt, ki mult
évig jó egészségnek örvendve – balatonfüredi nyaralójában, –
élvezte hosszú életmunkásságával kiérdemelt nyugalmát. Az õ
hasonnevû fia Vas vármegye közszeretetben álló fõispánja.

Nemcsak mesélgetéseim tárgyának – s sümegi
táblabíróvilágnak – voltak a Tarányi-Oszterhueberek
kimagasló alakjai. Családi létük összeforrott a sümegi, a
szentlászlói kolostori élettel is. Õsidõktõl fogva mint
Syndikusok, Confranterok anyagi istápolói voltak a szegénységi fogalomban élõ Szent Ferenc szerzeteseknek. A család
nem egy tagja, – a barátok kriptájába temetkezve, – a túlvilági
élet örök álmodozását is megosztotta velük. A földbirtokos
nemes család 1834-ben elhal tagjával, Imrével, pár évtizeddel
ezelõtt találkoztam, amikor a Sümegen 1863-ban eltemetett
Sennyey István püspök sírja után kutatva, közel száz
franciskánus sír közül leemeltem rézszegekkel kivert
koporsójának fedelét…
Hangos volt a sümegi kolostor refektóriumi élete a táblabírák
korában. A barokkfaragású, kecskelábú tölgyfaasztalok mellõl
perdült bele a pohárcsengés közé az adomázó, mesélgetõ szó a
táblabírák ajkáról.
A sümegi kolostor refektóriumi vígságának fénykorát a mult
század (XIX.) harmincas éveiben élte. Amikor a hizodalmas
Eusepius atya mellé Fakundus került pincemesteri
minõségben. Az õ szívbõl jövõ, jóízû kacagásától vert
visszhangot a nagy ebédlõ domborstukkós mennyezete.
Jófogú, hatalmas étvágyú barát volt Fakundus atya! Aki
taktusra ropogtatta a pirosbarnára sütött malac fülét, a nyirlaki
és gógánfai búcsúebédeken. Italozás dolgában is õ volt az elsõ
legény, de csak az illatos, szagos, erõs italt kedvelte. Róla
maradt fenn az a híres franciskánus mondás:
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– Pálinkát három elvbõl nem iszom: Tiltja a fogadalmam! Árt
az egészségemnek, és harmadszor ma már négy kupával ittam!
Még nagyobb szaktekintély volt Fakundus atya a borospincék
tájékán. Élete egyik legforróbb vágya teljesedett be, amikor a
lõrét termõ Somogyországból Zalába kerülhetett. A borral teli
hordók tompa hangjával – kámzsája alatt – versenyt dobogott
szíve, amikor Eusepius, a házfõnök, – kulcsóriást markába
nyomva – a sümegi kolostor pincének koronázatlan királyává
tette. Nem is hagyta el élete alkonyáig a hûvös pincegádorban
álló – trónusnak kinevezett – barokkagylós karosszékét.
Mert hát messze földön nagy híre-neve volt ám a barátok
sümeg i pincé jének . Az volt a kolos tor élésk amráj a,
ruha rakt ára egys zemé lybe n. Boré rt cser élte k gabo nát
Nagyszombatból, kámzsa-szövetet, vásznat a pozsonyi
kolostorból. Tojással, baromfival ellátták a falusi hívõ lelkek.
Borjúról, hízott disznóról gondoskodtak a jószívû
Confraterok. Ha bejárt egy megrakott társzekér a kolostor
udvarára, Fakundus atya ajkán mindig elhangzott a közismert
mondása: «Holtig csak elélünk!»
Fakundus atya – szerzetesi kötelességének eleget téve – nagy
lelki gyönyörûséggel szentelte életét a remekbe faragott,
hordóktól ékes pince rendezésének. Becézgetõ kezével
naponként végigsimogatva a még újbor számba menõ, 1834.
terméssel megtöltött hordóóriást. Ez volt a kedvenc itala
Fakundus atyának. Annak gyöngyötverõ nedvébe temetkezett
bele a legtöbb nóta s derûs kacagás. Szívbeli megérzésének
gyönyörködtetésére oda se pislantott a középsõ csántérfákon
sorakozó borritkaságokra. Pedig ott ágaskodott Németh
Mihály uram vágtató kuruchuszár domborképével ékeskedõ, –
remekbe készült, – hatakós hordója, színig a kiváló jóságú
1705-iki furminttal. Ez volt a kolostor büszkesége, melynek
hiányát tisztára mosott kékes színû «sóskövek» belesüllyesztésével pótolták. Ehhez csatlakoztak a híres évjáratú 1717-iki,
41-iki és 75-iki badacsonyi, szentgyörgyi, somlyai, vendégborok faragott hordói. De ezekkel csak ünnepi barátkozást
folytatott Fakundus atya! E híres óborgyûjteménynek utolsó
roncsait pár évtizeddel ezelõtt a fõváros egyik nagyhírû
vendéglõse vette meg, 30 krajcár átlagárban.
Az 1841-iki farsangot búcsúztató húshagyókeddi ebédre, nagy
volt a készülõdés a sümegi kolostorban. A mánzárttetõs
püspöki kastély feljáró útján egymást érték a nemes urak,
táblabírák fogatai. Tarányi-Oszterhueber Mihály uram
sógorát, Deák Ferencet, is magával hozta. Amire megérkeztek
Gyömörey, Barcza, Bogyay, Bosnyák, Saáry uraimék, a
vendéglátó szent atyákkal már a kisebédlõben vígan
kóstolgatták az étvágycsináló aranyódi szilvóriumot. Déli
harangszóra bekompáriálódtak a sümeg táblabírák is. Élükön
Kisfaludy Sándorral, Hertelendy Gyurival, Vajda Ignáccal és
Skotty õrnaggyal.
A pohárköszöntõk között lezajlott farsangi ebéd után hangos
koccintgatással indult meg a tréfálkozó szó. Fakundus atyát
ugratták, hogy meglátszik rajta somogyi volta! Nem is ért a
pincekezeléshez egy fikarcnyit sem… Mint a szikrát fogott
lõpor, oly hirtelenében robbant ki az asztal végén ejtõzõ
barátból sértett hiúsága. A macskagyorsaság fürgeségével –
ahogy hizodalmas termete megengedte – a nyírlaki sógorával
évõdõ Deák Ferenc elé toppant Fakundus atya s szivárvány
színeiben pompázó orra alól kiperdült megbotránkozásának
szava:
– Én nem értek a borokhoz? Kössétek be a szemeimet. Csak
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nyelvem hegyét érintem a pohárba, megmondom, hol teremett
s milyen évjáratú?
A tréfa tetszett a táblabírónak! Míg a fürgelábú Hertelendy
Gyuri nagy mókázások között, – a karosszékbe ültetett, –
Fakundus páternek szemére kötötte a sávolyos asztalkendõt,
addig Eusep ius at ya ver dungo s üveg ekben pincé jük
legkülönfélébb terméseit sorakoztatta fel.
A pincemester nagy sikert ért el! Nem jött ajkára elhibázott szó,
amikor belekóstolt a badacsonyi kéknyelûbe, a szentgyörgyi
kolontárba, a csopaki mézesbe, a somlyai furmintba, a sümegi
kadarkába. Csak akkor fintorította el az arcát, amikor a zsidi
kocsisborba kérõdzött bele. Ki is sercentette nyomban fogai

között a pádimentumra a fatengelyes itókát.
Fakundus atya vizsgatételét nagy éljenzéssel ünnepelték a
táblabírák, de csak addig tartott a rivalgás, míg Deák Ferenc
pillantást nem váltott sógorával s nagy hirtelen a barátok
kútjának vizével megtöltött poharat nem nyomott markába.
Fakundus atya kétszer is belekóstolt az italba, majd
megszégyenülve megszólalt:
– Csütörtököt mondott minden tudományom! Mert ezt az italt
nem ismerem!
(részlet Darnay Kálmán: Kaszinózó táblabírák címû
könyvébõl)

Botját a véribe belékeverte

A

z özönvíz megjöve, Noé a bárkába bemene. Negyven nap esett, szakadt az esõ, a világon elpusztult mindenféle. Bármi emberi
lény, állattal egybe. No, az esõnek vége lévén, a Noé az Ararát hegyén megálla. Noé a bárkából kiszálla. Hát mit lát, mind víz az
egész minden, de már leszállt a víz. Próbálta Noé, lemegy a völgybe, körülnéz, hátha valahol települni való helyet talál
magának, családjának. Lemegy, minden csak iszapval kevert, vissza akart menni a bárkához. Letört, felvett egy gallyat a kezibe, hogy
avval majd segít magát felhúzni a hegyre. Hát amint mászik föl a hegyre, találkozik egy kutyával, kit a csömör és az özönvíz megöle.
Próbálja, élesztgeti, ébresztgeti, a botjával keltegeti, de fölébredni nem bírt. Botját a vérébe belékeverte. Megy tovább föl a hegybe,
találkozik egy macskával szintén, kit a csömör meg az özönvíz megöle. Szintén a botját a véribe belékeverte. Tovább megy, találkozik
egy oroszlánnal. Szintén hasonlóképpen járt, mint a többi tetemvel. De a botját a véribe annak is belékeverte. Tovább megy, találkozik
egy disznóval. Az már a hegyre egész közel vót, a bárkájához. Akit szintén a csömör és az özönvíz megöle. De a disznónak is a véribe a
botját belékeverte. Most már fent van, nincs szüksége a botjára, fogta magát, leszúrta a fõdbe. Hát mi történt vele? Elmegy ide-oda, a
bárkába ténferege. A bot kihajta, termett rajta bogyó. Noé, hogy meglátta a bogyókat, nézi. Megfogja, megkóstolja, édes neki. Egy
edénybe kitekerte a levit. Elhagyta, megfeledkeze róla, egy hét múlva megkóstolá, ivott belûle. Hát mi lett vele? Hát egy keverék. Noé
meg részeg lett. Hát a bort ezért mondják csupa keveréknek. Kutya-, macska-, oroszlán- és disznóvér keverék. Mer elsõbb, mikor iszik
az elsõ pohárral, olyan, mint a kutya, nézi, harapni tudna. Aztán, mint a macska, mikor az egeret lesi. Ugrani szeretne. Mikor a
harmadikkal? Öj, de erõs lesz, mint az oroszlán. Mindenkit szét tudna tépni. Olyan erõs nincs, mint amilyen! De amikor a negyedik
pohárral megissza! Akkor mint a disznó! Nem nézi – sár, nem sár beléhömpölyög akkor. Ezér van a bor négyféle keverékbõl: kutya,
macska, oroszlán, disznó. Ne így belõle, mer így jársz tõlle.
(Paraszt Biblia, Gyõrfy Ferenc, Andrásfalva; Bukovina)
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Döbrentei Kornél:
Háromputtonyos bordal

Tõkék telt tõgyében terem,
görnyedve tartja venyige,
belõle lõn anyatejem,
borrá ha szentül az Ige;
testet, szellemet átítat,
lelkem Istennel összeforr,
hozzá emel az áhítat,
a ahogy a nedû áramol
a bú páncélját széttöröm,
támad ragyogás, hatalmas,
lényem, mit felszít az öröm,
Egyetlenként sokadalmas,
vagyok ember s mítoszdarab,
nem ér fel hozzám gyalázat,
a kancsóban delel a nap
érlel szeszen azúr lázat.

Keresztury Dezsõ:
Dunántúli hexameterek
Fogj ásót, ha a tél megtört, forgasd meg a földet
új oltványok alá te is; elteregetve a trágyát
bontsd ki s mesd meg a tõkéket, de ügyelj, hogy a sarkot
jól válaszd: ne legyen sok a termõ szem; ha kisarjad
vesszeje, fattyazd meg, kötözéskor a fürtre vigyázz: moly
rá ne tanyázzék; hozd ki a gépet, kádba vizet merj,
permetezésre legyen gálic, mész, s hogyha a kék lé
megcsípi izzadt arcod, amíg fujtatva a rendet
járod, tûrd te is el; sarabolj, a magas venyigét nyesd
s újra kötözz, szórj permetet újra, kapálj, hogy a szõlõt
el ne borítsa a gaz; kelj hajnalban, hogy a kénpor
harmatot érjen a fürtön, húzd bakhátra a földet
s úgy igazítsd, hogy a szél s nap könnyen járja a bokrot;
õrizd, hogyha megérik a termés, nyisd ki a pincét,
végy hátadra te is puttonyt, húzd nyögve a prések
rúdját, mérd, foka jó-e a lének, ügyes kotyogóval
szûrd ki a forró mustból a mérges gázt, s amíg erjed
újra takard be a tõkéket, s ha az õszi esõ ver,
álld ki; mikor már söpreje megszállt, fejtsd meg az újbort,
készíts kármentõt, tölcsért, üsd csapra a hordót,
sajtározz te is, és ha az ujjad dermed, amíg kint
hóval hordja a horgos-utat be a téli jeges szél:
megtudod akkor, mért szeret úgy a körtefa árnyán
asztala mellett ülve s üvegpoharában a hûvös
bort ízlelve körülpillantani csendben a gazda
guggon ülõ tõkéi között, majd megtudod akkor:
lassudan érik, gondviseléssel tisztul a jó bor.
/XX. Versszak/

Szívem röpíti bõsz bivaly,
démon dagonyáz szememben,
kushad halál, kedvem szilaj,
mert megvirradni felserken
a mámor szép rózsaszíne:
üde lánykák hálóinge,
mellyecskéjük Bacchus szopja
lángolni kezd mohó ínye,
vágyik húskodni a kopja.
Szörnyû, mit az idõ kiszab;
tûnik az áttetszõ derû,
fölkereng a bûzös iszap,
szájízem sorstól keserû,
a pokloknak vad hevére
– bugyrukból mindent kihánytak –
elfeketül Krisztus vére,
foszlanak a tündér-fátylak.
Víg tombolás messze tûnjön
muslincákból sötét függöny
legomolyul a világra,
fényeskedni lesz még borhely,
tanúm Isten, az az árva,
józanságom csak a korhely.
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21.

Hamvas Béla: Bor és idill

U

tazásaim egyik legfõbb tapasztalata volt, hogy van
borország és van pálinkaország. Eszerint van bornép
és pálinkanép. A bornépek geniálisak; a pálinkanépek,
ha ne m is m ind a teis ták, de le galá bbis hajl anak a
bálványimádásra. A nagy bornépek a görögök, a dalmátok, a
spanyolok, az etruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a
franciák és a magyarok. Ezeknek a népeknek ritkán vannak
úgynevezett világtörténeti becsvágyaik; nem vették fejükbe,
hogy a többi népeket megváltsák, ha kell, puskatussal. A bor
absztrakciója megóvja õket.
A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományban élnek. Ez a magatartás a bor egyik leglényegesebb alkotóelemének, az idillolajnak következménye. A borországok és a
borvidékek mind idillikusak. Sétálj az arácsi és a csopaki
szõlõkben, menj fel a Badacsonyra vagy a Szent Györgyhegyre, a Somlóról nem is szólva, barangolj a kiskõrösi vagy a
csengõdi kertek között, és minderrõl kétségtelen tapasztalatot
fogsz tudni szerezni. A szõlõtáblák között lágy füves utak, mint
csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárata elõtt
hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hûs. Olyan helyek,
hogy az ember bárhol megállna, leülne, letelepedne, s azt
mondaná: itt maradok. S esetleg anélkül, hogy észrevenné, ott
érné el a halál.
Ezekrõl a dolgokról Szigligeten meditáltam és ott készítettem,
csupán magánhasználatra, azt az igen régei és közönséges
felosztást: van síkvidéki és van hegyi bor. A síkvidéki bor
szaporább, de hígabb, igénytelenebb, olajokban szegényebb.
Ez nem okvetlen becsmérlés. Mindössze annyit jelent, hogy
ilyen bort nem vennék feleségül. Az izgatóbb olajok állandó
hiányában boldogtalan lennék. Aki a nagyobb feszültségeket
nem kedveli – ez is méltánylandó –, az együtt tud élni ilyen
borral is.
Mindezt a bûbájos Szigligeten gondoltam el, fent a dombon.
Alattam a kertek, távolabb a Balaton, mellettem a kulacsban a
bor, s ha meditációm akadozni kezdett, egyet kortyintottam. Az
ilyesmi az emberrel beleszületik. A hegyi bort kedvelem,
amely víz mellett termett. A víz az az õselem, amelyben születtem, és ezért jelenlétét mindenben megkívánom. Ezért fekszik
tõlem távolabb a Hegyalja, s közelebb Badacsony, Csopak,
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Arács. Kivétel persze itt is van. Mindjárt a Somló. Mert a
somlai tûzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz.
Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden
borunk közül a somlai számomra a nincs tovább. Mindjárt
megmondom, miért.
Megkülönböztetek szõke hajú (világos) és sötéthajú (vörös)
borokat; aztán hím (száraz) és nõi (édeskés) borokat; sõt
megkül önbözt etek szoprá n, alt, tenor, basszu s hangú,
egyszólamú és többszólamú, szimfonikus borokat. De meg
szoktam különböztetni szoláris (napszerû), lunáris (holdszerû)
és asztrális (csillagszerû) borokat is.
A borra egyébként mindennemû megkülönböztetés egészen
könnyen alkalmazható. Van például logikus és misztikus bor,
vizuális és akusztikus, jobbról balra és balról jobbra folyó bor,
és így tovább a végtelenségig. Minden bor az embert újabb és
újabb megkülönböztetési feladatok elé állíja. Nos, a somlai
számomra az a szoláris bariton, de szimfonikus szõke hímbor,
amely a legmagasabb teremtõ spiritualitás olaját tartalmazza,
éspedig boraink közül egyedülálló tömény tisztaságban. Ezért
gondolom, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor
tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala.
Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak
kellõen elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott
magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, õsi, ma már
ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó)
egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden
komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak, mint a
fiatalságnak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek
bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a
legnagyobb tudást, a derût. Egészen személyes dolog, és csak
azért mondom el, mert szigligeti meditációm egyik nagy
eredménye volt. A somlai bor hieratikus maszkjában éreztem
mag am a leg köz ele bb ahh oz a kié ret t der ûhö z és
bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtõ mámorhoz, amely
ezt a világot megalkotta.
(Részlet Hamvas Béla: A bor filozófiája címû mûvébõl)

22.

Mohamed Háfiz:
A bor bölcsessége
Adja innom óh barátom,
hiszen csak így lelem meg
a bornak lelke által
üdvét bús életemnek!
Szerelme éles tõrét
szívembe döfte Ámor.
A súly alatt nyögõnek
oly jó a könnyû mámor.
Mert semmiség a lánynak
szép mély szemébe esni,
de az, miként a csapda,
foglyát el nem ereszti.
Így vergölõdik szívem
a vágyak tõrvasában
mióta csalfa álmom
lényére rátaláltam.
S kelet felõl míg illan
üde mosuszt lehellõ,
alkony haját kibontó
beszédes, csacska szellõ,
szívemnek vére hullik
szitálva, mint a harmat,
s bíborhajnalra tõle
piros rózsák fakadnak.
Óh bor, te is ömölj rá
imánk szent szõnyegére,
hogy fõpapunk is áldón
hulljon reád le végre!
Én meg bolyongok folyvást,
eszem kering iváson,
s akként iszom a szín bort,
hogy mily nagy búsulásom.
Hiszen a földi élet
bús karavánok útja,
hol a nyugodni vágyót
ûzõ kolomp vadítja.
Hol rémes éjszakáknak
zord árnyai libegnek,
s hallik tompa zúgása
kavargó, mély vizeknek.

Szerelmi gond között jobb
korsó mélyére nézni.
(fordította: Rakovszky Jószef)

Omar Khajjám:
A misztikus bor
Mindig csak, mindig örök szócsaták?
Miért nyújtani a meddõ vitát?
Miért akarsz ízes szõllõ helyett
levegõ-fürtöt vagy fosztott csutát?
Bölcs tobzódás szökött szívembe; lásd:
új asszony hoz házamba új varázst;
a vén, meddõ Észt elhagytam, hogy a
Szõllõ Lányával kössek ura nászt.
Mert kutattam, mi a Föl, mi a Le,
néztem, a Van nincs-e, a Nincs van-e,
vitt mérce, szám, ész, s nem volt semmi más
oly mély s igaz, mint kupám feneke.
»Sokat számoltál s így lett végre jobb
naptárad, éved?« – kérdik. – Ah, dehogy!
Csak töröltem a meg nem született
Holnapot és a halott Tegnapot!
Csók, bor és mámor: miben oda tér,
ahol minden kezdõdik s véget ér;
igyál! igyál! – holnap holt ajkad
a föld alól kupát hiába kér!
A korcsmában ültem busongva, hol
Hûs esthomály borongott, amikor
egy fényes Angyal szállt be, korsaját
felém nyújtva: »Igyál!« – S ez volt a Bor.
A Bor, a fõ-fõ Ész, mely a siváragyú hetvenkét bölccsel szembeszáll;
a nagy Bûvész, ki életünk kopott
ólmából színaranyat kalapál;

Ah, merre hát a jó út?
Mondd meg tudós, tudatlan!
A fodrozó titok lám
felmérhetetlen katlan.
Míg rájövünk, hogy meddõ
volt életünk annyi gondja,
elszáguld ifjúságunk,
s fejünk a dér bevonja.
Adj innom, óh barátom!
Bogozzon az, ki dõre!
Oldott csomót lelünk majd
jó Istenünk ölébe.
A titkokkal veszõdni
Háfiznak meg nem éri.
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23.

A nagy Mahmud, aki a rémteli
kínok csomóit mind kettészeli,
s a gond sötét gyászruháit bûvös
forgószél-kardja játszva szétveri.
Fentrõl jött, hogy vidítsa életünk;
mért gyalázod a Bort, az égi Bûnt?
Ha áldás: mért ne innók, míg lehet?
S ha átok: mondd, ki adta õt nekünk?!
Elátkozott a balzsamos gyönyört,
remélve balgán, hogy agyongyötört
éltem után szentebb bor tölti meg
kupám, ha már a porban összetört?!
Jöjj! ne hallgasd, mit hazudik a bölcs!
Az Élet elfut, rá reményt ne költs!
Csak egy biztos: elhervad a virág,
csak egy biztos: lehull az ért gyümölcs!
(55-65. rubáji(versszak) a Kubáiját címû versébõl, fordította
Szabó Lõrinc)

Petõfi Sándor:
Igyunk!
Akinek nincs szeretõje,
Bort igyék,
S hinni fogja, hogy minden lyány
Érte ég.
És igyék bort az, akinek Pénze nincs,
S az övé lesz a világon
Minden kincs.
És igyék bort az, akinek
Búja van,
S a bú tõle nyakra-fõre
Elrohan.
Sem szeretõm, sem pénzem,
Csak bánatom;
Másnál háromszorta többet
Ihatom.
(Pest, 1844)

Petõfi Sándor:
A borozó
Gondûzõ borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondûzõ borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.
És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.
És a bor vidám hevében Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak Skorpiói szaggaták.
Bor taníta húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor taníta elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket.
Egykor majd borocska mellõl
A halál ha ûzni jó:
Még egy korty – s nevetve dûlök
Jégöledbe, temetõ!
(Pápa, 1842)
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24.

Vahot Imre: A borról

A

z egész világon sehol nem teremnek jobb és nemesebb
borok a magyarországiaknál. A Zemplénben fekvõ s
legjobb bort termõ Hegyalja egykor, midõn még a
külföldi harminczaddal* nem terheltek bennünket annyira, a
legvirágzóbb borkereskedéssel dicsekheték, s az ottani
szõlõbirtokosok, különösen ó aszúboraikat, a legdrágább
pénzen adák el. Most azonban e jövedelmes kereskedés
fenakadt, s megváltóra vár. A legízletesebb zamatu s tüzerejü
tokaji nektár, gyöngye a hegyaljai termésnek s fejedelme fehér
borainknak. A hegyaljai közép bortermést 900,000 akóra,
ezenkivül jobb években az aszúbort 12,000, a máslást 6000
akóra lehet tenni.
– Az aradi szõlõhegyek termései közt a tokajival méltán
versenyez a sötét vörös szinü és szegfüzamatu ménesi aszúbor,
melly külföldön is csak ugy, mint a tokaji, igen jó hirben áll. A
ménesin kívül még sok jóféle borok teremnek Aradban,
évenkint mintegy 470,000 akó. – A szeremségi borok közt
különösen a rakováczi épen olly nemes zamatu, mint a
czyprusi; s az odavaló különféle borok általában karloviczi név
alatt ismeretesek és kelendõk. Az évenkénti középtermés
Szerémségben 839,428 akóra tétetik. Az évenként mintegy
850,000 akót termõ sopronmegyei szõlõhegyek legnemesebb
termése a ruszti aszúbor. De mindenek közt leggazdagabb
bortermése van Pest megyének, évenként 1,255,000 akó; a
pestmegyei vörös borok közt legjobb a budai és szentendrei; a
fehérek közt a tótfalusi és csömöri. Hires boraink közé
sorozható a sötétvörös, kemény egri és visontai is Heves
megyében; az elsõbõl évenként 200,000 akó terem, az utóbbi
ize, sokat hasonlit a burgundiaihoz. – Az igen jó minõségü
baranyai (boranyja) borok termését, (mellyek közt legjobb a
vörös és fehér villányi) évenként körülbelõl 1 millio akóra
lehet számitani. Pozsonmegye is jó fajta fehér borokkal
dicsekhetik, mellyek közt leginkább kitünõ a szentgyörgyi,
diósi, modori; az évenkénti termést 400,000 akóra lehet tenni.
Az emlitett borokon kivül még kitünõleg jeles a neszmélyi,
somlyai, szerednyei; Zalában a balatonmelléki, különösen a
badacsonyi; Bihar és Középszolnok megyékben, az illatos
érmelléki; Nográdban a jobbágyi, penczi; továbbá a
szekszárdi, vágujhelyi, verseczi, varbóczi, stb. Erdélyben
legjobb az alsófehérmegyei, s Horvátországban a moszlaviczai
és bukoveczi bor. Hazánkban legtöbb bort termeszt, s
legjobban miveli a szõlõt a magyar népfaj. Schams a
magyarországi szõlõket 1,500,000 holdra tette; s ezekbõl
évenként 30,000,000 akó termést számitott. E roppant
mennyiség legnagyobb része bent a honban emésztetik el,
mióta a hajdani jövedelmes borkereskedés alábbszállott. – A
magyar az egész földkerekségen legjobb borral bír, s mégis sok
austriai és franczia bort hoznak be nyakára, s vendéglõinkben
többnyire hamisitott rosz borokat árulnak. A magyar
borkereskedés fõbb akadályai közé tartozik az, hogy a
kereskedõk legjobb fajta borainkat nagyobbára hamisitva
árulják, s ezáltal hitelét a külföldön is koczkáztatják; továbbá
az olcsó pálinkaméreg általános elterjedése, az e miatt
mindinkább gyengülõ köznép közt; az is akadály, hogy a
szõlõket nem mivelik, nemesitik mindenütt ugy, mint kellene, s
végre a borkereskedést terhelõ nagy harminczadok. – S bár az
olly derék intézetek, mint a korán elhunyt Schams Ferencz által
alapitott, s késõbb a gazdasági egylet által átvett országos
venyigeiskola, melly a különbözõ magyar és külföldi
szõlõfajok rendszeres osztályozását foglalja magában, és a
pesti magyar borismertetõ egyesület, jótékony befolyással
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va nn ak a ma gy ar sz õl õm iv el és és bo rk er es ke dé s
elõmozdítására: mindazonáltal még e tekintetben is sok tenni
valónk van, mig oda viszszük a dolgot, hogy borainkkal a
külföldön is virágzó kereskedést üzhessünk.
(Részlet Magyarföld és népei eredeti képekben; Fényes Elek és
Luczenbacher János felügyelése mellett szerkeszti és kiadja:
Vahot Imre; Pest 1846)
* eredeti nyelvezet

Szentjóbi Szabó László:
A nagy szüret Telegden
Én részemrõl a puttonyos lészek.
Ennek adj dézsát, kosarat ennek,
Itt ma dolgozni szükség mindennek.
Itt a gazda is, itt van a pallér,
Puska félvállán, szoknyás gavallér.
No csak legények! rajta legyetek!
Ma szüretelünk, ne heverjetek,
Napszámát ki-ki megérdemelje,
S egyik a másik terhét viselje.
Egy meg egy kosár, ez a hatodik:
Lám comtesse Cili mint iparkodik!
No csak legények! iparkodjatok!
Ma szüretelünk, ne koplaljatok!
Míg Jani magát ott melengeti,
Napszámát ki-ki mind megeheti.
Kiveszi Poldi lám az áldomást.
Már az õ hasa nõ szemlátomást.
No csak legények, egy értelemmel!
Már a kád félig van szõlõszemmel,
A szõlõ leves, sok bort szûrhetünk,
A must ragadós, részegedhetünk.
Lám hogy bészedtük mind a kilenc sor:
Nagy bajjal kapánk egy fél cseber bort.

25.

A magyar népdalok szövegvilága: Bordalok, ivónóták
Adjon isten eleget,
A pohárnak feneket,
Hogy ihassunk eleget!

Adjon isten még többet,
Vegye el a feneket,
Hogy ihassunk még többet!
Magyarbükkös (Alsó-Fehér)

A bordal õsi lírai mûfaj, amelyet a népköltészet is ismer. Eredetileg olyan dal, amelyet ivás közben énekeltek, s amely a bort, a borivást
magasztalta. Mint lírai mûfaj: ivás közbeni éneklésre való, ill. a bort, mámort magasztaló dal. Hangulatát a bormámor adja, ezért
leginkább bortermelõ és borfogyasztó országokban fejlõdött ki, és rendesen ivás közben éneklik. Egy nép borivási szokásai jellemzik
kultúráját is. A mértékletes borfogyasztás közösségi esemény, erõsíti az együvé tartozás élményét, mindez kapcsolódik valamilyen
mûvészettel is (bordalok, köszöntõk, ódák).
A magyarság õstörténetével egyidõs a bor tisztelete és persze fogyasztása, melyet bizonyít, hogy ókori kínai források már említik,
miszerint a hunok és velük rokon népek különösen tiszteltek egy bizonyos szent hegyet, amit Bor-Tengrinek neveztek. A régi nomád
vándorló törzsek ezen a szent helyen is áldozatokat mutattak be, s a bor, amellyel ezt végrehajthatták, a rituáléval szorosan
összefonódva, egy idõ után már magát az italt is jelenthette. Bár a vándorlások során sok õsi szó megkopott, a tengri, (õsi isten szó)
mindenesetre néhány magyar kifejezésben még ma is megtalálható, pl a tan, tanulni, tenger szavainkban.
Arab források szerint a magyarok földjei jó minõségûek, s szántóik, szõlõik vannak. Ez azért is érdekes, mert amikor ezt leírták a
magyarok valószínûleg Levédiában, illetve Etelközben tartózkodtak, tehát a nomadizálás mellett már egyértelmûen letelepült
gazdálkodást is folytattunk és feltételezhetõ, hogy a szõlõmûvelés is ide tartozott. A mai napig benne van a nyelvünkben és
hagyományunkban az a régi vallásunkra utaló gesztus, miszerint komolyabb munkák, szerzõdések, családi események után, mintegy
megköszönve az égiek segítségét „áldomást iszunk”. Ez a régi szép magyar szokás bizonyosan az áldás õsi szavunkból származik.
Hasonlóan a borhoz kapcsolódik a keleti lovas népeknél szokásos vérszerzõdés rítusa is.
Az ókori rómaiak pannóniai ábrázolásában már feltûnik a szõlõlevél és a fürt, mint díszítõ motívum, melyet bizonyára nem otthonról
hoztak magukkal, hanem az itt telepes szõlõk ihlethették ezt az ornamentikát. A honfoglaló magyarok tehát már találhattak itt
szõlõterületeket, és értéküket is ismerték. Elõdeink a Kárpát-medence minden zugában meghonosították a szõlõtermesztést, így nem
maradt olyan csücske a térségnek, ahol ne lett volna a finom nedûbõl. Az Árpád-házi királyok alatt már virágzott a szõlõtermesztés, és
az itt élõ emberek megélhetésének fõ forrásává vált.
A szüret mindig is a legnagyobb ünnep volt a szõlõmûvelõ, bortermelõ emberek életében. A bordalok és a mulatónóták alkalomhoz
kötõdnek, és ezek eléggé változatosak. A legkülönbözõbb társas összejöveteleken születnek és hangzanak el, például névnapokon,
disznótorban, kocsmai mulatozáson, lakodalomban, szüreten, pincézéskor vagy csak egyszerû poharazáskor. A bordalok szövegvilága
szívesen olvaszt magába általános reflexiókat, mint szerelmi, baráti, hazafi-érzést, melyeket a bor élesztõ tüze s a vidám társaság fokoz,
gondolatmenete csapongó és szeszélyes.
A népdalok tartalmukban sokszor kötõdnek egy-egy helyszínhez, ezért szívesen emlegetik a pincét, a kocsmát, vagy a csárdát. A
Ha bemegyek a kustányi csárdába
Ha bemegyek a kustányi csárdába,
Eszem, iszom kedvem szerint rovásra.
Elégséges hitelem van ott nékem;
Megfizetek, becsületem nem sértem.

Szép csárdásné, nekem pirosat hozzon,
Az áráról semmit se gondolkozzon!
Eladom a kifliszarvu tehenet!
Bor árárul mégis teszek elege
Felsõkustány (Zala m.)
Voltam a szekszárdi pincében
Voltam a szekszárdi pincében,
Jó bort ittam a közepébe,
Megtanultam szépen dano, dano, danolni,
A rózsámmal szépen mulatni.
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A girhai rongyos pince
A girhai rongyos pince,
Ritkának van jó teteje.
Galambomnál voltam benne,
Utoljára szombat este.

Az aradi hegyek alatt
Van egy forrás tilos alatt,
Aki abból egyszer iszik,
Babájától elbúcsúzik.

A bírónak nincs csizmája,
Mert beitta a kocsmába.
Egye meg fene a lábát,
Mért itta be a csizmáját?

Én is abból egyszer ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Elbúcsúztam én szegénytõl,
Mint az elmúlt esztendõtõl.
A pilisi likpince

A pilisi likpincének
Ritkának van teteje,
Ritkának van teteje,
De jó bor, igen jó bor van benne,
A babámmal ittam benne.

A pilisi likpincénél
Kiszáradt a csutora,
Kiszáradt a csutora,
De azért itt-ott maradt benne,
Elvásott a fogam tõle.

A bordalok szívesen és sokszor szembeállítják a munkát az ivással:
Addig iszom a csárdába

Vasárnap bort inni

Addig iszom a csárdába,
Mig egy lovam lösz a hámba.
Fakót fogom a lógóra;
Keressön borravalóra!

Vasárnap bort inni,
Hétfõn nem dolgozni;
Hej, kedden lefeküdni,
Szeredán felkelni;
Csütörtökön írni,
Pénteken számolni,
Hej, szombaton kérdezni:
Mit fogunk dolgozni?

Még azt mondják, korhely vagyok,
Hogy dolgozni nem akarok.
Dolgozom én, mikor illik,
Mikor pénzöm fogyatkozik.

Alsóbalog (Gömör)
Ormánság (Baranya m.)
Az ivás nem eshet meg a bor, az ital dicsérete nélkül, különösen, amikor már a jókedv egyre inkább emelkedik:
Bor, bor, bor,
De jó ez a piros bor!
Asszony is iszik belõle,
Félre áll a kontya tõlle.
Nagyszalonta (Bihar megye)
A bordicsérõt a társaságban az itató- és koccintónóta követi, melybe sokszor a jelenlevõk nevét is beleszövik. Máskor meg jeles
mondásokkal biztatják azokat, akik valamiért húzódnak az ivástól:
Adott Isten szekeret,
Szekerembe kereket,
Poharamba feneket,
Abból iszom eleget.

A doktor is azt mondja,
Hogy a vizet ne igyam,
Mert a vízben béka van,
Életemnek vége van.
Mohács (Baranya m.)

A túlzott borfogyasztás eredménye a részegség, majd a kínzó másnaposság. Ahogy napjainkban, úgy eleink sem mindig ismerték a
mértéket, ezért a rendszeres italozás idõvel meghozta eredményét, a borvirágot.
Kimentem én a szöllõbe,
Bort ittam én, boros vagyok;
Kapát vittem a kezembe;
Hazamennék, de nem tudok.
Felakasztottam a fára,
Aki tudja, mért nem mondja:
Bort ittam a rovására.
Merre van az országutja?
Még azt mondják az emberek,
Hogy az orrom bortul veres.
Mért veres a liba orra,
Mikor sose mártja borba?

Azt mondják rám az asszonyok,
Hogy a bortul ingadozok.
Ingadozik a nádszál is,
Pedig csak a viztül ázik.
Tálya (Zemplén m.)
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A borivást azonban nem minden esetben méltányolják a családtagok, kiváltképpen az asszonyok. Az ivás mámora azonban bátorságot
(vakmerõséget) is szülhet, ilyenkor a borivó férfi hajlamos arra, hogy megmutassa, hogy ki az úr a háznál. Ezek a típusú italozócivakodó népdalok jellemzõje, hogy az asszonyka sem hagyja szó nélkül ura kicsapongását, valamiképpen reflektál a kissé illuminált
házastársa hõbörgéseire.
Én elmentem a kocsmába

Asszony, asszony, ki a házból!

Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
Utánam jött kis angyalom hazapirongatni.
Muzsikának szép a hangja, kis angyalom, gyere haza,
De csak úgy, ha lehet, de csak úgy, ha lehet.

Asszony, asszony, ki a házból!
Most jövök a korcsomáról.
Tálat, csiprot, fazekokot,
Mind fejedbe borogatom!

Gyere haza édes párom, gyere, szépen kérlek.
Jó vacsorára, vetett ágyra várlak haza téged!
Muzsikának szép a hangja, ej te asszony, menj el haza,
Addig, míg ki nem kapsz, addig, míg ki nem kapsz!

Ember, ember ki a házbó(l)!
Most jövök a fonóházbó(l).
Guzsaly talpa a fejedbe,
Orsó hegye a szemedbe!
Gyergyószentmiklós (Csík)

Ihatnám én, de nincs mit
Ihatnám én, de nincs mit;
Borért kûnnék, de nincs kit.
Beteg az én angyalom,
Mégis elmegy, ha mondom.

A szép asszony messzi lát,
Borért küldje az urát.
Míg az ura borért megy,
Szeretõje hozzá megy.
Szentlászló (Verõce)

De sorolhatnánk tovább a koccintókat, az itatókat, a pap-, leány- és asszonycsúfolókat, a kocsmai verekedésrõl szólókat, hogy az igazi
ivók még a sírba is magukkal viszik az üveget. Az alábbi nóta a betyárdalok irányába visz, hiszen róluk azt õrizte meg a hagyomány,
miszerint nagyon kedvelték az italt, a cigányt és a szépasszonyt:
Mikor a betyárok
Világbú kimulnak:
Gazdag kocsmárosok
Kúdulásra jutnak.

De a szép asszonyok
Mind lerongyollanak;
Hegedüs cigányok
Hazaballaghatnak.
Szaján (Torontál m.)

A legtöbb bordalt ott ismerik, ahol sok bor terem. Minden jelentõsebb borvidéknek megvan a jellegzetes dalkincse, melyekben nem
maradhat ki az utalás a hely értékeirõl
Badacsony

Mohi

Badacsonyi szõlõhegyen két szál vesszõ.
Szél fújja fujdogálja, harmat hajdigálja
Hol a tyúknak a fia, talán mind fel kapdosta
Csûr ide, csûr oda, kass ki bárány, kass oda.

Hej, a mohi hegy borának száz forint az ára,
Ha a magyar bankó folyna, annyit adnék rája
Ha én megválthatnám a Kossuth bankóját,
Mindjárt megölelném galambom derekát

Marót
Áldott maróti bor, de jó vagy, jó valál,
Még a szagodtól is irtózik a halál.
Bárcsak a sivatag homokos hegyeken,
Támadna ily forrás, csak egy is, ha több nem.
Végezetül említsük meg azt is, hogy talán nincs nemzeti himnusz a világon, a magyaron kívül, amely azért mond köszönetet Istennek,
mert borral és bõséggel ellátta az országot. Kölcsey költeményében ott szerepelnek ezek a sorok is" Tokaj szõlõvesszein nektárt
csepegtettél".
Válogatta és szerkesztette: Törõcsik Attila
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Snekszer Károly: A Magyar Hiszekegy
Sajó Sándor után
„Hiszek egy Istenben
Hiszek egy Hazában
Hiszek egy isteni
Örök igazságban,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.''
Hiszek Magna Hungarikában,
Hiszek Finnugoriában,
Hiszek Mezopotámiában.
Hiszek Levédi
Szabadságharcában,
És a kazároktól
Elszakadásában,
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek Bizáncnak Tõrbe csalásában,
Hiszek a besenyõk
Véres rohamában,
Hiszek Emese
Turul Álmában,
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek Árpád vezér Honfoglalásában,
Hiszek a Magyarok
Szilaj vágtájában,
Színlelt harcában,
Megfutamlásában,
A pusztai népek
Halál-csapdájában.
Hiszek Botond vezér Nagy
buzogányában,
Hiszek Európa
Félõ imájában,
Az Augsburgi csata
Hét magyar gyászában,
Hiszek Lehel vezér
Hangos kürtszavában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek István Király
Szent országlásában,
Boldog Asszony Anyánk
Patronálásában,
Hiszek Szent Királyok
Magyarországában,
Magyarok Nagyasszonya
Uralkodásában.
Hiszek keresztények
Magyarországában,
Hiszek Európa Nagy barátságában.
Hiszek a tatárok Vad rohamában,
A magyari népnek harmadolásában,
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek az Árpádház
Kihalásában,
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek az Anjouk Nagy királyságában,
Hiszek Zsigmond király
Kitartásában,
Hunyadi János
Török verésében,
Mátyás Királynak
Dicsõ Fényében,
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Hiszek Dózsában,
Hiszek Szapolyában,
Hiszek Bakócz Tamás
Keresztes hitében,
A sanyargatott népek felébredésében,
Dózsa György népének
Megfeszítésében,
Hiszek Werbõczi Hármas könyvében
Hiszek Tomori Pál
Hadvezetésében,
Mohácsnál a Magyar
Eltemetésében,
Hiszek a töröknek
Ország-dúlásában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a végvárak
Szilárd kõfalában,
Még-inkább a várnép
Vas szilárdságában,
És a várkatonák
Vitézi voltában.
Zrínyi Miklósnak
Kirohanásában,
Szondi György várának
Lerombolásában,
Jurisits Miklósnak kõszilárdságában,
Az egri védõknek Diadalában.
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek György barát
Politikájában,
Báthory István Nagy királyságában,
Bethlen Gábornak
Nagyformátumában,
Hiszek Erdély Ország
Arany korában.
Basta Kapitány
Koldus szekerében,
Hiszek Erdély ország
Felderülésében.
Hiszek Bocskai
Hajdú virtusában,
Hiszek Zrínyi Miklós Szabja, s
pennájában,
Hiszek Weselényi
Szub-Rózájában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek Rákóczi Pro Pátriájában,
Hiszek a Kurucok
Szilaj vágtájában,
Vak Bottyán, Bercsényi
Huszárságában,
A Nagymajtényi sík Fegyver
máglyájában,
A nagyságos fejedelem
Bujdosásában,
Mikes Kelemen
Néném Asszonyában,

Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a költõk
Hazafiságában,
Jánus Pannonius
Öntudatában,
Tinódi Sebestyén
Hírvivõ lantjában,
Balassi Bálint
Vitézlõ tollában,
Csokonai Mihály
Édes Lillájában,
Berzsenyi Dániel
Borzas Bajszában,
Kazinczy Ferenc
Nyelv újításában,
Vörösmarty Mihály
Szózat parancsában,
Kölcsey Ferenc
Ima Himnuszában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek Petõfi Nemzeti dalában
A Márciusi Ifjak
Tizenkét pontjában.
A Magyar Nemzet
Szabadság harcában,
A tavaszi hadjárat sok Diadalában.
Hiszek Világos
Keserû könnyében,
Az aradi várnak
Sötét börtönében,
Hiszek Kossuth Lajos
Menekülésében.
A szabadság harcosok
Bujdosásában,
Gyászos októbernek Hatodikában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a békében, A kiegyezésben,
Hiszek Deák Ferenc
Nagy bölcsességében,
Hiszek Magyarország Felépítésében:
Széchenyi hídjában,
Gõzhajójában, Vasútjában,
A Magyar tudomány Akadémiájában,
Az ezeréves haza Milleneumában.
Hiszek Trianon
Diktátumában,
A szét tördelt ország
Minden darabjában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek Horthyban,
Csonka Magyarországban,
A szétszórt tanyákban,
Paraszt iskolákban
A néptanítók
Szövétnek fényében,
A legyõzött nemzet Tört reményében.
Hiszek a Parasztok
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Buzgó imájában.
A Magyar Hadsereg
Don Kanyarjában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek az oroszok
Pufajkájában.
Ravasz ármányuk
Véres csapdájában.
Hiszek október
Huszonharmadikában.
Hiszek a forradalom eltaposásában
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Magyarok Istene!
Hiszem, hogy mindezt értünk Te tetted,
Hogy a magyar népet Balsorssal
edzetted,
Hogy mindezt a magyarok népért
Tetted.
Mert minden bajból
Õket Kimenekítetted.
Mert kik gyilkosaink voltak, mind mint
népek, vagy mint hatalom,
már régen holtak!
S mi, szándékod szerint
Itt vagyunk
Mint Õseink itt voltak.
Égi Édesanyánk!
Magyarok Nagyasszonya!
Imádkozzál Érettünk,
Ajánlj minket Szent Fiad Oltalmába'
Ebbe' a Hazába'
Eger, 2001. Május

Mécs László:
Gyónnak a magyarok
Álmok pusztája, õsi napkelet
seregszám sast és sólymot álmodott,
turult, gémet, vad vércsét, vadludat,
amiknek szíve õs-tavaszt dobog,
álmodta õket vadnak és szabadnak s
úgy küldte messzi, messzi
napnyugatnak. S vannak már
csöndesvérû unokák: elhízott, békés
házi szárnyasok, mások kegyén és
mások udvarán, szemetén kényúrt
játszó kakasok, pompázó pávák
(átfestett uszályok), új színt biflázó úri
papagályok. Maradt pár tépett holló! Itt
meg ott a háztetõre száll s azt mondja:
kár. Pár vércse is jár, nyilazott szívû, az
udvar felett azt víjjogja: vér! s a
korcsok torkán megtorpan az étel és
pillanatra a lélegzetvétel. Vannak már
Janus-arcú magyarok. (Az egyik arcuk:
régi vércse csõr, toll-sipka rejti, mint
tavaszt a hó). Új napraforgó arcukon se
tõr, se vágy, hogy felnyilazza a
magasba. Új asztagokból eteti a gazda.
De néha arra szöknek titkosan, hol
sebzett vércsét sejtet a nyomnyi vér és
gyónnak, hogy másképp nem lehet,
mert élni kell, a gyermek enni kér, hogy
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álmodói még a régi nyárnak,
könnyeznek és feloldozásra várnak.

Mécs László:
Boldog a nép, amely
örülni tud!
"Jog és igazság a te széked alapja;
irgalom és valóság járnak orcád elõtt.
Boldog a nép mely tud vigadozni."
Biblia
Ha Isten jön, balján jön az Igazság.
Az igazságtól meghal a vigasság,
mert bûnért börtön, bánat, barna rács
dukál: Világos, Trianon, Mohács
s kálváriázó hosszu út.
Áldott a nép, amely szenvedni tud!
Nagy lelkiismeretvizsgát csinálni,
országra szóló könny-esõbe állni,
mosdatni benne aggot, óvodást,
magunkat vádolgatni, senki mást,
míg meghal az Isten-bõszítõ mult:
áldott a nép, amely szenvedni tud!
Térdet kérgezni hûvös templomokban,
magunkba szállni hamuban, homokban,
bõjtölni tudni szem, száj, szív, gyomor
bõjtjével, míg az ég baljós, komor
és kigennyezni mindent, ami rút:
áldott a nép, amely szenvedni tud!
Mert Isten egyszer megjelen sietve,
ránéz a könnytõl megtisztult szívekre,
jobbján ragyogva jár az Irgalom,
melytõl megszûnik bú, baj, Trianon,
a könny-folyam kacaj-tengerbe fut.
Boldog a nép, amely örülni tud!
Jogunk van hozzá, megfizettünk érte.
Sok kínunk kincsét Isten kölcsön kérte,
most ömlik érte a piros kamat,
piros ujjongás, mennye zamat,
Felvidék, Erdély zengik mámoruk.
Boldog a nép, amely örülni tud!
Az öröm mindég ima-féle hála:
valami rútnak, rossznak a halála.
A mámorunk imádság, hála: hûn
fogadjuk, hogy kevesbedik a bûn
a boldogságunk megmélyül mint a kút.
Boldog a nép, amely örülni tud!
Magyar szokás, hogy a lakodalomban
mindenkinek jut a nagy vigadalomban
meleg tekintet, meleg parola,
foszló kalács, bor, mézes mazsola,
feledje el a szomszéd is a bút.
Boldog a nép, amely örülni tud!
Az örömünket osszuk széjjel nyomban,
szlávnak, románnak kenyér jár e
honban

s ha hazájának nézi: szeretet.
Isten rendelte ezt a keretet,
testvér-ölelõ Kárpát-koszorút:
boldog a nép, amely örülni tud!

Pósa Lajos:
Boldog új esztendõt!
Újra elszállt egy esztendõ,
Mint az álom, sebesen...
Milyen lesz majd a jövendõ?
Nem tudhatja senki sem.
Azt kívánom mindenkinek
Új esztendõ hajnalán:
Az örömnek gyöngymadara
Szálljon be az ablakán.
Rakjon fészket a szívébe,
Soha el ne szálljon...
Piros rózsát, rózsás kedvet
Vígan hangicsáljon.
Adjon Isten mindenkinek
Boldog új esztendõt!
Adjon Isten a magyarnak
Napfényes jövendõt!
In.: Az én Ujsagom,
Képes gyermeklap, 1911. január 1.

Szabó Ferenc:
Ember
Eget étszelõ vágy
kagylóhéjba zárt
nyugtalan tenger:
EMBER
(2002.õsz)

Szabó Ferenc:
Jézus a vízen jár
Kis Szentföld itt Szardíniának ez a csücske
kopasz hegyek közt Tibériás-tó békés öble
sziklák között csak cserje nõ és kaktusztüske
de mégis gyengédségben fürdik minden este.
A hold a víztükörre fényhidat vetít
hullámverés és tücsökök éneke lebegteti
az óriási csendvitorla-vásznat. Jézus jár
a fényes vízen: nem kísértõ Árny
az élõ Úr közelg belép a villa ablakán
megérint s mindjárt eltûnik
de szívembõl feltör a gejzírár.
(Villasimius, 1982. szeptember 25.)
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Sík Sándor:
Szentkirály szólongatása

Országosan Isten elõtt esküsszük az esküt:
Aki nekünk törvényt tettél ezer esztendõre:
Megfogadjuk, meg is álljuk ezer esztendõre.

[jegyzet]
Eljöttünk, eljöttünk Szent István szolgái,
Kézen hozván szívünket.
Udvarlunk országul
Szent István szolgái
Istápunknak, szentünknek.
Dicsõséged miközöttünk
Kilenc százados,
Mégis néped körülötted
Sírván darvadoz.
Lerongyollott örökséged,
Héja, holló beletépett,
Sajog, hervadoz.
Régi javunk idézgetjük,
Régi urunk keltegetjük,
Jõjj el, vigasztalj!
Emberíts meg élõ karddal,
Élõbb malaszttal.
,,Népemnek sírását
Hallom én hívását,
Fejérvári rög alul.
Idõ kemény kezét,
Napjai nehezét
Síromba is, régi pásztor,
Érzem ostorul.
Fiaim, halljátok
Virrasztó királytok,
Régi szava szívetekben
Légyen örök-új.
Gázoltatok sokszor sajgó sírom hantján,
Idegen istennek térdeteket hajtván,
Napnyugatnak, keletnek.
Hitefogyott népem, ellenemre járván
Hányszor felemelted a ledöntött bálványt,
Mint a pogány, eretnek.
Bûnbánatos mellet háromszor verjenek,
Mind akik magyarok, mind akik engemet
Hívnak, szeretnek.
Nem szólok én szókkal,
Széllé szállandókkal
Magyarjaim tinéktek.
Kardemelõ karom,
Keresztelõ karom
Temetetlen hagyom rátok:
Megtiszteljétek!
Õrizzétek épen
Testamentumképpen,
Törvénytevõ akaratom
Abból értsétek''.
Édesapánk, elfeledtünk magagyilkos ésszel:
Meg is verjük a mellûnket pironkodva hétszer.
Mind a hazát mossa végig vezekelõ bánat,
Úgy kiáltunk, újhodottan, te utánad.

Sík Sándor:
Magyarok Nagyasszonya
Édesanya, bódog Anya,
Virágszülõ Szûz Mária.
(Winkler-kódex)
Édesanya, boldog anya,
Virágszülõ Szûzmária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.
Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet Fölfaltak a cudar évek.
Mind a tíz bûnnel komáztunk,
Belzebúbbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bûn.
Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,
Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.
Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bûneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.
Te látod, hogy szívünk marja
A bûnbánat jeges karma,
Pislog már a keserûség
Hamvából a régi hûség.
Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkrõl már hull a hályog.
Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Édesapánk, országunkat tenyeredre tesszük,
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Sík Sándor:
Tavaszi kórus
A föld:
Harmat nevet kövér haraszton,
Simogató nap kelteget.
Én elkínzott, fáradt nagyasszony,
Télbõl és vérbõl ébredek.
Tavasz van. Új csírák mozognak,
Méhem új élettõl remeg.
És, egyformán mindnyájatoknak,
Kitárom telt emlõimet.
Az ég:
Legyen a föld szép Isten-asztal,
Rá langyos esõt hullatok,
És mosolygok meleg malaszttal,
S adok Krisztust és dús napot.
Békélten borul fölibétek
Békélten borul fölibétek
Kék ölelésem, boldogan.
Legyetek boldogok és szépek,
Hadd lássam bennetek magam.
Az ember:
És én a földet összetúrom,
Méhébe ásom poklomat,
S az ég meleg szívébe fúrom
Tûzhullató vak szárnyamat.
Nem kell a Krisztus!
Legyen átok, Sötét és Sátán: akarom!
Véres szememmel amit látok,
Marcangolom, marcangolom!
Az Isten
,,Látván pedig Isten, hogy nagy az emberek
gonoszsága a földön, és a szívnek minden gondolata
gonoszra figyel minden idõben,
megbáná, hogy embert teremtett a földön.'’
(Mózes elsõ könyve, hatodik fejezet, ötödik és hatodik vers.)
(1917 május)

Mécs László:
Vád- és védõbeszéd
Én, Isten szavának trombitája
s mint költõ, élõ lelkiismeret:
szétkürtölöm most minden égi tájra,
hogy vannak züllött ifjú emberek,
kikbõl nem lesz se szent, se honfi hõs!
S e fiúkért valaki felelõs!

E fiúknak nem volt gyerekszobájuk,
hol mese-forrást rejtnek a zsaluk,
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk,
hol több család csókolt, pörölt, aludt!
Vagy ólban nõttek s rájuk tõrt az õsz.
E fiúkért valaki felelõs!
Vagy mûhelyekben, forgáccsal, csirizzel
kavart habarcs volt álom-malterük.
Az ételükben ember-jóság-ízzel nem találkoztak,
bár az ég derût szült, mert Istennel viselõs!
E fiúkért valaki felelõs!
Pofozta õket mester, gazda, béres
s rugdalta a kikent, kifent segéd:
sokszor volt lelkük s hátuk alja véres,
bõrük tetveknek vacsora s ebéd.
A csontjuk vitriolos s nem velõs.
E fiúkért valaki felelõs!
Csak ezt hallották mindég: „te gazember”,
s ha többen voltak, akkor: „csõcselék”,
irigy ebek a dús koncokkal szemben
s a háborúban ágyútöltelék!
Üvöltni kell, bár közhely, ismerõs:
e fiúkért valaki felelõs!
Nem tudnak semmit õk a Bibliáról
s hogy van Madách, Faust, lélek-asztagok!
S csak annyit tudnak az Isten fiáról,
hogy elítélt minden gaz gazdagot!
Kinél szurony s arany van: az erõs!
E fiúkért valaki felelõs!
Rothasztó testi-lelki rossz koszokból
nem hámozta ki senki kincsüket
s zenghet a jóság száz angyal-torokból,
fülük az ég szavára már süket.
Szívük gennyes, szemük nézése bõsz.
E fiúkért valaki felelõs!
Ezeknek az lesz majd a messiásuk,
ki forradalmat, pénzt és nõt ígér,
a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk
világ-lángok között a Holdig ér. J
ön a Halál, a mindent elnyelõs:
ítélet lesz s valaki felelõs!
Forrás: Legyen világosság, 1933

A kis királyfit rajongástul égve
nagy mesterek védték a bûn elõl,
grófok, bárók s a pápa õszentsége
is érdeklõdött hogyléte felõl
– s ezekre nem vigyázott lelki csõsz!
E fiúkért valaki felelõs!
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Csicsó Antal: Miért kell csángó ábécéskönyv?

A

romániai Moldvában élõ, csángóként is ismert
magyar népcsoport egyes jellemzõi eltérnek a többi
magyar népcsoportétól. Fontos volna válaszolni a
kérdésre, melyek a legfontosabb eltérések, és milyen hatásaik
vannak. Ez az összetett és szerteágazó probléma több
szaktudomány bevonását is igényelheti.
Már a múlt században vannak magyar leírások a moldvai
csángóságról, a huszadikban pedig több száz könyv, folyóiratés újságcikk foglalkozik vele, fõleg néprajzi kutatások, azon
kívül nyelvi, vallási, szociológiai, gazdasági tanulmányok.
Áttekintésük mégis arra a következtetésre vezet, hogy még
nagyon sokk feltárnivaló maradt hátra.
A moldvai csángómagyarok fõleg falvakban élnek. Falvaik
nagy része viszonylagos elzártságban volt a második
világháborúig. Így egyfajta kulturális szigetek alakultak ki, s
ez lehetõvé tette, hogy a régi magyar kultúra számos darabkája
viszonylag érintetlenül fennmaradjon.
A csángó falvak néha hatottak egymásra, néha nem. Az utolsó
nagy betelepülés (1764-ben) segítette a déli csángó és a
székelyes csángó falvak uniformizálását. A nyelv egységesebb
lett, fõleg Bákó megyében. A különbségek a bákói csángó
aldialektusok között nem akadályozták a kommunikáció
hatékonyságát. A mostani csángó vidéki nyelvi állapot
azonban igen sokban különbözik a magyarországi

köznyelvtõl. S mivel e csángó falvak aldialektusai jobban
különböznek a magyar köznyelvtõl, mint egymástól, talán meg
lehetne próbálni egy csángó magyar nyelvi standard
kialakításával. Néhány akadály azonban leküzdhetetlennek
látszik: a moldvai csángóságnak nincs értelmiségi rétege. A
meglévõ kevés csángó értelmiségi sem rendelkezik kellõ
felkészültséggel és erõvel s így ilyen terv megvalósítására. A
csángóság a román társadalom és a magyar kultúra perifériáján
helyezkedik el, maguk a csángók sem tartják magukat „igazi
magyarnak”, a csángóságnak nincsenek intézményeik, a
csángóság még nem igazi társadalom, s ami a legsúlyosabb: a
csángóság gazdasági ereje éppen a létfenntartásra elég, a
fejlõdésre nem. S az akadályok felsorolását még sokáig lehetne
folytatni. Sajnos, úgy látszik tehát, hogy egy életképes csángó
standard a jelen körülmények között megvalósíthatatlan, s ha
mégis létrehoznák és hivatalosan is elismernék, akkor a
csángóságnak több kára, mint haszna származna belõle.
A csángó gyermekeknek írt Apró ábécében szóltam egy efféle
standard létrehozásának szükségességérõl. Elképzelésemet
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azonban szelídítenem kell. Az újabb kiadásban sok olyan
szöveg lesz, amely a fõ csángó nyelvjárásban íródott. Sok szót
nyelvjárásban (is) beleírtam. Miért?
Szem elõtt tartottam, hogy Moldvában a helyzet merõben
különbözik a magyarok lakta más vidékektõl. A legfontosabb
sajátosságok: az iskolás csángó gyermekek nagy része csak a

legjobb esetben ismer 200 magyar szónál többet, ezek a
gyermekek falvakban laknak; a magyar nyelvet egyre
ritkábban használják Moldvában, még a csángó családokban
is; a román nyelv presztízse magasan felülmúlja a magyar
nyelv presztízsét; a helyi csángó aldialektusoknak kevés az
értékük, mivel csak a falvakban használhatók; a helyes magyar
köznyelvnek jóval nagyobb presztízse van, mint a csángó
aldialaktusoknak; mindaz, ami modern, román (vagy román
közvetítéssel érkezik); önálló csángó modern kultúra nem
létezik; a csángó nyelv és kultúra a régihez, az elavulthoz
kapcsolódik, és a múltban a csángók szegényebbek voltak; a
vidékünkön csak a román nyelvvel lehet érvényesülni; a
közhangulat erõsen magyar-ellenes; kevés olyan csángó jutott
magasabb pozícióhoz a társadalomban, aki mások elõtt is
bemeri vallani a származását; csángónak lenni nagy
hátrányokkal jár; a magyar közvélemény is lenézi a csángókat.
A legtöbb csángó ember ezeket a nehézségeket számba vesz, és
úgy igazodik a helyzethez, hogy legalább túlélje. És ha ehhez
be kell olvadnia valahová, vagy el kell „tûnnie”, mint csángó,
akkor ezt is megteszi. Jól látszik, hogy a csángó út nem vezet az
oly sokra tartott modern „értékek” felé: a pénzhez, a
fejlõdéshez, a biztonsághoz, a sikerhez, a könnyû
szórakozáshoz. A legtöbb csángó átérzi a csángó lét
tarthatatlanságát, mind a románokkal, mind a magyarokkal
szemben. A csángók gyenge magyarok és gyenge románok,
ezért emberként is értéktelenebbeknek számítanak. A csángók
úgy érzik, hogy az egyik ezért, a másik azért, a harmadik
valami másért, de mindenki utálja. Az ilyen helyzet óhatatlanul
következményekkel jár az egyének gondolkodására, de a
csángóság közhangulatára is. S mindezt figyelembe kellett
vennem a csángó gyermekeknek készített ábécéskönyv
megírásakor.
Az Apró ábécének elkeresztelt könyv elsõ kiadása 1995 év
végén jelent meg. A kézirat elkészítését sokan támogatták.
Kolozsvárott nyomtatták is 500 példányban. Iskolai
alkalmazásra nem került, mivel Moldvában nincsen magyar
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tanítás, egyénileg viszont sokan tanultak belõle. Néhány
alkalommal szervezetten is folyt tanítás a könyvbõl. Sok
észrevételt kaptam, amit jónak láttam, s amit tudtam,
beépítettem az újabb kiadásba. Ez 2000 elsõ felében fog
megjelenni, s hamarosan egy olvasókönyv követi majd.
Mitõl csángó ez az ábécéskönyv?
- részben nyelvkönyvre hasonlít;
- a magyar szavak egy része csángó dialektusban van;
- a mondatok egy része a csángó formát követi;
- egy csángó falu és a bákói csángó vidék jelenik meg benne;
- sok benn a csángó „lokálpatrióta” szöveg és vers;
- sok népdal, mondóka és népmese van benne;
- általában véve a magyar – csángó közeledésrõl szól;
- figyelembe veszi a csángó gyermekek román nyelvi tudását;
- a feladatok egy része a csángó dialektus specifikumait
figyelteti meg;
- a nehezebb részekre kisebb hangsúly esik;
- a könyvbõl osztályban és egyénileg is lehet tanulni;
- rugalmasan alkalmazható különbözõ korú és aldialektusú
gyermekek nyelvtudási szintjéhez.

Fotók: Horváth Ferenc
www.erdely-szep.hu

A könyvben nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy közvetve
bebizonyítsam: kapcsolat van a csángó dialektusok és a magyar
nyelv között. Ez a tény ugyanis ismeretlen a csángó gyermekek
elõtt. A román hatóságok állandóan azt hajtogatják, hogy a
csángók nem magyarok, és a csángó dialektus nem magyar
nyelvi dialektus. Azonkívül: a mi vidékünkön nagy szégyen,
sõt bûn magyarnak lenni. Ezért arra is tudatosan odafigyeltem,
hogy megszerettessem a magyar nyelvet, enyhítve a kívülrõl
erõltetett magyar-utálatot. A legnehezebb az önutálat leépítése.
A szövegekben kimondottan nem jelenik meg, de a szövegek
rejtett tartalma az: csángók, gyertek, létezzünk! A nagy
távolságot a csángóság és a magyarság között csak fokozatosan
lehet leküzdeni. Ennek a folyamatnak integráci-ónak, nem
asszimilációnak kell lennie. Könyvem-ben ott a csángó lélek és
a csángó lelkiismeret is.
Az Apró ábécéskönyv azzal az alapfeltevéssel íródott, hogy a
csángóságnak hely van a magyar nemzetben, a magyar
kultúrában.
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Tamás István:
Saját földjén népem árva
Mint harmatcsepp a meleg szélben,
úgy fogy, veszik Magyar népem.
Csángó - Székely öreg tölgyek,
mind – mind már a földre dõlnek.
Nem marad már Magyar állva,
saját földjén népem árva.
Fogy a nemzet, nyájként széled,
vadként ûzik, de kiktõl félnek!?
A Hont szeretõt atka rágja,
idegen sarc veszi számba.
Attilától az Árpád-házig,
õsi múltunk vérben ázik.
S, ha felnézek a legszebb égre,
a nemzetiszín szemfedélre.
Látom, hogy ott bûn tornyosul,
Székely - Magyar a földre borul.
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Duma-István András: Moldvai magyarok öntudatáról
Származásunk
A „csángó” szó mind a román, mind a magyar szóhasználatban
azt jelenti: Moldvában élõ magyar vagy székely. A moldvai
magyaroknak azonban csupán tíz százaléka egyértelmûen
erdélyi származású, az utóbbi ötben-hatvan év során
beköltözött és a nagyobb városokban telepedett értelmiségiek.
A csángók zöme falun él. Katolikus vallásúak, s mivel az 1992es népszámlálás 300 000 katolikust tartott számon, a körülbelül
50 000 lengyelt és németet levonva megállapíthatjuk, mintegy
kettõszázötvenezren voltak.
A csángók három csoporthoz tartoznak, vannak északi, keleti
és déli csángók. Mindhárom csoport különbözõ történelmi
idõszakban érkezett Moldvába. A moldvai Neámc megyében
élõk elnémetesedtek, még többen elrománosodtak. Berzincki
állítólag már az 1800-as években találkozott olyan csángóval,
aki megtagadta, hogy magyar volna. A Szeret menti csángók
irháin azonban még ma is láthatunk olyan mintákat,
amelyeknek semmi közük a székelységhez, hanem a magyar
népvándorlás elõtti idõket idézik. Az itteniek használják a
„táltos” szót, ismerik a gyógyírekkel történõ õsi orvoslást, napés holdimádók, hisznek a csillagok csendjében. Húshagyó
napokon sámántáncokat járnak, s olyan magyar eredetû
szavaik vannak, amelyeket másutt vagy nem, vagy más
jelentéssel használ a magyarság. Itt a hárs szádap, a nyúl
fülyes, az okos kevély, a cékla répa. A menyegzõk pogány
búcsúztatók, amelyek fõszereplõi kilépnek egy világból és
újjászületnek egy másikban. Zöld Péter pap megemlíti, hogy
Moldvá ban élnek csángó k, sajnos azonba n nem tesz
különbséget a bevándorolt székelyek és a sokkal korábban
ideérkezett magyarok között. A képet tarkítja, hogy a Beszterce
környéki falva kban fennmarad t õsi magyar kul túra is
belekeveredett a székelyes és a régebbi csángó kultúrával.
A csángó magyar kultúra nyelvére nem hatott a nyelvújítás, a
román befolyás annál inkább, szavai 6-8%-a román. A
népviselet is átvett rimán formákat, de a sámánizmus
hagyománya it hordozó motívumok és jelek mindmáig
fennmaradtak. A legtöbbet a mádéfalvi veszedelem és a román
határvidéki katonaság rombolt ezen a kultúrán, olyannyira,
hogy sok helyütt egyedül a magyar tulajdonnevek maradtak
meg. Stefánitá vajda sorra ledöntette a templomaikat, vallásuk
elhagyására kényszerítette a mind fogyatkozó magyarokat.
1880-ban az „Amicul familiei”, egy erdélyi újság még 250 000
magyart említ, mostanra a 250 000 katolikus magyarból
mintegy 100-120 000 beszél magyarul. Minderrõl Domokos
Pál Péter, Halász Péter, Táncas Vilmos, Pozsony Ferenc
tanulmányaiból tudhatunk meg bõvebbet, de foglalkoztak
ezzel jó szándékú, tárgyilagos román szerzõk is: Goleszku,
Hurmuzake, Lorga. A legújabb kutatások azt állapítják meg,
hogy a moldvai csángók egy része a honfoglalás korában
rekedt itt (nem kelt át a Kárpátokon), másik részüket pedig a
mádéfalvi veszedelem korában telepítették ide.
Népesség és asszimiláció*
Jasi megyében több, mint 45 000 a magyar származású lakos,
nagy részük a Jászságból tért vissza és nem tud magyarul, de
elmondják, hogy õseik magyarok voltak, s õk is elsõsorban
azért tekintik magukat románoknak, mert most Romániában
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élnek.
Neámc megyében igen erõs az asszimiláció, a legtöbben nem
beszélnek, de értenek magyarul, és magukról azt tartják, hogy
magyarok, csángók. Számuk mintegy 60 000. Jóllehet
szárma zásuka t elisme rik, nem tartjá k kötele sségük nek
nem zet isé gük vál lal ásá t, e gyr ész t me rt e z ko mol y
hátrányokkal járna számukra, másrészt pedig mert nem
bírhatják a magyarság többi részének támogatását.
Vrancsa megyében él egy kisebb, magyarul beszélõ csángó
csoport.
Bakó megyében él a magyar nyelven tudó és magyarságát
öntudattal vállaló csángók zöme. Körülményeik rendkívül
súlyosak. 120 000-130 000 magyar él a Szeret völgyében,
köztük s magukat csángóknak nevezõ, legrégibb származású
magyarok is. A Csík egy részén, a Pokolpatak mellett
önmagukat máig székelyeknek valló magyarok élnek.
Gazdasági kényszer
Minél nagyobb jólétben él valaki, annál öntudatosabb lehet.
Régebben a moldvai magyarság könnyebben megõrizhette
öntudatát, mert jobban élt és jobban elszigetelõdött a román
falvaktól. Késõbb a pénzkereset mindinkább a román
többséggel való kapcsolattartás függvényévé vált, s a
megélhetésért sokan feladták büszkeségüket, megtagadták
magyarságukat. A hatalom pedig mindig az asszimilálódni
hajlandókat juttatta elõnyökhöz, a nemzetiségi öntudat
feladását kínálva követendõ példának.
Ugyanennek a politikának másik eleme volt a magyarság
szétszóratására irányuló törekvés. Ahol együtt maradtak a
magyarok, ott megnehezítették a sorukat, azokat támogatták,
akik hajlandók voltak kiszakadni a magyarság törzsébõl. Ahol
többen maradtak, ott jobban összetartottak a moldvai
magyarok. Ha szétszóródtak, apránként felszámolták õket;
csalá dok, falva k és faluk özöss égek román osodt ak el.
Marad tak ugyan o lyan magán yos falva k Magya rfalu ,
(Vládnik), amelyek a környezõ román közösségben is
megmaradtak kis magyar szigetként, de az iparosításnak
jobban kitett falvakban (Margineniben, Baracban) hamarább
elvesztették nyelvüket.
Verés a magyarságért
„Üsd a gyereket, ha megszólal magyarul!” Ez volt a „nevelési
elv” azokban az iskolákban, ahol csángó gyerekek tanultak.
Ostort kaptak, ha megmukkantak magyarul. Ha beszélgetni
akartak, csak azokkal tudtak, akiknek szülei az õ megvetésükre
nevelték saját gyermeküket. Természetesen a tanórákon is csak
a többség nemzetérõl hallhattak a gyerekek. A magyar
történelem hõseit nem ismerhették meg, a magyar történelem
eseményeit eltorzítva, gyûlölködõ könyvekbõl kellett
megtanulniuk.
A nemzetiségi öntudat másik forrását, a vallási közösségi
összetartozást is tudatosan elapasztották. Azok a papok, akik
magyarul prédikáltak, börtönbe kerültek. A többieknek
kötelezõ volt gyûlölni a magyar nyelvet és a nemzetet.
A kisebbség félelmét növelni, a többséget pedig mindinkább
arra sarkallni, hogy meggyûlöltesse a kisebbséggel önmagát:
így lehet angyalból ördögöt csinálni, és bárányból farkast.
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A csángók, a magyarság és a székelység kapcsolata
A csángóságban nem él úgy a magyar öntudat, mint a magyar
vagy a székely népben, itt nem voltak 1848-as forradalmi
hõsök, a nemzeti érzület is addig élt, amíg az emberek együtt
éltek: mihelyt a fiatalabb nemzedék tagjai szétszóródtak az
országban, elveszett az öntudatuk és nem használják a magyar
nyelvet sem. A „nagy” magyarságból sokan õszintén
törekszenek a helyzetük megértésére, de még többen rájuk
hivatkozva csupán politikai hasznot igyekeznek húzni, de még
csak nem is gondolnak velük. A csángóság legnagyobb
részének pedig fogalma sincs az egészrõl, s amikor megtudja,
akkor is csak meggyûlöli, mert lassan annyi mocsok gyülemlik
fel a háta mögött, hogy inkább hallani sem akar arról, hogy így
foglalkozzanak vele. Ráadásul a magyarság és a székelység
nem is ismeri a csángókat, sokszor kikacagja és kiközösíti, s a
magára maradt, a magyaroktól is elidegenedett csángók így
még könnyebben adják fel nemzetiségi öntudatukat.
Mit lehetnek tenni?
A magyaroknak ki kellene alakítaniuk és ápolniuk a
kapcsolatot a csángókkal. Magyar vállalatok létrehozását
kellene támogatni Moldvában. A magyar kormánynak el
kellene ismernie a moldvai magyarságot. El kellene érni a
magyar oktatás bevezetését, különösen magyar történelemkönyvek használatát az iskolákban. Ki kellene harcolni, hogy
magyar papok magyar hitközösségek elõtt magyarul
misézhessenek.
S mindezt – két-három év alatt. Mert most már az idõ is fogytán
van.
*Sajnálatos módon nincsenek pontos adatok a csángókról. Ez részben annak
köszönhetõ, hogy a román hatóságok a régi gyakorlatnak megfelelõen mindig
a saját érdekeik szerint adták közre a népszámlálási adatokat. Az adatok
pontatlanságáért részben felelõs a magyar katolikus püspöki kar is, mert mivel
nem álltak ki teljes mellszélességgel a csángók magyar nyelvû miséi mellett
Rómában ezért onnan sincsenek megbízható adatok, az erdélyi magyar
püspökökre pedig hatalmas nyomás egyébként is Romániában. A Váralja
Szövetség külön írásban közölt adatai és a fenti írás számbeli eltérései mind
ebbõl a bizonytalanságból erednek. A csángókutatás fontos része lenne ezek az
adatok pontos feltérképezése.

(Kárpát-medencei keresztkötõdések 2004, részlet, a PoLíSz
engedélyével)
A csángó települések jegyzéke letölthetõ a
www.szozat.org/archivum/csangok.pdf címrõl
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Pusztinai nagy hegy alatt, Nyisztor Ilonával
A Ká rp áto ko n tú l élõ mo ld va i
csángómagyarok egyik legismertebb
énekese. A kivételes tehetségû és
hangú elõadó repertoárját szüleitõl,
nagyszüleitõl és a még élõ falusi
ör eg ek tõ l ta nu lt a. Fo gl al ko zá sa
óvónõ, de emellett tánccsoportokat,
én ek ka ro ka t sz er ve z és ve ze t,
népdalokat gyûjt és hangversenyeket
ad otthon és külföldön egyaránt.
Egy székely eredetû moldvai csángó
faluban, a Tázló völgyi Pusztinában
született 1956-ban. Elemi iskoláit
szülõfalujában végezte, majd ötödik osztályos korától a bákói
zeneiskolában tanult. Itt végezte el az óvónõ- és tanítónõképzõt
is, és itt érettségizett 1977-ben. Óvónõként elõbb a Bákó
megyei Dumbrava faluban, majd 1990 óta Onyest városában
tevék enyke dett. Népda lének eskén t fellé pett külön bözõ
rendezvényeken, fesztiválokon. 1994-ben Szatmárnémetiben
a Hajnal akar lenni címû népdalversenyen elsõ díjat nyert.
Énekelt a Kárpát-medence számos magyarlakta településén,
meghívták Finnországba, Németországba, Svájcba, Franciaországba és az Egyesült Államokba is. A román hatóságok,
hogy külföldi fellépéseinek elejét vegyék, 1995. augusztus 18án elvették az útlevelét, amelyet csak 1996 májusában kapott
vissza. Ugyanebben az idõszakban a román állam ellen
folytatott tevékenység vádjával több ízben rendõrségre
hívatták, pedagógus kollégáit is kihallgatták, sajtókampány
zajlott ellene. Mint oktató és mûvelõdésszervezõ 1990 óta heti
rendszerességgel néptáncokat és népdalokat tanít a pusztinai
hagyományõrzõk csoportjainak, gyerekeknek, fiataloknak és
idõseknek egyaránt. Az utóbbi években hasonló tevékenységet
folytat a frumószai gyerekek és fiatalok körében is. Az általa
irányított folklórcsoportok az évek során számos hazai és
külföldi fesztiválon, népdalversenyen, alkotótáborban és
egyéb rendezvényeken vettek részt, ahol tanítványait díjakban
és egyéb elismerésekben részesítették. 2008 februárjában õt
bízták meg a 2006-ban elkészült és rendeltetésének átadott
pusztinai Magyar Ház programjainak vezetésével. Több
kitüntetés birtokosa, amelyek közül a legjelentõsebb a Csángó
Kultúráért Díj, amellyel a Magyar Oktatási Minisztérium
2008. augusztus 20-án Budapesten tüntette ki. 2009. június 20án Magyar Örökség díjjal tüntették, mint a moldvai csángó
magyar kultúra közvetítõjét. A díjat a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében adták át ünnepélyes körülmények
között.
Még kisgyermek volt és karácsony estéjén a többi
gyermekekkel együtt járta szülõfalujának, a moldvai
Pusztinának hóval belepett utcáit, és házról-házra énekelte a
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, a Születésin Istennek, a
Szûz Mária e világra nékünk szent fiát hozta, a Kelj fel
keresztény lélek, a Csordapásztorok midõn Betlehembe, a
Paradicsom kõkertjibe, az Elindula József Szép Szûz Máriával
és Kájoni János Cantionale Catholicumának többi karácsonyi
énekeit. Diót, almát, aprópénzt nyomtak a gyermekek zsebébekezébe az angyali énekszóért, amitõl mindenfelé zengett a falu
azon a csodálatos éjszakán. De az iskolában nem ezek az
énekek járták, és nem ezek az énekek járják ma sem. Ott csak
románul lehetett énekelni, és így esett, hogy a kis Ilonka is elsõ
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nagy, a maga környezetében „átütõnek” joggal nevezhetõ
sikerét negyedik osztályos korában Mi-am fãcut bundiþã nouã
(Új bundácskát csináltattam magamnak) kezdetû román
énekkel aratta, amit otthon édesanyjától tanult. A falusi román
tanítók, akik felfigyeltek rá, „enni kezdték” a szülõk fejét, hogy
a tehetséges leánykát ötödik osztálytól adják városi iskolába.
Élete elsõ nagy sorseseményeként így került a bákói
zeneiskolába, ahol elõször szembesült azzal a hatalmas nyelvi
és kulturális különbséggel, ami egy magyar csángó falu világát
a modern román városi életvilágtól elválasztja. Mivel románul
kellõképpen nem tudott, az újonnan megismert jelenségekre, a
csángó nyelvjárás alapján román szavakat kezdett gyártani. Õk
otthon Pusztinában a „fuszujkából” készült ételek mellett
mindig valamilyen „sózalékot” (értsd: savanyúságot) szoktak
enni, ezért egy bákói román családnál az ebédnél „sozománt”
kezdett magának követelni, csakhogy ezt a jogos kérést abban
a környezetben senki nem értette, mert a pusztinai kislány
csángómagyarból románosított „sozomán” szava mindenki
elõtt ismeretlen volt. Nem volt más megoldás, végül „reja
kellett menni” és ujjal mutatni meg a "sózalékot", amirõl aztán
rögvest kiderült, hogy azt románul „muraturának” hívják.
Késõbb sem adatott meg az a lehetõség neki, hogy az iskolában
magyarul tanulhasson.
Életében egy másik nagy sorsesemény 1988-ban történt,
amikor némi szerencsével Magyarországra utazhatott, és
Gyõrben részt vehetett egy karácsonyi ünnepségen, amit az
akkor már Moldvát járó Jáki Sándor Teodóz bencés atya
szervezett a saját tanítványai számára. Az ünnepség keretében
a vallásos népénekgyûjtõ atya és az ott egybegyûlt bencés
diákok több moldvai csángó szenténeket is elõadtak, egy fiút
például úgy mutattak be neki, mint aki egy Moldvában gyûjtött
Szent István-énekkel nyert elsõ díjat egy népdalversenyen. Az
atya elmondta azt is, hogy az Ó, Szent István dicsértessél,
menny és fõdön tiszteltessél... kezdetû középkori Szent Istvánhimnuszt 1932-ben Domokos Pál Péter jegyezte le éppen
Ilonka szülõfalujában, Pusztinában, amelynek templomát az
országalapító magyar szent király tiszteletére emelték. Ennek
hallatán a fiatal moldvai óvónõvel ekkor valahogy megfordult
a világ: „Akkor bennem egy olyan tûz támadt, hogy nem is
tudom azt kimondani. Hát az hogy lehet, hogy ez a szép ének
pusztinai, s hogy evvel az énekkel itt Magyarországon elsõ
díjat lehet nyerni? Úgy éreztem, hogy nekem most tenni kell
valamit. Ha otthon énekelt valaki valamit magyarul, azok csak
az idõsek voltak, akik még szerettek otthon magyarul énekelni,
azt nem vette számba senki se. „ De hát, ha én ebbe születtem,
ha én ezeket tudom, akkor ezt nekem nem lehet hagyni, itt
nekem most valamit csinálni kell!”
Forgalomban lévõ lemezei:
„Földnek e zsírjával, napnak e húgával”. 19 csángó népdal
(2001), Pusztinai nagy hegy alatt (2002), Elment a madárka.
Moldva i csángó népbal ladák (2003) , Moldva i csángó
karácsonyi énekek (2003) -, amelyeken moldvai csángó
sz en te s én ek ek et , ba ll ad ák at , né pd al ok at és má s
folklórmûfajokat ad elõ.
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Petrás Mária
grafikus, keramikus
(Diószén [Gioseni, RO], 1957. január 19.–)
1978: Brassói Képzõmûvészeti Népfõiskola, grafika szak,
mestere: Klement Béla; 1995: Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola; 1997: Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Mesteriskola,
Kecskemét, mesterei: Csekovszky Árpád, Kõ Pál. 1990 óta él
Magyarországon. 1989-ig grafikákat, színházi plakátokat
készített. A 90-es évektõl elsõsorban figurális kerámiával,
üvegplasztikával foglalkozik, de grafikákat és táblaképeket is
készít. Munkásságára nagy hatással volt a népmûvészet.
Mesterei: Klement Béla, Csekovszky Árpád, Kõ Pál.
Egyéni kiállítások
1995-97
• Mûvelõdési Ház, Jászberény
1996
• Mûvelõdési Ház, Érd
1997
• Református Gimnázium, Pápa • Zuglói Polgári Egylet •
Fõvárosi Mûvelõdési Ház • Mûvelõdési Ház, Százhalombatta •
Óvárosi Mûvészeti Mûhely Galéria, Százhalombatta • Kastély,
Ménfõcsanak
1998
• Gellért Szálló, Budapest
• Mûvelõdési Ház, Érd
• Mûvelõdési Ház, Tárnok
• Mûvelõdési Ház, Bükkzsérc
• Bazilika, Pécs
• Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ, Kecskemét
• Városi Galéria, Szigliget
• Mûvelõdési Központ, Kiskunhalas
• Mûvelõdési Ház, Balatongyörök
• Mûvelõdési Ház, Vértesacsa
• Gödöllõi Galéria, Gödöllõ
• Újpest Galéria, Budapest
• Magyar Borok Háza, Budapest
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Nagyváradi Napló 1918. december 2-i száma
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Ajánlás: A képzelet szárnyain

V

ajon hol kezdõdött a Táj és az Író találkozása? Melyik volt az az elsõ pillanat, amelyen túl már nem
idegenként, hanem bizonyos vonzalommal tekintett a Királyhágó felé? Mi volt az elsõ hír, amely
érdeklõdését felkeltette, az elsõ történek vagy az elsõ alak, amely képzeletét megmozdította?
Pontosan nem is tudunk válaszolni az ilyen kérdésekre. A természetet, az
embert tulajdonképpen a romantika vonta az irodalom új érdeklõdési körébe
már tudniillik a konkrét természetet, az élõ embert, s mi sem természetesebb,
hogy felfedezõ szenvedélyében Jókai is elõször arrafelé fordult, ahol
közvetlen közelben is feltalálhatta az olyannyira kedvelt egzotikumot.
Erdély képe ott lebegett már a romantika légkörében, amikor Jókai elõször
tollat fogott. Az addig szûk látóhatár merész kitágítására vállalkozó utazók
nemcsak távoli vidékekre: Nyugat-Európa és Amerika fejlett civilizációjú
országaiba kalauzolták az olvasót, hanem a Királyhágón túlra is, ahol
romantikus képzelet számára olyannyira otthonos váromladékok,
templomerõdök, sziklás hegyvidékeke és rohanó patakok, sziklahasadékok
és barlangok természeti környezetében a szellemi haladás vágyától
megszállottak számára is sokatmondó irodalmi-mûvelõdési életrõl érkeztek
a hírek…

Így kezdõdik Jókai Erdélyben, Vita Zsigmond könyve. Bár az író egész élete
során mindössze három hónapot töltött e varázslatos tájon, számtalan
könyvéhez merített ihletet ebbõl a környezetbõl. A havasi táj és az ott élõ
emberek hatására írta meg többek között a Szegény gazdagokat, regényeinek alakjait az ott élõ emberekrõl
formázta. Utolsó látogatása során emlékezett meg személyesen Ady Endrérõl, akit külön cikkben köszönt a
Nagyváradi Naplóban.
Jókai 1849 augusztusában, a szabadságharc leveretésének szomorú napjaiban járt elõször Aradon és
Nagyszalontán, utoljára pedig 1902 októberében ünnepelték Kolozsvárt és Nagyváradon. Kezdetben fiatalos
lelkesedéssel, a fáradságra, kényelmetlenségre ügyet sem vetve kelt útra, hogy megismerje Erdély különbözõ
tájait, népének életét, múltját és mûveltségét. A késõbbi évtizedikben, idõsebb korában, többnyire csak néhány
napra látogatott ide, ünnepi meghívásoknak vagy pártpolitikai megbízásoknak eleget tenni. De Erdély iránti
szeretete minden alkalommal még inkább megerõsödött, mert Erdély minden alkalommal lenyûgözte vadon
tájaival, a természet valóságos csodáival, lakóinak vendégszeretetével, fejlett kultúrájával, szorgalmával. És
habár hosszú életébõl összesen alig három hónapot töltött el itt, hatása mégis kitörölhetetlen életébõl és egész
mûvébõl.
Elbeszélések, regények és útirajzok õrzik Jókai erdélyi körútjait, valamint az itteni élet, a történelem iránti
érdeklõdésének emlékét. Írásaiból a magyar s mûveinek nagyszámú fordításai útján az idegen olvasóközönség
jó része a XIX. -ban innen egészítette ki Erdélyre vonatkozó ismeretét. Ezért nem ok nélkül való feleleveníteni
Jókai utazásainak történetét, megidézni a regényeket, elbeszéléseket, útirajzokat és leveleket, amelyek az itteni
élmények hatása alatt formálódtak.
Összeállította: cspb
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