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Nem feledjük! Jeles napok, májusi évfordulók. 

Az 1919. Március 21-én hatalomra jutott kommün vezetõi a szovjet- bolsevista módszert átvéve terrorbrigádokat alakítottak 
Szamuely Tibor és Korvin Ottó vezetésével. A bõrkabátos Lenin-fiúk fosztogattak és gyilkoltak országszerte. Azokban a vidéki 
falvakban, ahol hithû, erõs, összetartó közösségek voltak, ott több-kevesebb sikerrel megpróbálták akadályozni tevékenységüket, 
mint a Balaton északi-nyugati szegletében található Nemestördemicen. (ma Badacsonytördemic, Veszprém megye) Dédapám 
Cságoly Pál malomtulajdonos, vármegyei bizottsági tag bíztatására Szabó Antal jegyzõhelyettes a kommün alatt elvállalja a helyi 
munkástanács jegyzõi tisztét, hogy a lakosság érdekeit szolgálhassa és megóvhassa õket a bolsevista kilengésektõl. Sikerült is 
megmenteniük a községet tetemesebb károsodásoktól. A kommün alatt mindvégig annyira nemzeti szellemben tartotta magát a 
község, hogy a bolsevista szellem nem tudott úrrá lenni. Az iskola növendékei 1919. május 1-én, nemzetiszínû zászlóval vonultak 
ki az igazgató- tanítóval, Müller Gyulával az élen, hogy tüntessenek a vörös uralom ellen. (Békássy Jenõ : Zala vármegye 
feltámadása Trianon után, 412. old.) A Tanácsköztársaság megbuktatására szervezõdött, Károlyi Gyula vezette szegedi 
ellenforradalom szellemi szolgálatára három igen komoly és nagyhatású irodalmi mû készült; Szabó Dezsõ: Az elsodort falu, 
Szekfû Gyula: Három nemzedék és Tormay Cécile: Bujdosó könyv. A szegedi-fehérkormány 1919. május 5-én történt 
megalakulásáról emlékezik P. Zadravecz István, a nemzeti hadsereg tábori püspöke.

Líra - Simon István: Ballagó ácsok, Kiss Ferenc: Munka után, Szabó Lõrinc: Munkanélküliek a Dunaparton, Ladányi Mihály: Õsz 
a köpködõn, majd két régi népköltés a munkáról 

Értékeink: Az édesanyák köszöntése versben. József Attila: Áldalak búval, vigalommal, Kosztolányi Dezsõ: Nõk, Mécs László: 
Anyánk, Nadányi Zoltán: Anyu, Pósa Lajos: Fali óra, Radnóti Miklós: Két karodban.
A madarak és fák világnapja alkalmából három vers a madarakról, valamint Ady Endre; Magyar fasors, Bíró András; A kertben és 
Pilinszky János: Õszi vázlat címû verse olvasható

Május és a szerelem Homoly Erzsóktól
Pünkösdi népszokások és népdalok
Dsida Jenõ: Pünkösdi várakozás, József Attila: Pünkösd elõtt, Rakovszky József: Piros pünkösd napján, Reményik Sándor: 
Pünkösdi szomorúság, Reviczky Gyula: Pünkösd Ünnepére, valamint Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Hagyományok- Néhány szóban a rovásírásról és a népballadánkról, valamint Jagamas János: Ifjú Mátyás király, Kallós Zoltán: A 
szép fehér pakulár, Kriza János: Hej páva-páva, Wass Albert: A csodaszarvas, gyûjtésébõl, rovással is
Portré: Száz éve hunyt el Mikszáth Kálmán, a nagy palóc.  
Tûz Tamásról, az emigrációban meghalt papköltõrõl és a Négy szelek utcája, Finis operis, Feloldozás és Egy gyermekre címû 
költeményei. 
Kortárs: A gyermekeket köszöntjük Gábor Emese zsongókáival
Megemlékezés Biegelbauer Pálról.
Tamás István verse Gömörrõl

Porta: Putnok, Gömör kapuja, és Gyõr

Könyvajánló- Fekete István: Zsellérek és Szász Béla: A hunok története, Attila nagykirály.
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 minap esõcsatorna vásárlás közben soron szervezetten próbált fellépni, amely szervezetekben 
kívül elénk tolakodott egy monstrum viharosan terjedni kezdett egy új, felforgató, Aluxusautóval  érkezõ  huszonéves, aki  istentagadó eszme: a kommunizmus. A katolikus 

ordenáré hangon követelte a kiadó által rosszul egyház feje, XIII. Leó pápa ennek ellensúlyozására, 
kiadott alkatrész azonnali cseréjét. Miután várnia valamint a keresztény munkásság védelmére, 1891-
kellet, káromkodva támadt az eladóra, végsõ ben kiadta „Rerum novarum” kezdetû körlevelét a 
szitokként nyeglén hozzátéve: Te, te munkás! Némi munkások helyzetérõl.** Május elseje a munka 
iróniával gondoltam arra, hogy Isten, vagy inkább az (munkás-összefogás) nemzetközi ünnepe. 
ördög - ki tudja, honnan - pénzt ugyan adott neki, de Párizsban, 1889-ben a II. Internacionálé alakuló 
eszet, egy fikarcnyit sem. Hisz biztosan nem tudja, kongresszusa határozta el az 1886 május 3-4-i 
hogy Jézus Krisztus nevelõapja, Szent József, ács chicagói munkástüntetések 4 halottja emlékére. 
volt, vagyis munkás. Azt már nem is feltételezem, Hogy a munka ünnepét a bolsevista eszméktõl 
hogy olvasta Bibó István: Elit és társadalmi érték fertõzött szakszervezetek ne sajátíthassák ki, XII. 
címû könyvét vagy a tatárjárásról íródott, a Képes Pius pápa 1955. május 1-jét Munkás Szent József 
Krónikával egykorú, latin nyelven írt ének* ezen ünnepnap-jává nyilvánította. Elõször egy évvel 
sorát: » Ki gazdag volt jut ínségre; kényes urak késõbb ülte meg az Egyház, mint Szent József, a 
dideregnek, egy morzsáért könyörög-nek...« Boldogságos Szûz Mária jegyese, a munka és 
 munkások ünnepét. Józsefrõl a Szentírás alig 
Bibó szerint: „a szociális érzék e közfelfogás szerint emlékezik meg, Máté evangéliuma szerint apja 
nem az egész közösséggel, hanem mindenekelõtt a Jákob volt és hosszabb ideig a galileai Názáretben 
társadalmi lehetõségek eloszlásában hátrányos élt, majd néhány évig a judeai Betlehemben lakott és 
helyzetbe, legalulra került vagy legalábbis konkrét Egyiptomba kellett menekülnie. Minden bizonnyal 
helyzetben alattunk levõ, „nyomorgó”, „ínséges”, jámbor és türelmes munkásember kellet, hogy 
„szegény”, „alacsony sorsú” egyénekkel szemben legyen.
megnyilvánuló érzés. Szociális érzék jele, ha valaki Az egy évszázaddal ezelõtt lezajlott vadkapitaliz-
munkásairól gondoskodik, alkalmazottjaival mus a társadalmi szolidaritás és összefogás 
emberségesen bánik, megvan benne a nyomorgók hiányából, valamint a politikai elit árulása miatt 
helyzetének elviselhetõbbé, kevésbé elkeserítõvé napjainkban újra virágzik. Ezért az olvasónak szánt 
tételére való készség, kerüli a jólét, a társadalmi üzenet elején leírt közjáték fõszereplõje minden 
fölény, a  társadalmi kü lönbségek  megalázó bizonnyal lúzernek tartja a kétkezi munkából 
hangsúlyozását, nem néz le senkit, megbecsül megélõket. Hogy kit nevezhetünk valójában ennek a 
mindenféle munkát a maga helyén, és állandóan magyartalan szóval jelöltnek, arra most társadalom-
szem elõtt tartja, hogy alacsony, kevésbé megbecsült kritikai rovatunkban, a Bolyongásokban kaphatunk 
állapotban levõ közösségi társaink nehéz munkája választ.
tartja fenn végeredményben a vezetõ réteg életét, 
egzisztenciáját és lehetõségeit is.” Cságoly Péterfia Béla
Érdekes dolog, hogy Bibó Istvánra szívesen fõszerkesztõ
hivatkozott a hazánkat erkölcsileg és anyagilag 

* Planctus destructionis Regni Ungariae (Magyarországot elsirató tönkretevõ utóbbi húsz év összes parlamenti pártja, 
énekbõl)anélkül, hogy fikarcnyit is megszívleltek volna ** Szózat folyóirat, 2010. Január

fejtegetéseibõl. Az 1867-es kiegyezés után hazánk-  *** 1939-58

ban rohamléptekkel beindult a gyáriparosodás, és 
sajnálatos mellékterméke, a munkásságot kizsige-
relõ vadkapitalizmus. A nyilvánvalóan embertelen 
kizsákmányolás megakadályozására a munkásság 

Levél az olvasónak!
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yermekkorom napjai jutottak eszembe. Tévénk nem kezébõl fogadom. Valójában ez hatalmi kérdés  a jézusi 
volt, csak sok testvérem meg rádió, és naphosszat értelemben: „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az Gszólt az Illés együttes, Koncz Zsuzsa és a többiek. A életemet… Hatalmam van arra, hogy odaadjam…” (Jn 10,17-

nagypénteki böjtöt akkor éreztük, amikor apánk elzárta a 18). „Ha már elvettük a jót, el kell venni a rosszat is”  nyújtotta 
rádiót. Akkortájt számunkra a könnyûzene megvonása kezét névre szóló keserû pohara után az az idõs lelkész, akinek 
jelentet te a nagypénteki világvégét. Apánk ezze l a a felesége olyan állapotba került, hogy ápolási intézménybe 
népszerûtlen  mozdulatával  adta tudtunkra, hogy most kényszerült. „Õ velem jött fiatalon, tehetségesen egy Isten 
másfajta üzenetre kell odafigyelni, és ha az nem szólalhat háta mögötti kis faluba, s doktorátussal a zsebében szõlõt 
meg, akkor legalább legyen csönd. Napjaink beszéd- kötözött és kapált a betevõ falatért. Akkor most megöregedve 
kavalkádjával elárasztva felvetõdik bennem a kérdés, vajon és elesetten miért hagynám magára?” Pedig a férj még 
ha apánk ma élne, mi az, amit ki akarna kapcsolni körülöttünk, élvezhetné otthona kényelmé t, állapota  megengedné 
és melyik halk és szelíd bibliai szót erõsítené fel? Bizonyára függetlensége megtartását, mégis „bevonul” társával együtt 
nem akarna hallani a címlapsztorik sikeremberérõl, és talán az öregotthonba. Mert számára egy nagyobb összefüggés 
témájává tenne egy új szót, amit korábban az angolnyelvbõl keretében a „dolgok rendje” a veszítés. Mégsem engedi, hogy 
ismerhetett: a lúzert. Ez az ifjúság legújabb szitokszava. Azt a rossz csak történjék vele, önkéntességével az áldozatvállalás 
jelenti: „béna”, szerencsétlen, örök vesztes. Magyarul ezt én is szentségének magaslatára emeli a „lúzer”- keserûséget. A 
csak most ízlelgetem, és azért adom tovább, mert az idei sikeremberek élet-összefoglalóiról többnyire nem szól a 
magyar nagypénteki valóság  egészségügyünk „keresztre fáma, csak a bibliai tanítás, mégpedig a következõ: „Mit 
feszítése”egyre inkább a lúzerek táborába tömörít minket. használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke 
Orrba-szájba kapjuk a „sikerember” történeteket. Arról az pedig kárt vall” (Mk 8,36)? Viszont a lúzereknek inkább lehet 
emberpéldányról, akinek hirtelen nagyon megszaladt, mert üdvtörténeti szerepük, mert ok a megváltásért kiáltanak 
lé le gz et el ál lí tó an  na gy ot  „k as zá lt ” (l eg in ká bb  a létükkel. Megjelenítik az Istenhiányt, a rend-deficitet, az 
közpénzébõl). Ettõl kezdve õ már egy másik kaszt tagja, igazságtorzulást. Szembesítenek, a nincs- továbbal. Meg-, le-
úgymond gyalogszerrel perdült át a másvilágra, mert és félreállítanak: értetlenkedve, megszégyenülve vagy 
beletartozik az elsõ száz leggazdagabb csapatába. A megrendülten amiatt, hogy mégsem kerek a világ, és valami 
„sikerember” más színben látja a világot, szelektált a hallása, s nagyon nincs sehol... De nem mindegy, hogy tékozló veszítés 
a memóriája is csak a szépre emlékezik. O az irigyelt, a történik-e, vagy megtaláljuk annak értelmét. A lúzer-sors 
magabiztos, aki másokkal a világért sem cserélne, aki ujjal „sikere” függ tõle. A jézusi ajánlat így szól: „Aki meg akarja 
mutat magára: Legyetek a követõim, ha tudtok!  s még maga is menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az 
elhiszi ajánlatát. A kiváltságos kevesek birodalmából ki sem evangéliumért, megmenti azt” (Mk 8,35)! Szabadságom, 
lát, ezért észre sem veszi a lúzerek tömegeit. De nem is akar hatalmam és Szent Lélek-ihletésû bölcsességem van arra, 
tudni azokról, akiknek folyton bajuk van a világgal, s benne hogy részt vegyek (vehessek) abban a „megváltói mûben”, 
magukkal is. A segíthetetlen vesztesekkel bajlódjon az Úr amit Isten országa építésének neveznek. Ez a Jézuskövetés. 
Isten, ha tud. De bizonyára neki is nagy falat. Vagy mégsem?  Része a nagypénteki veszítés-minta  immár a klasszikus. 
A sikermintáka t címlapfotózzák,  vágyálom-követõ ik Kinyújthatom a kezemet Isten felé a nevemet jelzõ keserû 
megszámlálhatatlanok. A lúzerektõl viszont menekülnek, pohár után. Mozdulatom önkéntessége átváltoztatja lúzer-
mintapéldányaiktól iszonyodnak. A nagypénteki ellenkultúra státuszomat.  Nem tehetetlen báb  leszek a „nagyok 
ma mégis az elnémított modellt akarja kihangosítani, sakktábláján”  még ha olykor gúny tárgya is, akár a 
mégpedig egy ókori tanító, Pál apostol bátorságával, akinek töviskoronás király , hanem a Nagy Rend részese, Isten 
volt mersze témává tenni a veszteség-szimbólumot, a országa építõmunkása. Vajon meghallja-e ezt a sikerember? 
keresztet. A megfeszíttetett Krisztusról prédikált. A Csak ne legyen siket ember! Érdemes
legborzalmasabb bûnözõ-kivégzést nem az elhallgatás kínos kivárni, hogy ki nevet a végén. Lesznek még boldogok a sírók, 
csöndfátyla borítja. Pál kihangosítja minden idõk és sikeresek a Krisztus-követõ „lúzerek”. 
keresztényei számára. A kereszt botrányában Pál apostol az Ígéretük van rá  mégpedig isteni. 
elbukás új minõségét mutatja be: a szabadságnak azt a fokát, 
amikor megengedtetik a veszítés-választás. Amikor lúzer - 
sors nem kényszerpálya, hanem önkéntes  olykor véres Vörös Éva   
verítékkel megharcolt döntés. A töviskoronás Jézus az utolsó            
percekben is korrigálja Pilátust, amikor õ a hatalmával 2008. április. 25.  
kérkedik: „Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülrõl nem 
adatott volna neked” (Jn 19,11). A veszítést tanulni kell, nem  (Elhangzott a Lemberg utcai Református Idõsek Otthonában) 
pedig tehetetlenül belesodródni. Nélkülözhetetlenek a 
Getszemáni-kerti rákészülések. A keserû pohár kiivását nem Megjelent Az érted vagyok, 2008.áprilisi számában
lehet elnagyolni: összeszedettséget, feladatra koncentrálást, 
teljes erõbevetést igényel. Nem kell mindegyikbe 
belekóstolni, de tudni kell, melyik az enyém, és kinek a 

A lúzer

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak 
ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,  
de … az elhívottaknak … Isten ereje és bölcsessége”. 

 ( 1Kor. 1,22)
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Döbrentei Kornél: Az ács fia Keresztury Dezsõ: A töprenkedõ

Nyarat játszik a nap, szemem harapva süt, deAz asztalosmûhelyt jobban szerette, néki
ferdén hull  sugár, fénye törik, kihûl,nem sarjaszakadt, néhai erdõk múzeuma volt;
halmok ölén sûrû pára szitál homálytmintha mindig dús lombmoraj pezsgette volna
szélnemjárta gyümölcsöskertek bíboraranyott a levegõt, surrogtatta volna madársuhanás
lombjaira: elizzik az õsz.szüntelen, s orrában a frissen nyúzott cédrustörzsek
Mi is ígyillata nem a pillanat elillanó fûszere volt,
díszítünk koszorúinkkal ravatalt, ha érzés,de bizsergetõ esszencia, zsigereken túli,
érdek így kívánja.létezést balzsamozó -
Ostoba párhuzam! Nem temetA napsugarak szalmázta
a természet, csak az évszak váltja tenyészetét.zugban szabadon rajonghatott, figyelte,
Erre tanítson a hosszúra nyúlt évad. Mi is ígya forgácsot tajtékzó gyalu hersenve
éljünk, tudván: életet élet táplál és a halálmiként harap a fába, majd könnyeden
nem megsemmisülés: új élet kezdete.mint szánkázik ki az idõbõl szeplõnyi égi
Jó mégfeketelyukon, s lényével úgy tetézte meg,
félbénán, korosan, de tûnõdve is kíváncsianakárha õ maga lenne a sikolyos szerszám
élni; mi félbemaradt, ha lehet befejezni;kiröppenõben a mester dologra-idomított kezébõl,
tevékenykedni, ha csak rágcsálóként fogatmelybe már minden könyörgés belekérgesült.
koptatva is.S aztán az enyv mámort sápasztó szaga a brutális
Nem félek az eljövendõvalóság porbamarasztó pányvájaként- 
kaszástól, sem a fáklyát oltó szûz mosolyától: kilesve a mûhelybõl látta foldreszállni
bízd csak az emlékezõkre a holtakat!apját, kit meggörnyesztett valami szörnyû tudás,
De kiremint hegymászófokost fogta a szekercét, mögötte
bízzam az élve maradt gazokat, akik összetörtékfönt már tetõtérré megéledt a lécekkel
mind mi egész volt?  az elégült bírót,bebordázott magosság, foga közül kiköpte
ki büszkén hordja gonosz ítéletei rossz híréta maradék kéken burjánzó szöget, s mire
s él bõ nyugdíjban; a kis fejedelmeket, kikaz a homokba ért, megrozsdásodott.
 mondják  nagy eszmét szolgáltak a parancsotS ijedt ámulással bámulta az anyját,
túlteljesítvén. Térdre ki hullt a föl semaki az aranyizzású udvaron állt, ében
állított mártíremlékek elõtt? Ki kért itthajkoronája fölött a mennybolt súlyos
bocsánatot, megvallva s bánva bûnét?! Ki derûje lebegett, s talányos mosollyal ajkán
adott elégtételt, ha nem azért, hogy magát emelje?egy hirtelenében fölragadott gyöngytyúknak
(Midõn ezt írtam, lelkünk mint a vaknyeste le szárnyát, kit szállani megkísértett
ég sötét volt, hulltak színváltó csillagok;messzi felleg, s ahogy nyisszantott, fölszisszent
aztán a hóhért áldozatával szinte egyidõbenvalaki láthatatlan a fiú válla mögött,
temették díszes sírba, bocsánatot kértiszonyatos csönd kerekedett, megszégyenítõbb,
az új hatalom és posztumusz díjt osztogatottmint étkezések elõtt az elbliccelt ima
kétértelmû fölénnyel, igazságtevõként).némasága, melyben már Isten sem neszez.
Most csönd van: a magban csíra, ág, gyökér: 

Guggol egy mészfehéren tündöklõ kõ tövében, gazdátlan sarjad a bozót s vele mi is?
hangyavonulás sötét töviskoszorúként Ki, mi hajszol hát, ki, mi hajszolódik

körbefonja a baljós termékenységû origót, bennünk s mi célra? Külön szakadhat-e
melybõl koordináta-rendszernek kinõ a kereszt, természet s ember: az feled, ez nem? Jön már

elmélyülten nézi a fiú s közben ácskapoccsal az üvöltõ szél, a hideg, hosszú esõ, a köd,
játszik, de fölérez, ahogy egy oszlop hullt lomb, korhadás évada, visszahúzódik

káinbottá komiszodott árnyéka rázuhan, ágba, gyökérbe kitelelni a nedv, s hó,
összerándul s a csorba vashegy a tenyerébe szalad. jég födi el a lenti, gyökérzeti birkózást.

Így
Éjszaka sajgó lüktetések ütemére születik meg hull végleg az én virágom is; agyag hús

az álom: a forgács-alomról egy fehér egér mélyén kel ki húsomban a pondró, romlik a bõr,
elõoson, a koponya labirintusát becikázza, bomlik a szerves forma; agyam is talajvíz

szájában ezüstpénz, amit a fiú a vak koldustól oldja a földbe; lehet: atomjaiért majd
egyszer csínytevõn ellopott, homlokára sómagvú lenyúl egy-egy gyökér s virágba oltja.

gyöngyöket sajtol az álomi emlék, szövik már
ama kendõt a párkák, Mária döbbenten
látja, a seb átlángol a gyönge gyolcson,
az a seb irdatlan éjszakában mécsvilág.
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Rakovszky József: Magyar utakon

Kálváriákat járó nép vagyunk,
tépett dolmányú, elhagyott fiak,

akik csak egyre ballagunk tovább
a megszaggatott lobogók alatt.

Nem a múlt hunyó fényében élünk,
de épülünk a szenvedéseken.

A romok között küzdve remélünk,
hogy feldúlt fészkünk újra szép legyen.

Nincs más egyebünk bús árvaságnál.
S ha tarisznyánkban akad egy falat,

az idegennel azt is megosztjuk
még akkor is, ha semmink sem marad!

S ha átoksúly is nékünk a jelen,
és követ dob ránk az egész világ,
akkor is járjuk csonkán, véresen
az újabb nagy magyar kálváriát!

Sorsunk, végzetünk ez õs-barázda.
Itt szórt el minket a nagy Magvetõ,

hol õseinket keblére zárva
mélyen hallgat a magyar temetõ.

Kálváriákat járó nép vagyunk,
kit meg nem érthet kelet és nyugat,

de én hiszem, hogy lesz feltámadásunk
majd egyszer az õsi lobogók alatt!

Budapest, 1947. VII. 15.
(Markó utcai fegyház, 23. cella)

Reményik Sándor: 
József, az ács, az Istennel beszél 

Magasságos, 
Te tudod: nehéz ez az apaság, 

Amit az én szegény vállamra tettél. 
Apja volnék,  és mégsem az vagyok. 

Ez a gyermek … , ha szemébe tekintek, 
Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 

Anyja szemei s a Te szemeid, 
Istenem, a Te szemeid azok. 

Gyönyörûséges és szörnyû szemek, 
Oly ismerõsek, s oly idegenek … 

Ez az ács-muhely … ezek a forgácsok … 
Mit tehettem érte? …mit tehetek? 
Én tanítottam fogni a szerszámot, 

Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 
Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog, 
Tekintetétõl tüzet fog a mûhely, 
Tüzet a világ, s egyszer ellobog. 
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 
Fel a templomig, Jeruzsálemig, 

Míg egyszer elmaradt … 
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 
Borzolta szürkülõ szakállamat. 

Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 
Komoly nyomot parányi rózsaujja. 

S most olyan más az útja … 
Vezetném és Õ vezet engemet. 

Csak azt tudom, a Te utadon jár, 
Magasságos, 

De ki tudja a Te ösvényedet? 
Te vagy az atyja,  én senki vagyok, 

Az Evangéliumban hallgatok, 
S hallgat rólam az Evangélium.
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evesen olvassák manapság a magyar irodalom igényesebb kiadásban. (Gyakran árulnak külön-külön 
kl as sz ik us ai na k mû ve it  – va gy  le ga lá bb is  lapokból álló, a gerincénél összeragasztott könyveket; a Kkevesebben, mint egy-két évtizeddel ezelõtt. Vajon ragasztás néhány átlapozás után elenged, és a könyv 

mitõl függ az, hogy valakibõl lesz-e olvasó ember, vagy sem? széthullik.)
Sokan állítják, hogy már kisgyermek korban, amikor még A mai könyvkiadásról annyit: a könyvkiadók pályázhatnak 
egyetlen betût sem ismerünk, eldõlhet, fogjuk-e szeretni a könyvek megjelentetésére, és ha a pályázaton nyernek, a 
könyveket. Mert  az olvasás akkor  kezdõdik, amikor költség bizonyos részét megkapják a Nemzeti Kulturális 
édesanyánk, édesapánk odaült esténként az ágyunkhoz,  és Alaptól, de csak hónapokkal a könyv megjelenése után. Az 
me sé t ol va so tt  Be ne de k El ek , Se bõ k Zs ig mo nd  elnyert összeget tehát – lehet, hogy fél évig –, mintegy 
meséskönyveibõl, vagy Szende Aladár Süss föl nap címû kölcsönzi a kiadó az NKA-nak, kamat nélkül…
népmese gyûjteményébõl. A gyermeknek természetesen a Az olvasás élvezete és gyönyörûsége mellett klasszikusaink 
magyar mese- és mondavilág, a népmesék jelentik a klasszikus legfõbb jelentõsége az, hogy mûveikkel gazdagít ják 
irodalmat. A felolvasott történetek nem maradnak hatás ki fe jezéseinket,  ennélfogva fe jlõdik  a fogalmazási 
nélkül: olyan környezetet teremtenek, amely késõbb ösztönzik készségünk. Amit jól meg tudunk fogalmazni, azt fogjuk, 
a gyermeket az olvasásra, az újabb könyvek felkutatására. A birtokoljuk is, és mint tudás, a kezünkben van. A szellemi 
környezet nemcsak szellemi, hanem tárgyszerû valóságában is birtoklás, az értés magában hordozza a mélyebb gondolkodás 
értendõ, mert nemcsak a gyermeki gondolatvilág mozdul meg, kifejlõdésének lehetõségét, amely rávezet az okszerû, 
hanem a könyv, mint tárgy is barátjává válik a gyermeknek, következetes gondolkodásra. De az elmélyült gondolkodás-
már a betûk megismerése elõtt; hiszen észreveszi, hogy abból nak van egy másik haszna is: gazdagítja az érzésvilágot,** az 
a csupa papír valamibõl bújnak elõ az érdekes történetek. együttérzést, a más sorsába való beleélés képességét. Ennek 
Az olvasás megszerettetésében a család után az iskola játssza a következménye az erkölcs és a jogérzék megerõsödése, 
legnagyobb szerepet. De az iskolában, az éppen aktuális amelyek alapját képezik a hazaszeretetnek.
oktatáspolitikától függõen, csökkenhet a gyermek épülõben Vajon miért hanyagolták el az utóbbi egy-két évtizedben a 
lévõ olvasási vágya: a közelmúltban hallottam, hogy a magyar klasszikusok oktatását? Miért nem hagyták, hogy az 
Nemzeti alaptanterv szerint nem kötelezõ Petõfi Sándor és ifjúság irodalmunk élenjáróitól tanuljon? Miért akarták, hogy 
Arany János mûveinek tanítása. Ez a hivatalosan kimondott a nyelvi kifejezõkészség, a nyelv szelleme, a logosz 
en ge dm én y gy en gí ti , sõ t me g is  ak ad ál yo zh at ja  elsorvadjon? Miért hozták divatba a frázisszerû, magyartalan 
klasszikusaink megismerését, mert a hivatallal szemben mondatokkal teletûzdelt mellébeszélést? Vajon nem azért, 
csupán egyetlen személynek, a tanárnak* a felelõsségérzetén hogy ne értsük az alattomban végbemenõ nemzetrontást? Nem 
múlik, hogy a gyerek mit és mennyit hall irodalmunk azért, hogy a zûrzavaros, hazug információ áradattal 
nagyjairól. Pedig az olvasási kedvet táplálni kellene, és kifárasztva depressziósok, testi-lelki betegek legyünk, akik 
nemzedékrõl nemzedékre továbbadni. már álmukban sem mernek nyíltak és bátrak lenni?
Gyakran halljuk, hogy a könyvolvasást végleg fel fogja váltani Ha Zrínyitõl kezdve Berzsenyin, Jókain át Tamási Áronig, 
a számítógép használata. De az olvasás gyönyörûségéhez Wass Albertig végigvesszük a magyar klasszikusokat, 
hozzátartozik a könyv tapintása, a borító látványa, a meglátjuk, hogy mindahányra jellemzõ volt a tapasztalt 
lapozgatás keltette halk papírzizzenés. Lehet, hogy ettõl a jelenségek és folyamatok hajszálpontos megfogalmazása, 
gyönyörûségtõl megfosztja magát a jövõ nemzedéke? Egy továbbá a rendíthetetlen következetesség és honszeretet.
közelmúltban végzett felmérés szerint ma az emberek Mikor írom e sorokat, a két választási forduló között vagyunk. 
harmada rendszeresen, harmada idõnként olvas, harmada Nyolc, az ország kirablásával eltelt év után még ma is 
egyáltalán nem vesz a kezébe könyvet. Egy három évtizeddel tapasztalható egyrészrõl a mélységes ostobaság és érthetetlen 
ezelõtti felmérés hasonló arányokat mutatott ki. De vajon mit közöny, másrészrõl az aljasság, a cinizmus, a nemzet- és 
olvastak az emberek harminc évvel ezelõtt, és mit olvasnak hazaárulás.
ma? Mennyit romlott a szövegértés képessége? Olvasó ember- Példára van szükség, s a legjobb példát irodalmunk nagyjai 
e az, aki a pletykalapokat olvassa, vagy az, aki az interneten mutatják.
jött röpke üzeneteket böngészi?
Az olvasási kedvet nyilvánvalóan csökkenti a könyvek egekbe 2010. április 21.
szökõ ára. Török András István
  Nem vagyok az 1950-es, ’60-as évek rendszerének híve, de az 

* Diákkorom több pedagógusának is elismeréssel adózom: közülük itt csak akkori Olcsó Könyvtár sorozatára szívesen emlékszem. Igaz, 
egyet említek, Bodor László magyar tanárt, aki ’57 szeptemberétõl tanított. A hogy – csak egyetlen példa a sok közül – a József Attila kötetbe 
letartóztatások és kivégzések, a KISZ lázas szervezése idején kötelezõvé 

nem kerülhetett bele a Nem! Nem! Soha! címû vers, de számos merte tenni a Himnusz, a Szózat, a Nemzeti dal, a Végek dicsérete, a XIX. 
magyar klasszikus munkája mégis megjelent e sorozatban; század költõi, a Szép Ilonka stb. hibátlan elmondását. 

** Figyelemreméltó sajátossága anyanyelvünknek, hogy az érez és az ért egy-egy kötet három-négy forintba, nagyjából egy kiló kenyér 
igénk is az ér, érint igével rokon.árába került. Ma egy kiló kenyér árának tíz-hússzorosáért 

vehetjük meg ugyanazokat a könyveket, s talán nem is 

A klasszikusok olvasásának jelentõsége

„A rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese gazdasági értelemben is a mûvészet, és 
azon belül az irodalom. (…)
 Nincs olyan ágazata a mûvészetnek és a mûvelõdésnek sem, amelyhez ne kellene 
hozzányúlni (…).”
(L. Simon László költõ, a Magyar Írószövetség titkára. Magyar Nemzet, 2010. március 
1.)
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Május 1. - 390 éve született Zrínyi Miklós asztaloslegénybõl lett híres festõ. Hatalmas méretû vásznaival 
A költõ, hadvezér, politikus Ozalj várában született horvát az egész világot meghódította. A kor legnagyobb szociológusa 

eredetû fõnemesi családban Zrínyi is volt egyben, hiszen az európai és a magyar társadalom falusi 
Miklós, a szigetvári hõs déduno- és városi közösségeinek kiváló ismerõje. Tanulmányozta és 
kájaként. Az Oszmán Birodalom nagy mûgonddal lefestette a sorsukba beletalált embereket. 
elleni harcot összefogással, nemzeti Európai, keresztény és magyar polgár volt egyszemélyben és 
párt szervezésével kívánta elérni. zseniális tehetségû festõ, de ahhoz, hogy hatalmas méretû 
1663-64-ben nagy hadi sikereket 
aratott, azonban a bécsi udvar veszni 
hagyta sikereit és békét kötött a 
szultánnal. Zrínyi bizalma ekkor 
megrendült a Habsburgok iránt, 
azonban politikai fellépését 1664-
ben, egy Csáktornya melletti 
vadászaton bekövetkezett váratlan 
halála megakadályozta. Zrínyi 
elsõsorban katonának tartotta magát, 
és csak mellékesen költõnek. Ennek 
ellenére a 17. századi magyar barokk 
irodalom leg-kiemelkedõbb alakja: 
írói-költõi munkássága a legneme-
sebb értelemben vett nemzet-
szolgálat. 1646: Tábori kis trakta 
(1646)  címû mûve egy tervbe vett 
nagyobb katonai kézikönyv része, 
mely  a  hadsereg  szo lgá la t i  

szabályzatáról, szervezésérõl, létszámáról, ellátásáról szól. 
(Zrínyi találta ki a hadtápot, õ szervezte meg, hogy minden 
csapatot kövessen a tábori konyha.) Vitézi hadnagy (1650-53) 
címû munkája több száz rövidebb-hosszabb elmélkedés életmûvét létrehozza, nagy szorgalom, megfeszített szellemi 
gyûjteménye, ezekben az ideális hadvezér személyérõl, illetve és fizikai munka szükségeltetett. Romantikusan realista festõ 
a hadvezetés különbözõ kérdéseirõl töpreng. Az erkölcsi volt, aki mindig invenciókkal teli munkákat alkotott. 
alapok: tanult legyen, erkölcsös legyen, fegyelmezett legyen. 
Mátyás király életérõl való elmélkedések (1656-57). Itt a Május 5. - 101 éve született Radnóti Miklós
nemzetközi uralkodó típusát mutatja be. Mátyás volt számára A modern magyar líra kiemelkedõ képviselõje Budapesten 
a példakép. Az török áfium ellen való orvosság címû röpiratát született. Polgári zsidó családból származott, õ maga viszont 
(1660-61) Zrínyi sejtette, hogy a Török Birodalom újabb kikeresztelkedett, szüleit korán elvesztette, gazdag nagybátyja 
hadjáratra készül Magyarország ellen. A mû alapgondolata: nevelte. Tanári oklevelet szerzett, de nem tanított, írásból, 
olyan hadsereget kell szervezni, amely saját erõbõl ûzi ki a fordításból élt. Egyik verskötetéért már 1931-ben bíróság elé 
törököt. Van egy magyar szállóigévé vált mondata: „ne bántsd került. 1940-tõl szinte állandóan munkaszolgálatos volt, 1944-
a magyart“. Fõ mûve a Szigeti veszedelem. Ez volt az elsõ ben a szerbiai hegyekbe vitték, majd gyalogmenetben 
eposz a magyar irodalomban. 15 énekbõl áll. Azt a célt tûzi ki, Németország felé hurcolták. A legyengült költõt Gyõr mellett 
hogy olyan példát állítson elõ a török ellen harcoló magyar elé, lõtték agyon, Abda község határában tömegsírba temették. 18 
mint amilyet dédapja állított. A barokk jelleg benne a hónappal késõbb exhumálták és ekkor találták meg zubbonya 
monumentális kompozíción túl, a valóságos és realisztikusan zsebében a noteszét, benne utolsó verseivel.
ábrázolt eseményeknek a misztikus, vallásos szféra emelése. 

Május 5  - 74 éve született Lázár Ervin
Május 1. - 110 éve hunyt el Munkácsy Mihály A Kossuth-díjas magyar író, elbeszélõ, meseíró Budapesten 
Németországban egyre romló idegállapota miatt halála évében született, s leginkább meséirõl ismert. Írásai jellegébõl fakad, 
az endenichi szanatóriumba szállították, ott hunyt el az hogy szövegeit gyakran feldolgozták rádiójátékok 

Május – Pünkösd hava – Tavaszutó – Ígéret hava

Májusnak dallama van, melyet a nemzetközi dalszerzõk hasztalan igyekeznek lekottázni. Már mindent megkíséreltek e célból: de 
mindig csak dallamos zenebona lett belõle, célzásokkal a gyöngyvirágra és a mérsékelten viszonzott szerelemre. Az igazi májusi 
dallam mélyebb, s egyáltalán nem érzelgõs. Van benne valami a földrengésbõl. De van benne valami a halál neszébõl is. Félelmes 
hónap. Okos öregek nem szeretik, óvatosan élnek ízeivel, fényeivel és illataival, lehetõleg elbújnak vagy elutaznak elõle. (…) A 
májusi ünnep pogány és harsány. Minden lármázik, mondani akar valamit. A levegõ már korán megtelik pezsgõ, fanyar illatokkal, 
barbár fénnyel, egy ókori ünnep kegyetlen, vakító fényességével. Van májusi öngyilkos, ahogy van májusi gyöngyvirág, májusi 
rántott csirke. Az ember tehetetlenül menekül e támadás elõl a civilizáció bástyái mögé. Májusban nem lehet könyvet írni. Olvasni is 
alig. Minden élet személyes, értelem ellen való támadásnak érzi e sugarakat és illatokat. 

Részlet Márai Sándor Négy évszak mûvének Május fejezetébõl)



formájában. Mûveinek nyelvezete  egyéni és játékos. kétlaki életet él Budapesten és Badacsonyban. Ettõl kezdve 
Jellegzetes hangvételû meséi mind a gyermekek, mind pedig a csak írásaiból él. Egyre több idõt tölt Badacsonyban,ahova 
felnõttek körében népszerûségnek örvendett, örvend. 1982- még 1947-ben egy kis szobát épít amit folyamatosan bõvít. 
ben nemzetközi Andersen-diplomával tüntették ki. Ó be szép Szõlõjét maga mûveli. Kora tavaszi szõlõmunkák idején 
az élet, s minden más madár címû hangjátéka elnyerte gya kra n idõ zik  a szi gli get i alk otó ház ban . Író tár sai  
szerzõjének a Magyar  Rádió 1986. évi kishangjáték- folyamatosan látogatják a badacsonyi pincéjében egy -egy 
pályázatának elsõ díját. pohár borra és némi segítségre a szõlõmunkákban. További 

köteteit leginkább Badacsonyban írja,budapesti irodalmi 
Május 5 - 106 éve hunyt el Jókai Mór életben csak hézagosan vesz részt, nem ünnepelt író,de a 
A nagy mesemondó 79 éves korában hunyt el Budapesten. háromszoros József Attila díja és 1991-ben elnyert Kossuth 
Mindmáig a legolvasottabb magyar írók közé tartozik. díja a hivatalos sikereket is jelzi,bár mindenek felett az 
Jókaival lett teljessé a magyar romantika. Életmûve a száznál is olvasóknak ír,akiktõl sok-sok hálás visszajelzést kapott.1991 
több kötetben felidézi a nemzeti múlt egészének látomását, és dec .2 -án  huny t  e l  Budapes t en , szü lõ fa lu j ában-  
tanúsítja azt az utat, amelyet a magyar társadalom a nemesi Bakonytamásiban-a családi sírkertben temették el
világtól a kibontakozó polgári világig megtett. Ez a romantika   
számos mozzanatában realista tanúságtétel. Pesten lapot Május 7- 234 éve született Berzsenyi Dániel
szerkeszt, politizál és ír. A márciusi ifjak egyik vezéralakja. A A klasszicista formában romantikus lelkû költõ a vas-megyei 
világosi  fegyverletétel után bujdosik , majd komáromi  Hetyénen született. Pályájának korai szakaszában versei két 
menlevélhez jut, visszatér az irodalomhoz, ír és ír. Közben csoportra oszlanak: szerelmes versekre és hazafias ódákra. 
ismét közéleti férfiú: fõszerkesztõ, bankelnök, akadémikus, Mûveinek nagy része 1803-1813 között született, amikor az 
képv iselõ, fõrendiházi tag.  Már életében  klasszikus. irodalmi élet Magyarországon halott, csak nagy magányos 
Országszerte ünneplik 1894-ben ötvenéves írói jubileumát, alkotók vannak, köztük Õ. Berzsenyinél az ódák drámákat 
megindul mûveinek gyûjteményes sorozata, a Nemzeti rejtenek. Itt vádlóként jelenik meg a dicsõséges múlt az 
Díszkiadás, amely száz kötet. Az író mindent tud, ami a elkorcsosult jelen szemében. Nemesi gõg ütközik össze a józan 
romantikus regényíráshoz szükségeltetik. értelemmel. Itt minden érzelem szenvedéllyé fokozódik. De a 

csöndes bánatoknak is annyi árnyalatuk van, hogy az olvasó a 
saját lelki életét is gazdagabbnak érzi, mint azelõtt volt.

Május 6.-  110 éve született Tatay Sándor író, a Badacsony 
szerelmese Május 7 - 183 éve született Vajda János
1910. máj. 6-án Bakonytamásiban született. Elemiskolát Vajda keserûségének egyik oka az volt, hogy kenyérgondjai 
szülõfalujában gimnáziumot Pápán,Tatán és Szarvason újságírói robotra kényszerítették, elvonták a lírától, s hogy 
végzett. Érettségi után a soproni evangélikus teológiára verseit értetlenség, közöny fogadta. Vajda költészete többnyire 
ira tkozot t be  hogy továbbvíve a  125  éves családi az elszigetelt magány, a kirekesztettség, a világgal és 
hagyományokat,egy napon apja örökébe lépjen a szószékre. önmagával való meghasonulás életérzését fogalmazta meg. 
Négy félév elvégzése után Sopronban jelenik meg elsõ regénye Így lett a meg nem valósult élet, az élmény hiánya és keresése 
„Az eke”,melynek középpontjában  a középosztály és a leghatalmasabb élménye. Érett költészete megtelik filozófiai 
parasztság mûveltségbeli hiányosságai állnak. Helyi lapokban töprengésekkel, késõbb már felmerülnek az emberi élet 
is jelennek meg írásai. Innen indul felfedezni a világot,gyalog értelmét kutató gyötrõ kérdések. Vajda költõi magatartása két 
Európába. Barcelonából visszatérve a pécsi egyetem magyar- újfajta líra típus találta meg legmegfelelõbb kifejezésformáját: 
német szakára iratkozik át. Itt köt életre szóló barátságot a hangulat-lírában és a látomás-lírában.
többek között Weöres Sándorral, Takáts Gyulával és Várkonyi 
Nándorral. Mielõtt befejezte volna tanulmányait,apja halála Május 8. - 138 éve született Margó Ede
miatt pénzkeresetre kényszerül. Ekkor költözik Budapestre A pesti szobrászmûvész számos emlékszobrot és síremléket 
szerencsét próbálni,reményei szerint íróként .Kezdetben készített. E mûvei kevés eredetiségrõl tanúskodnak, jól 
textilgyári munkás,több helyen alkalmazott,majd késõbb beleilleszkednek a kor historizáló stílusirányzatába. Mûvei 
önálló könyvkereskedést nyit a Várban. Ekkor jelenik meg a sorából kiemelkedik Dankó Pista magyar nótaszerzõ fehér 
„Jelek a porban” címû kötete,majd a Zápor és  a Húshagyó márványból faragott szobra, melyet 1912-ben állítottak fel 
kedd címû regénye és a Csipke címû novelláskötete,amely már Szegeden a Kass Szálló elõtt. Õ alkotta meg Pósa Lajos 
az írói sikert is meghozta. Részt vesz a Bólyai könyvek Városligetbeli szobrát is 1930-ban.
szerkesztésében és kiadásában is,melyek minden üzleti cél 
nélkül,kizárólag a közmûvelõdést szolgálták. Két évig Május 12. - 165 éve hunyt el Batsányi János
szerkeszti (1935-37) a Kelet Népe címû folyóiratot Szabó A köl tõ,  tan ulm ány író , sze rke szt õ 
Pállal,melyre ráköltik Etelka nõvérével együtt teljes Tapolcán született. Baróti Szabó Dávid, 
örökségüket. Az ostrom alatt filmforgató könyvet ír Kazinczy Ferenc és Batsányi 1787-ben 
Szigligeten,Gárdonyi Géza novellájából, Szõts István megalapította az elsõ magyar irodalmi 
rendezõnek. A forgatás közben Nemestördemicen társaságot Kassai Magyar Társaság 
megnõsül,feleségül veszi a badacsonyi Rodostó turistaház néven. Ország-szerte sokan csatlakoztak 
szépséges gondnoknõjét. A háború végeztével a turistaházba hozzájuk. Elindították a Magyar Museum 
vonul vissza 9 év önkéntes számûzetésbe. Ez idõ alatt nem (1788–1792) címû irodalmi folyó-iratot – 
publikál,de ír. Írja amit maga körül tapasztalt,többek között a az elsõ ilyet Magyar-országon. Azonban 
Vulkán címû kisregényét,és a Ház a sziklák alatt címû a szerkesztõk, különösen a radikális 
novelláját melybõl késõbb Makk Károly rendezésében Batsányi és az óvatosabb Kazinczy 
világhírû film készül.1947-ben szõlõt vásárol Badacsonyban között rögtön meg is indult a politikai 
Jankovich Ferenc íróbarátjával együtt.1954-55-tõl kezdve vita: Kazinczynak nem tetszett, hogy az õ írását (a lap 
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beköszöntõjét) Batsányi átszerkesztette és élesebb Május 28. - 100 éve hunyt el Mikszáth Kálmán
hangvételûvé tette. A második számtól kezdve külön A kisnemesség és a parasztság határvilágából 
dolgoztak, azt már Batsányi készítette el. Költészete indult. A családban nemesi nagy múlt legendái 
egyébként a nemesi reformizmus jegyében bontakozott ki. A éltek, de a gyermekkor környezete a palóc és 
felvilágosult rendiségtõl eljut a polgári reformtörekvésekig, az szlovák parasztság volt. Lelke egészével, finom 
egységes haza fogalmáig, amit A franciaországi változásokra köl tõi  hangulatokkal szeret i és rajzol ja 
(1789) címû híres epigrammája mutat. A francia forradalom világéletében a paraszti alakokat, nemegyszer 
eszményeit ünnepli, s azokat a jövõbe helyezi (A látó, 1792). idilli, máskor balladai fényben. De magamagát 
Teljesen szakít a barokk poétika imitációtanával, s a belsõ otthon a dzsentrivilágban érzi, és ennek a 
élmény megragadására törekszik (Kufsteini elégiák). A dzsentrivilágnak senki  sem látja oly világosan hibáit, 
Serkentõ válasz címû versének történelemszemléletében társadalmi parazita voltát, mint õ. Megveti ezt a nemesi 
felmerül a költõ feladata: a nemzeti múlt nagyságának és a világot, de belülrõl látja: elítéli, de megérti. Ez adja egészen 
jelen összevetésébõl adódó tanulságoknak a megfogalmazása. sajátos hangvételét és ábrázolási módját. Nem igazi szatirikus, 
Megújítja az alkalmi óda mûfaját (Batthyány Alajoshoz). mert a gúnyosan megbírált alakokban is megmutatja a 

szeretetre, néha egyenest csodálatra méltót; de a csodálatra 
Május 12. - 77 éve hunyt el Krúdy Gyula méltóban is megmutatja a nevetségeset. Ez igazi ironikus 
Az író, hírlapíró a modern magyar prózaírás kiváló mestere 55 magatartása. Mikszáthra elsõsorban az irónia lesz jellemzõ.
éves korában anyagi nehézségek, betegség következtében 
hunyt el. A huszas évektõl kezdve romlott az anyagi helyzete, Május 29. - 135 éve hunyt el Izsó Miklós
mûveit elvétve adták csak ki.  1926-27-ben legalább tíz éve A 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja a 
lappangó betegsége ledöntötte lábáról; a Liget-szanatóriumba sárospataki kollégiumban tanult, részt vett az 1848/49-es 
került. Szervi szívbaj, nehéz légzés, beteg gyomor, máj, tüdõ. szabadságharcban, a világosi fegyverletétel után bujdosni 
1928-29-ben ötvenedik születésnapján Krúdy-estet tartottak a kényszerült. Az ötvenes évek elején Rimaszombatban élt, ahol 
rádióban, tízkötetes gyûjteményt adtak ki új kiadásban. A kõfaragóként dolgozott és közben Ferenczy István tanítványa 
világgazdasági válságra hivatkozva könyveit nem jelentették volt. 1859-tõl a müncheni Akadémia növendéke volt. Ekkor 
meg. 1930. január 18-án Baumgarten-díjat kapott, de akkor kezdett hozzá – a magyar szobrászok közül elsõként – a népi 
már nagyon el volt adósodva. Szegényes körülmények között figurák ábrázolásához. Elsõ nagy sikerét a még Münchenben 
élt. Újra rászokott az italra. 1933 tavaszán az egészsége alkotott Búsuló juhász címû szobrával aratta (máig is ez a 
rosszabbodott. Szíve, gyomra, mája kezdték felmondani a legismertebb mûve). A népéletet ábrázoló remek terrakotta-
szolgálatot. Kilakoltatási végzést kapott, villanyát is szobrok mellett számos híres kortársa mellszobrát is 
kikapcsolták. Lakbérhátraléka 360 pengõre rúgott. Fizetni elkészítette. Köztéri szobrokkal is jelentkezett: õ alkotta az 
nem tudott, végrehajtók zaklatták. Regényeinek száma hatvan ismert debreceni Csokonai-szobrot. További köztéri mûveit – 
fölö tt van,  nove llái é és elbeszéléseié meghalad ja a elhatalmasodó tüdõbaja miatt – már nem tudta befejezni. A 
háromezret, s ezekhez ifjúkorától mindhalálig szakadatlanul Magyar Nemezti Galériában 71 szobrát õrzi. Fáy András 
publicisztikai cikkeket fogalmazó újságíró volt. Felvidéki szobrot is alkott.
eredetû nemesi famíliából származott, de õ maga 
Nyíregyházán született. Május 30. - 224 éve született Fáy András

Az író, politikus és nemzet-
Május 16. - 145 éve született Holló Barnabás gazda, a magyar reformkor 
A szobrászmûvész Alsóhargonyon született. A magyar ir od al mi  és  tá rs ad al mi  
mûvészettörténet a millennium környéki idõszak történelmi mozgalmainak egyik leg-
szobrászatának jeles képviselõjeként tartja számon. tevékenyebb alakja Zemplén 
Elsõsorban realisztikus stílusú dombormûvei jelentõsek. megyében,  K ohányban 
Nevét országosan ismertté tette a Magyar Tudományis született. Mikszáth Kálmán 
Akadémia alapítását ábrázoló dombormûve, melyet az egyik Fáy Andrásról szóló 
akadémia székházának külsõ falán helyeztek el. Életkép, ír ás áb an  ír ta : ha  ne m 
állatszobor és portrészobor kisplasztikái közül néhányat a Szécheny i t  i l l e t né  " a  
Magyar Nemzeti Galéria õriz. Õ alkotta Tompa Mihály legnagyobb magyar" jelzõ, 
rimaszombati szobrát, de több Bocskai, Kossuth s Rákóczi akkor ez Fáy Andrásnak 
szobra is van. járna ki, és ha nem Deák 

Ferenc volna a "haza bölcse", 
Május 17. - 103 éve született Dsida Jenõ akkor Fáy Andrást illetné ez a 
Az erdélyi magyar költõ Szatmárnémetiben született. Kora cím; így azonban csupán "a 
ifjúságától kezdve költõnek készült. Benedek Elek fedezte föl nemzet mindenese". Nevét 
és indította el költõi pályáján.  1923 augusztusától 1927 adja a Fáy András-díjnak, 
márciusáig – tizenhat éves korától húszéves koráig – a melyet a honvédelmi miniszter adományoz évente, a katonai 
Cimbora címû folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és gazdálkodás megvalósí tásában végzet t közgazdasági , 
mûfordítása. „Elek nagyapó” unokáknak kijáró szeretettel és pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási munkaterületeken 
felelõsségtudattal segítette a pályakezdõ költõt az önmagára nyújtott kimagasló tudományos és alkotói tevékenység 
találásban, tehetsége kibontakoztatásában. Szívbetegségben elismerésére. 
szenvedett, 1938-ban meghûlt, hónapokig feküdt a kolozsvári 
kórházban, de nem sikerült megmenteni, csenden meghalt. A Összeállította: HE
Házsongárdi temetõben temették el, a szertartást Márton Áron 
kanonok-plébános végezte.



Hogy született meg a szegedi ellenforradalom?

égi igazság, hogy a magyar dosott kutyák, bujkálva, szégyenkezve fordulnak be 
embert higgadt nyugodt- utcáikba s bátortalanul nyitnak portát.Rságából csak az önérdek Néhány hétig tartott még az õrület, de egyszer csak 

rázza fel. Kongathatják a vészha- nagyot dobban a szegediek szíve. Éretlen 
rangot, legfeljebb utcára szalad lövöldözéseiket s a demagógok frázisokat kurjantó 
megnézni  a szomszéd  égését . szónoklatait jóval túlzajongta a megszálló csapatok 
Lophatják a szomszéd jószágát, lovai patáinak csattogása a szegedi korzón. Az egész 
termését, ahelyett, hogy strázsába szegedi alsó határt megszállották s szerbek, a Tisza 
állana a kárvallott mellé, nyugodtan túlsó oldaláról a városra merednek a szerb ágyúk 
mondogatja: „attól viszik, akinek torkai.
van!” Csak akkor izgul, ha saját háza Itt-ott felszisszenés, elfojtott sóhaj… Az õsrégi 
ég. E veszedelmes egyéni tulajdon- szegedi templomba be-beoson egy-egy elfátyo-
sága mellett van azonban a magyar- lozott, állig begombolózott alak, majd tizen, százan 
nak egy nagyon szép nemzet i jönnek, újból hömpölyögnek ezren. De javarészben 
vonása. Az elismert fensõbbségnek vakon tud még csak nõk. A férfiak még zárkózottak, még távol. 
engedelmeskedni. Errõl csodákat tudnánk mesélni a Csak az õ korcsmáikban gyülekeznek. De ez 
hadvezérek, a lezajlott rettenetes háború rohamainak összejöveteleik pipafüst-jébõl már fel-felhangzik az 
vezetõi. egyéni érdek éles szava: „Mi lösz a tanyámból, a 
El akarom mondani, miképpen és mikor szisszent fel fõdembõl, ahova a szerbek telepedtek?” Köztük 
a szegedi magyar, mikor és miért ordított fel vad temettem. Ajtót nyitottam rájuk e szavakkal: -- 
fájdalommal, mikor dobta ki kezébõl a kaszát és Kendtek nem gyünnek a templomba, hát én gyüttem a 
ragadta meg a magyar irredentizmus lángoló kardját. kocsmájukba, hogy mögfelelhessek kérdéseikre. 
Szeged népe ép úgy ment át a forradalmat elõkészítõ Kérdik, mi lesz a fõdjükbõl, a tanyájukból, akin a 
hazátlan és istentelen elvek narkotizáló hatásán, szerbek ülnek? Hát bizony, tudják mög, hogy azt úgy 
akárcsak más városaink. öszi mög a f…, ha kendtek össze nem fognak és újból 
Jóval az összeomlás elõ tt bizonyos letargia nem lösznek katonák! „De azt nem engedjük!”  volt a 
terpeszkedett a városra. Én, aki állandóan ezreket borgõzös felelet.  Pedig veszélyben nemcsak a 
láttam hömpölyögni ódon templomom oltára elõtt, kendtek tanyája, hanem minden, minden, az egész 
lassan észrevettem a sorok ritkulását és a még ország. Erdély már elveszett. A bocskoros románok 
jövõknek renyhe, fáradt, csüggedt járását. Ha utánuk adják ott bõkézzel a huszonöt botot. A Felföldön a 
mentem, a portájukat átléptem, s régi biztató szóval csehek  garázdálkodnak és bolondítják a tót  
ajtót nyitottam rájuk, ijedten néztek rám. Meglátták testvéreket. A szerbek, ugye, idejöttek a Tiszáig. Mi, 
rajtam a csuhát, melyet pedig azelõtt oly sokszor megmaradt magyarok pedig itt bent, e körülzárt kis 
könnyel, csókkal borítottak. területen marakszunk… Hát jól van ez így? Zúgott a 
Csak egy hely lett hangos. A piac. Nem a könnytõl, férfitömeg, hogy biz ez nem jól van így!... És a régi 
nem a sóhajtól, hanem a kofálkodástól. Megtanult a 46-os bakákban újból felébredt a szögedi virtus, a 
nép handlézni, árdrágítani. Majd belefulladt az borgõz és pipafüstös levegõben elhangzott az elsõ 
anyagiasságba, a pénzimádásba. ünnepélyes irredenta eskû 1919. év január 26-án: 
Bánta is õ a háborút. Beszélhettünk neki a végtelen „Szeged alsóváros minden politikai dulakodást 
hó me zõ k ma gy ar  vá nd or ai ró l,  gy ûj té se ke t félretéve, szent esküvel ígéri, hogy mindent megtesz, 
rendezhettünk, amennyit tetszett, bármily címmel, mindenre képes a megcsonkított Hazánk épségének 
csak üresek maradtak a perselyek. visszaállítása érdekében…”
Egyszer aztán (1918. okt. 31) nagy népcsõdület lett a Elég messzi  voltunk még ekkor a proletár-
fõtéren, ahol a tízezreknek megmondták, hogy vége a diktatúrától.
háborúnak, itt a szabadság. Soknak igen megtetszett a Lassan eljött ennek is a szerencsétlen dátuma. De a 
dolog és amerre csak mentek, a szent szabadság szegedi tanyák népe, a föld embere nem hallgatott rá, 
nevében bevertek minden ablakot. Puskák is kezdek hanem eljárt a templomba, a plébánia nagytermébe, 
ropogni, golyók fütyölni. Egy pár ház, szénakazal is hol rendszeres felvilágosításokat kapott.
kigyulladt, véletlenül. Nagyban élesztgették a nemzeti ébredést azok az 
A végtelen lövészárkok lakói is kezdtek hazaszál- erõszakoskodások, melyeket a megszálló csapatok az 
lingózni. Az itthoniak örömmámorban, kipirult alsótanyákon, meg a vörös csapatok a fösõtanyákon 
forradalmi arccal, amazok pedig fáradtan ballagva vittek végbe. Nap-nap után érkeztek Szegedre e 
járnak, sápadt, fájdalmas vonásokkal, mint valami helyekrõl gazdák, kik sírva-ríva panaszkodtak. 
gonosztevõk s gyilkosok, avagy megvert megrug- Mezít láb jöttek, mert elvették a csizmájukat, 
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rongyokban lógott róluk a ruha, mert elvitték a ruháikat. ellen.
A gazda nép tehát elég tisztán látta a helyzetet. Ezek után több mint egy év telt el. A vörösök dúlta tanyáit 
E talajon teremtették meg az emigránsok a Nemzeti már rendbe hozta a nép. De Újszeged felõl még mindig 
Kormányt s e népen kezdte meg Horthy a toborzást. tátongnak a szerb ágyúk. Kélre még mindig rabolnak a 
Rövidesen egy nótától zengett a táj. Utcán fütyörészték, tanyákon. Azóta mennyi nyomor hömpölygött dél és 
paprikapalántázásnál dúdolták, a mezõkrõl visszatérõ kelet felõl Szegedre s hány százra szaporodott fel a 
robogó szekereken énekelték: vagonlakók száma…

Én tudom, elkeseredett gyûlölet él a szegedi tömeg 
Horthy Miklós Szögedében fehér zászlót bontott lelkében mindazok iránt, kik miatt nyomorba jutottunk. 
Könnyeivel mögírta a toborzó parancsot. Én tudom, lángoló rajongás él benne a megmaradt rögért 
Írás közben kihallatszott nehéz sóhajtása: és vágyó tetterõ az elszakított területekért.
Egész ország elvész, ha nem lösz katonája. De ne egyesektõl kérdjétek ennek igazságát, hanem a 

tömegtõl. Parancsoljatok. Horthy „dic verbo, et 
És lett katonája. De javarészben csak tisztekbõl és sanabitur Patria” szólj egy szót és meggyógyul Hazánk. 
emigránsokból. Sokan csodálkoztak már azon, miért Szólj egy szót és újból élni fognak a hõs szegedi ezredek, 
nem özönlött a zászló alá Szeged százezre? Miért lépett az 5-ök, a 46-ok a csorbítatlan Magyarországért.
oly kevés szegedi a nemzeti hadseregbe?!
Ennek nagyon egyszerû magyarázata van. Szeged nem Írta: 
ébredt fel egyénileg a nagy veszély tudatára. Várta a P. Zadravecz István, a nemzeti hadsereg tábori püspöke
tömeg, hogy mikor parancsolnak neki. Parancsszó 
elhangzása után egy kiadós regrutabált rendez s 
kivirradtig tartó tánc után jelentkezik a kaszárnyában, 
kész indulni akár délre a szerbek, akár északra a vörösök 



Simon István: Ballagó ácsok Kis Ferenc: Munka után

Tudtak róluk messze vidékrõl. Szomorú a naplemente,

Híres volt a két ács neve. mint a véres huszármente – 

A kormos bõrû volt a Mészöly, alkonyatkor olyan fáradt

s a szõke arcú a Fekete.  vagyok, mint a megfejt állat – 

szerszámosládámon, gépek

Együtt ácsolták a tetõket, csöndjében úgy üldögélek,

hajdan, mint friss mesterlegények, ahogy ült a világ frissen

s megõszültek, elöregedte, ácsolt küszöbén az Isten!

de még így is faragtak, mértek.

Közre kapták a vastag rönköt, Szabó Lõrinc: Munkanélküli a Dunaparton
egyik végén Fekete bárdja,

a másikon Mészölyé pöngött, „Fölösleges vagy!” – A semmittevés

sujtott a nyögõ gerendára. kézenfog és mint gyermekét a megõrült anya,

vonszol a városban. Utcák sora

Fûrész muzsikált, sárgán röppent

térdüknél a fröccsenõ forgács. forog köröttem; az üres idõ

Naphosszat faragtak, hogy közben csobogva nõ

egyet se szólt a két hajlott ács. fölém, s én benne lézengek, ahogy

hulla lézeng a víz alatt. Ragyog

Gyalog ballagtak a vidékre,

de egymás mellett nagyon ritkán: a délelõtt, kísér a Dunapart,

elõl az egyik s száz lépésre s csak ami zajt

a másik, mint szelíd tanítvány. a sziszegõ hullám ver tétován,

azt hallom. A kõlépcsõkön anyám

Telerakták gönccel a kertek

cserebogaras szilvafáit. ölébe vesz és lelkének puha

Zsinórt csaptak s kopogni kezdetek rongyaiba

szótlanul késõ délutánig. bugyolál és melenget csöndesen.

Fekszem, kívül városon, életen.

Ötven évig a munkadal szólt

kezükben árnyas pajtavégrõl. Õrült anyám, szegény, egy szót se szól,

S egy reggel elmaradt, halott volt, csak rámhajol:

nem jött többé az öreg Mészöly. akar valamit, de nem mondja ki,

és egyre szomorúbbak szemei.

Csak Fekete nagy szekercéje,

mint az olló árva egy-szárnya Ladányi Mihály: Õsz a köpködõn
fénylett aznap a messzeségbe,

ahogy a fa húsába vágta. Megfelezzük az egy cigit,

holnapra nem lesz ez se.

S mikor este a kék hegyekre Öltözve rongyba, sebbe,

szállt a vékony tavaszi pára, kiálltunk a terekre.

megállt õ is, hogy átölelje Mi vagyunk a Munkanélküliek,

a nagy gerendát utoljára. kiket a isten

a hatodik nap éjjelén

teremtett.

Reszketünk a szelekben
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csapatokba verõdve. Nincs boldogtalanabb a parasztembernél
A szánk nem csókra éhes. (Magyar parasztének)

Már rég nem gondolunk

a nõkre. Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,

Mert nyomorúsága nagyobb a tengernél,

  KIIRTOTTA A CSALÁDJÁT Soha nyugta nincsen, éjjel-nappal hiszen a talpán köll lenni.

  HAT FILLÉR A FRISS ÚJSÁG

  KIIRTOTTA A Már reggel jó korán ott terem az ispány,

Csillag-plakátos ég alatt, Kezében a csákán, robotra szólítván,

Schmoll-paszta reklámok alatt, Ha szavát megveti, a derest heveri, alfelét fájlalván.

mélyen az örömök alatt

topognak a munkanélküliek. Egész nap dolgozik, ingyen fáradozik,

Gyomrukban rég volt jó falat, A sok désmát szedik, meg sem is köszönik.

szél kapdossa rongyaikat, Ha pedig vétkezik, a tömlöcbe teszik, hol sem eszik s iszik.

a mocskos tûzfalak alatt

topognak a munkanélküliek. Az éhes gyomromat árpakenyér tölti,

Levizelt lámpaoszlopok A száraz torkomat csak víz öblögeti,

erébõl sárga láng csorog A száraz túróval, hajdinagombóccal meg kell elégedni.

gyûrött arcukra, mély szemükre.

Otthon a dragonyos szabadon dombéroz,

A sarkon rikkancs fújja egyre: Midõn porciót szed, ha azonnal nem hoz,

  KIIRTOTTA A CSALÁDJÁT Seggbe rug a gonosz, azután futéroz és szakramentéroz.

  HAT FILLÉR A FRISS ÚJSÁG

Bíró az adóért, mester a stóláért,

Kubikosnak de bajos az ílete Zsidó és korcsmáros a borok áráért,

(Magyar népköltés) Mindent elfoglalnak, házbul majd kihúznak, inget alig 

hagynak.

Kubikosnak de bajos az ílete.

Száraz koszton fuvarozgat õkelme. Cifrasággal teljes rongyos szûrdolmányom,

Tajicskának kerekében az agya, Bizony alig vagyon egy pipa dohányom,

Fene látott ilyen sorsot, mint máma. Még sincsen tekintet, a tiszttartó intett, majd megfenekeltet.

Nyikorog a tajicskának az agya, Papok, noha urak, mégis tõlünk várnak,

Öreg kubis nehéz földet rárakja. Erõsen hurcolnak, meg is pirongatnak.

Föltaszitja Keres-part tetejére, Adok nagy árendát, éles szeverendát, hosszú reverendát.

Hogy ne legyen száraz koszt az ebédje.

Kérgeskezû öreg kubis munkája Áprily Lajos: Madarak zenéje
Meglátszik a Keres-part koronájába.

Kihúzta a zsinórt szelvény irányába, Kertünk ma hangos tengelic-tanya,

A koronát ahoz élesen levágja. az erdõn pintyszó cseng és cinkeszó,

csetteg, de már nótát indítana

Itt a szombat, kész a munka, hol a pénz? a barkás fûzön egy hevült rigó.

Öreg kubis gödörlapon széjjelnéz. A mandulafán víg szajkó rikolt.

Fölveszi a széjjelrakott pénzcsomót, A zöld harkály ívelve látogatja

Azt suttogja: – haj, de rigen nem így vót! fáink törzsét, de még egyet se szólt.

Vajon milyen rémségre tartogatja

Bor is került a két decis pohárba. az õrült tavaszi sikolyt?

Igaz mondják: ezért nincs a kubisnak háza.

Görbe háta, jó munkája az meg van!

Jó szerencse, igaz, tõle elillan!



Gyurkovics Tibor: Varjú   Bíró András: A kertben

Száll az égen varjúpár Az idén tavaszon,

szárnyait kitárva jégcsap-díszes hajnalon

azt mondják az okosok nyestünk egy tar fûzfagallyat

minden varjú árva és ledugtuk, – tán kihajthat.

pedig nem csak úgy lebeg

a két szárny hiába Megeredt, kihajtott.

mindenkinek megvan a maga varjúpárja. Ilyen csudát ki látott?

Udud István: A gólya Gyökere nem volt,

gyökere lett,

Én vagyok a Kelep Elek levele nem volt,

, kéményeken kelepelek. levele lett!

Esõ esik, akkor ázom. Ága sem volt még,

Békát, szöcskét vacsorázom. Most ága – tucat,

polipként föl-le

s szerte kutat.

Jövõ nyárra hûs

nyughelyet ád – még száz év

s nem érjük át

a derekát!

 

 

Ady Endre: Magyar fa sorsa

Lelkemben a magyar fa

lombjai esnek, hullanak:

lombosan, virágosan,

így kell, hogy elpusztuljak.

Hejh-hajh, Szilvániából,

erdõk helyérõl jöttem:

lomboztam ima helyett

s keveset könyörögtem.

Ontottam a virágot,

virultam jóban-rosszban:

mások gyümölcsösödtek,

én mindig virágoztam.

Öreg vagyok s pogányul

imát még most se mondok:

hulljatok csak halálig

magyar virágok s lombok.
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szellem-szárnyon, halk-titokban,

zárt ajtókon át betoppan,

szíve szirmát szórja ránk,

ami édes jó anyánk.

Ránk tekint virágszemével,

ajka szól bölcsõ-zenével:

s mint szivárvány, úgy hull széjjel

minden álarc, ámító

lötty, virág és dáridó.

Visszavedlünk jó gyereknek

s karján bölcsõs szeretetnek,

mélyrõl, mélyrõl megerednek

tiszta, régi könnyeink,

tengermélyi gyöngyeink.

O a jóság, szem-becézés,

csak csicsijjáz, csókol, néz: és

vad szívünkben minden vérzés,

bíbor-csermely elapad,

átkos ének elakad.

Mosolygása édes ünnep:

rávilágít minden bûnnek

gyökerére: mint kitûnnek

Pilinszky János: Õszi vázlat este mint a csillagok,

hogyha holdjuk fölragyog.

A hallgatózó kert alól Megvigasztal, fölmagasztal,

a fa az ûrbe szimatol, illatos lesz lámpa, asztal,

a csend törékeny és üres, megtelünk a szent malaszttal,

a rét határokat keres. és elalszunk édesen,

csoda-csoda csendesen...

Riadtan elszorul szived,

az út lapulva elsiet,

a rózsatõ is ideges Nadányi Zoltán: Anyu 
mosollyal önmagába les:

Tudok egy varázsszót, 

távoli, kétes tájakon ha én azt kimondom, 

készülõdik a fájdalom. egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. 

Ha kávé keserû, 

Mécs László: Anyánk ha mártás savanyú, 

csak egy szót kiáltok, 

Hej, ti vándor vén legények, csak annyit, hogy: anyu! 

sorsosim, víg agglegények!

Hejehujás cigány élet, Mindjárt porcukor hull kávéba, 

a mi sorsunk: dáridó, mártásba, csak egy szóba került, 

vérzõ szívet ámító. csak egy kiáltásba. 

Hideg fészek ami fészkünk,

A szívünkbe ha belenézünk, Keserûbõl édes, 

kurjantunk és fütyörészünk, rosszból csuda jó lesz, 

ne hallja meg senki sem, sírásból mosolygás, 

hogy búg bent egy requiem. olyan csuda-szó ez. 

És egy este lámpa lobban, “Anyu, anyu! Anyu!" 
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hangzik este-reggel, Amit gondolt, azt ketyegte:

jaj de sok baj is van „Múlik, múlik, sebesen száll az idõ…

ilyen kis gyerekkel. Hull a csillag… Hull a rózsa…

Hull a szív is a koporsóba…

"Anyu! Anyu! Anyu!" Köröskörül a föld egy nagy szemfedõ…”

most is kiabálom. 

Most semmi baj nincsen, Óra, óra, mit ketyegsz már!

mégis meg nem állom. Az a bús szív nem figyel már!

Sír ölében alszik a domboldalon,

Csak látni akarlak, Csak temesd az idõt, rózsát!

anyu, fényes csillag; Csak ketyegd a mulandóság

látni, ahogy jössz, jössz, Örök dalát… most már majd én hallgatom!

mindig jössz, ha hívlak. 

Látni sietséged, Kosztolányi Dezsõ : Nõk 
angyal szelídséged, 

odabújni hozzád, Nem kamasz-szerelem kis hevületében 

Megölelni téged. Beszélek. 

Az élet közepén, megkoszorúzva nõi karoktól 

Vallok, 

Pósa Lajos: Fali óra nõk, rokonaim. 

Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám,

Vándoroltam, messze jártam mint senki más, 

A zsibongó nagyvilágban, s szeretlek is benneteket. 

Hol annyi vágy, annyi remény összedül… Zavarosak, mint én, 

Szegény öreg édesanyám, termékenyek, mint én, 

Életének alkonyatán zavaros források, melyekbõl aranyat mostam, 

Kunyhójában árván maradt, egyedül! igazi aranyat. 

Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok, 

Bús magányban, elhagyatva de igazabbak a meddõ gondolatnál, 

Tar volt minden gondolatja, a büszke hazugnál, a csontos, ijesztõ, gyilkos férfinál. 

Mint az õszi pusztuláskor a mezõ… Hová is futhatnék én, 

Nem bólintott virág rája, kócos fejemmel, 

Csak a kóró száraz ága Költészetemmel,

S fejfáival csak a dombi temetõ. Rettenetesen cikázó tétovaságommal, 

ha nem volnátok ti, 

Sóhajtás volt fekte-kelte, megértõk, megbocsátók, 

Feketébe járt a lelke, elvtelen szentek,

Mint halottat, mindig engem gyászola… jámbor pogányok, 

Nem volt, aki pártját fogja, bizonytalan jók, 

Csak a kicsi görbe botja: valóság hu sáfárjai. 

Alkonyának ez volt minden gyámola. Ha varrtok, vagy vajat mértek, 

kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel, 

Mikor az éj sötét szárnya S hócipoben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az 

Ráborult a fehér házra: albatroszok, 

Még árvább lett, legárvább az ég alatt! fölkacagok az örömtõl, hogy vagytok, 

Ha az a kis fali óra és én is vagyok mellettetek. 

Ágya fölött nem lett vóna: Hozzátok kötözött engem a végzet, 

Süket csöndben tán szíve is megszakad! örökkévalóan, 

köldökzsinórral, 

Hogy hallgatta, hogy figyelte! Azután a vágyak eleven  kötelével, 
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hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé, 

s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat. 

Nem egy, hanem mindegyik. 

Mindegyik leányom, mindegyik feleségem, 

mindegyik barátnõm, rejtélyes kedvesem. 

Mindegyik anyám.

Radnóti Miklós: Két karodban

Két karodban ringatózom

csöndesen.

Két karomban ringatózol

csöndesen.

Két karodban gyermek vagyok

hallgatag.

Két karomban gyermek vagy te

hallgatlak.

Két karodban átölelsz te

ha félek.

Két karommal átölellek

s nem félek.

Két karodban nem ijeszt majd

a halál nagy

csöndje sem.

Két karodban a halálon,

mint egy álmon

Átesem.

 
József Attila : Áldalak búval, vigalommal

Áldalak búval, vigalommal,

féltelek szeretnivalómmal,

õrízlek kérõ tenyerekkel:

búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás,

falam ellened örök omlás,

düledék árnyán ringatózom,

leheletedbe burkolózom. Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,

szívemhez szívvel keveredsz-e,

látlak, hallak és énekellek,

Istenek téged felellek. Hajnalban nyujtózik az erdõ,

ezer ölelõ karja megnõ,

az égrõl a fényt leszakítja,

szerelmes szívére borítja. 
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Magyar hagyományban õsidõk óta májusban megünneplik az anyákat, nagy tisztelettel megbecsülve azokat a nõket, akik a magyar 
nemzetnek megadják a tündér Ilonákat, az okos Katicákat, az Árgilus királyfiakat. Népmeséink õrziték meg a leghûbben a régi idõk 
hagyományait, melyek mind sorra elénk tárják, hogyan váltunk a tudás népévé, s meg is mutatják, hogy mely úton kell járnunk. Május 
elseje illetve elsõ hete, amikor a Szer-elem Napot és Anyák Napját ünnepeljük nem mást közvetít a ma emberének is, minthogy felhívja 
a figyelmet, hogy az ebben az idõszakban anyává vált nõ olyan gyermeknek ad életet, aki a csillagok állása szerint különleges 
képeséggel lesz felruházva, hogy a tudományok és újdonságok terén nagyszerû egyéniség váljék belõle, hogy képes legyen a 
magyarság sorsát az egyenes úton tartani. Így magyar nemzetünknek szent ez az ünnep, május elseje a nõk és a szerelmesek napja, 
teremtõ istenanya szent ünnepe! Eképpen megvilágítva nem kell már hozzá túl sok magyarázat, hogy idegen ellenerõk miért erre az õsi 
ünnepkörre aggattak más jelentéstartalmat, s nemzetköziesítve miért találtak ki február 14-i szerelemesek napját, március 8-i nõk 
napját, megrontva ezzel nemzeti hagyományainkat, õsi szokásainkat. A gyökerekhez visszanyúlni, a természetben keresni az igaz utat 
sohasem késõ. Õseink forrásoknál imádkoztak, mert a VÍZ teremtõ Istenanyánk szent jelképe, mint ahogyan az új jövevény vízben, 
öntisztító magzatvízben keletkezik. A május elején megfogant gyermek Vízöntõ jegyében jön a világra, s az Úr Napistenre tekint 
születésekor, ugyanis a csillagok rendszerében, s õseink kivaló mesterei voltak a csillagászatnak, a Vízöntõ csillagképpel szemben az 
Oroszlán áll, vagyis Nimrud, Nib-úr, Nap-úr, a teremtõ õs helyezkedik el. A teremetõ Istenanyánknak készült Szent Koronánk is 
elmondja ugyanezt, annak ellenére, hogy többször átrendezték képeit. Jakab apostol képe, ahogy nevenapja is május elsejére esik, a 
koronán kezében zöld ágat, azaz a májusfát tartja. Májusfát azon kiválasztott lányoknak állítottak elsejére virradó éjjel, akiknek így 
jelezték udvarlási szándékukat. A nászéjszakát követõ héten pedig már  köszönthették az ifjú anyákat. Tudjuk hát, mi a dolgunk!

Homoly Erzsó

A májusi varázslatos szerelem

Pünkösd ünnepét a katolikus egyház annak az emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. 
A 
húsvétot követõ ötvenedik napra esik Pünkösd, amely mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a között.
Pünkösdkor több régi búcsújáróhelyen búcsúnapot tartottak, például Csíksomlyón, Máriaradnán, Vodnicán, Andocson, 
Ferencszálláson, 
Mátraverebélyen. 
Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték meg a pünkösdöt: Amikor 
pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt 
az 
égbõl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg elõttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek a Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogy a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak. – 
(Ap. Csel 2, 1-7)

Pünkösdi hiedelmek és népi hagyományok: pünkösdölés, avagy mimimamázás, 
cucorkázás, hesspávázás, törökbasázás, rabjárás, zöldágjárás, 

és az ünnepi kalinkázás



A pünkösd tehát az Egyház születésnapja, aminek ünnepéhez 
igen sok népi hiedelem, játék, szólás és cselekvés társul. A 
középkorban a szél zúgását, ami a Szentlélek eljövetelét elõzte 
meg, kürtökkel, harsonákkal utánozták. A „tüzes nyelveket” (ti. 
az apostolokét) pedig égõ kócok dobálásával, amelyeket a 
templom padlásáról eresztettek a hívek közé. Csíkdelnén a 
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon a 
mise alatt. Pünkösdi-király választás: Magyarországon a XVI. 
században ismert volt a pünkösdi-királyság múló, értéktelen 
voltára utaló szólás – rövid, mint a pünkösdi királyság. – A XVII. 
század végén és a XVIII. században a huszárezredekben 
„májuskirályt” választottak. Egy XIX. századi szokás-
gyûjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történõ 
pünkösdi-királyválasztást a Dunántúlról. A pünkösdi királyt 
jelölteknek öt-hat kilométeres távon kellett lovagolni és más 
ügyességi próbákat kellett kiállniuk. Aki gyõzött, az lett a 

pünkösdi király: elsõ a mulatságban, vezetõ a legénybíró választásban. 
A XIX. és XX. században a leírások alapján a házról-házra járó pünkösdi szokásoknak két táji típusa különíthetõ el: az Alföldön és 
északkelet-Magyarországon a pünkösdölés, a Dunántúlon a pünkösdi királyné-járás.

Pünkösdölés: az Alföldön és északkelet-Magyarországon elnevezései; mimimamázás, mavagyon-járás, mivama-járás. Általában 
lányok voltak a szereplõi, de egyes XIX. századi változatokban a legények is részt vettek a játékban. Kiskunfélegyházán öten mentek 
ünneplõ ruhában pünkösdölni. A királynõ fején rózsakoszorú volt, a verseket állva mondták, az éneknél párosával forogtak: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én kicsike vagyok,

nagyot nem szólhatok,
mégis az Istennek
dicséretet mondok.
Királyné koronája,

királyné pálcája
szálljon erre a házra,

az Isten áldásával
még rég nem szállott

az apostolokra.

A pünkösdölés egyes változataiban a lakodalmas menet mintájára menyasszony és võlegény szerepelt, de volt, ahol csak a 
menyasszony vonult a kíséretével. Galgahévizen az 1920-as évekig a lányok ünneplõben pünkösdöltek, mimimamáztak. A 
pünkösdölõk körben álltak, a kör közepére állt a menyasszony és a võlegény. Az énekre a körbenállók egy irányban forogtak.
A lakodalmas menet mintájára Szegeden a XIX. század végén öt eladó lány járt házról házra pünkösdölni. Ünneplõ ruhát és fejükön 
rózsakoszorút viseltek. A legkisebbnek, a királynénak piros kendõvel kötötték be a fejét, és fehér fátyollal borították le. A két elõl 
haladó egyike a võlegény, aki ének közben táncolt a királynéval. Hátul a násznagy és a zsákos ment, az utóbbi az ajándékot szedte be. 

Pünkösdi királyné-járás a lányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntõje a 
Dunántúlon. Elnevezései: pünkösdjárás, pünkösdköszöntés, cucorkázás. A szokás négy fõ 
mozzanatból állt: többnyire négy lány házról házra vezet egy kisebbet, a pünkösdi királynét; 
egyházhoz érve az udvaron vagy ajtó elõtt megállnak, a kiskirályné feje felett kendõt feszítenek ki 
baldachin módjára, vagy betakarják;éneklés közben mozdulatlanul állnak, majd körbejárják a 
királynét, esetleg táncolnak; termékenység-varázsló mondóka kíséretében felemelik a királynét.
Ezen kívül még a következõ mozzanatok járulhatnak a játék menetéhez: virághintés, nevetési 
tilalom, adománykérés.

Hesspávázás: Udvarszékhelyen, a Sóvidéken ma is élõ szokás a hesspávázás. 10-12 éves 
leánykák és különbözõ korú fiúk választanak maguk közül egy királyt, egy királynét, egy 
királyleányt és nyoszolyóleányokat, a többiek pedig a zászlóvivõk, a ludak. A hesspávázó csapat a 
kora reggeli órákban indul – Alsósófalván vasárnap, Parajdon hétfõn, és énekelve bejárja az egész 
falut. A kapott adományokat egymás között  elosztják. 

Hess páva, hess páva,
Királyné pávája!
Ha én páva volnék,
Jó reggel felkelnék.

19.
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Jó reggel felkelnék,
Folyóvízre mennék,
Folyóvizet innék,
Gyöngyharmatot szednék.

Szárnyamat csattogtatnám,
Szép tollam hullatnám,
Szép leány felszedné,
Kalapjába tenné.

Törökbasázás: nyugat-Magyarország egyes vidékein egy iskolás fiút török basának öltöztettek társai, és házról házra kísérték. 
Szalmával tömték ki a nadrágját, testének felsõ részét gallyakkal, virágokkal borították be. A zöld ágakra még csengõt is tettek. Az 
udvaron pálcával ütötték, hogy ugráljon. A házbeliek pénzt és tojást adtak nekik.
Rabjárás: a Dunántúl egyes falvaiban volt szokás pünkösdkor. A pünkösdölõ lányok után mentek a lábuknál összeláncolt fiúk, - 
segéljék ezeket a szegény katonarabokat, vagy tojással, vagy garassal, vagy katonaforintokkal! – adománykéréssel. 

Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást kérek,
Szabadulást nem adnak, egy pár fillért adjanak!
Egy pár fillért nem adnak, egy pár tojást adjanak
Ennek a szegény katonarabnak!

A zöldágjárás, zöldághordás egyik jeles idõpontja pünkösd. Bálványoson a falu egyik tágas helyén gyûltek össze a fehérbe öltözött 
lányok. 
Kézfogással sorban álltak, a sor végén két-két nagyobb lány kaput tartott. Énekelve és a kapun átbújva járták végig a falu utcáit.

Májusfaállítás, táncmulatságok, párválasztó, udvarló szokások.
Egyes vidékeken ilyenkor állították a májusfát, míg ott, ahol május elseje volt a felállítás hagyományosan megszabott ideje, az 
ünnepélyes kidöntésre ilyenkor került sor. A Zempléni-hegyvidék falvaiban is pünkösdkor állították a májusfát. Csallóközben szokás 
volt a vámkerék állítás: egy tizenöt méter magas rúdra kocsikereket tettek, feldíszítették szalagokkal, borosüvegekkel. Az erre az 
alkalomra kinevezett bíró vagy csõsz a párokat elfogta, hogy a lányokkal bírságot fizettessen. A mulatságot is a lányok rendezték, vám 
nélkül senki sem mehetett a kocsmába. A magyar nyelvterületen mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat. A kalotaszegi falvakban 
ilyenkor háromnapos táncot rendeztek. Udvarlással, párválasztással kapcsolatos szokások is voltak pünkösdkor. A sárközi Szeremlén 
ilyenkor volt szokás a pünkösdi ladikázás, kalinkázás. Az udvarló legény szerelmi ajándékként díszes evezõt adott a választott 
lánynak. A zöld ágakkal feldíszített csónakon, pünkösd másnapján ladikáztak a fiatalok. Topolyán a lányok búzavirágból, pipacsból 
koszorút fontak. A legények pünkösd hajnalán pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni szerettek volna. 
Ugyanakkor a búzavirág koszorút el kellett hozniuk a lányos háztól. A pünkösdi mátkatál küldésrõl egy XIX. századi leírás számol be: 
Egerben egy nyolc év körüli kisleány ünnepi ruhában, fején koszorúval vitte a tálat, amelynek közepén koszorúra font kalács és egy 
üveg bor volt kendõvel letakarva. A legény küldte a választott lányhoz, akinek ha tetszett a legény, hasonló tállal viszonozta. A 
küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták.
Pünkösdhöz fûzõdik a pásztorok megajándékozása. Túrkevén a gazdák fonott kaláccsal és pálinkával kínálták a csordást pünkösd 
reggelén, Hajdúböszörményben pedig minden gulyás, csikós, csordás, juhász, kondás kapott ajándékba kalácsot és egy liter bort. A 
pünkösdi hiedelmek tárába tartozik, hogy a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat – nyírfaágat, gyümölcsfaágat, bodzát – tett, hogy a 
gonosz, rossz szellemeket távol tartsák a háztól. Gyimesben úgy tartották, ha ilyenkor esik, akkor jó termés várható.
Palicson azt mondják: – ha pünkösdkor szép az idõ, sok bor lesz! – 
 
Forrás: Bálint Sándor; Ünnepi kalendárium, Dömötör Tekla; Magyar népszokások, Kerényi György; Magyar énekes népszokások, 
Katona Lajos; Folklór kalendárium.

-cspb-
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A magyar népdalok szövegvilága - Anyáknapi és pünküsdi énekek 

Májusban két olyan ünnepünk is van, melynek jelentõs népi irodalma lelhetõ fel. Május elsõ vasárnapján ünnepeljük az anyák napját, 
melynek hangulatát jellemzõen a gyerekek által énekelt dalok adják. Az ünnepre költött énekek a gyermek anyja iránt érzett tiszteletét 
fejezik ki, szövegük egyszerû ugyanakkor köszönettel teli szeretettel teljes.

Anyák napja

Fehér galamb szállt a házra,
Édesanyám, isten áldja!
Tudom is, hogy fáj a szíve,
De azér(t) csak isten véle!

Galamb száll a háztetõre,
Édesanyám, isten véle:
Köszönöm a nevelését,
Eddig való szívességét!

Máriának elévülhetetlen szerepe volt a keresztény õsegyház megerõsödésében, mivel személye jelképe volt annak, hogyan lehet a 
bûnös világban is tisztán élni. Az egyház nem avatkozott bele a Mária-kultusz korok, népek általi formálódásába, pontosan felismerve, 
hogy a hívõ az istenanyán keresztül nyitottá válik a Fiú, vagyis Jézus megismertetésére. Máriához az imádkozók vigasztalásért, 
oltalomért fordulnak. A Szûzanya kultusza koronként változó formában volt jelen a keresztény világban, egy azonban biztos, 
lélekmentõ, engesztelõ szerepére minden kor emberének szüksége van.
A székelyek és a csángók életében a bölcsõtõl a koporsóig különösen nagy jelentõsége Babba Máriának. A legkisebbek számára a 
Mindenhatóval azonos tisztelet övezi Máriát. A teliholdat is róla nevezték el, az újholdat imával, verssel köszöntötték. A székely és 
csángó családok életében fordulópontot jelent, amikor a kisgyerek a Holdra mutatva, felismeri Babba Máriát. Az õsi magyar Istenanya, 
a kék palástba burkolt Boldogaszszony, a Babba Mária, a magyarok védelmezõje, a hitves, az anya, aki gondoskodik a családról, ha kell, 
a várfokon állva véd, ha kell, gyengéden jó útra téríti a tévelygõt. A Mária-tisztelõ szerzetes-költõ kifejezõ eszközei közé tartozik a 
virág-szimbolika, amely a szakrális énekek és a profán virágénekek mélységes rokonságáról és kölcsönhatásáról tanúskodik:

Az anyáknapi dalokban gyakran fordulnak elõ az éppen nyíló virágokra utaló sorok. Ekkor virágzik az orgona, a barackfa, a lombok már 
szinte teljesen kizöldültek. A tavasz beteljesedését szimbolizáló természeti jelképek nélkülözhetetlen kellékei a daloknak.

Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára,
illatosan!

Zúgja az erdõ, susogja a szellõ.
Üzenik az ágak, lombok:
légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Tova menyen három árva, Adja ide édesanyám,
Kérdi tõlük a Szûz Mária: A koporsójának kócsát,
Hova mentek három árva? Had’ zárjam ki koporsóját,
Hova mentek három árva? Csókoljam meg kezét, lábát.

Álljatok meg három árva, Tova menyen egy menyecske,
Adok néktek arany vesszõt. Két orcája ki van festve.
Csapjátok meg a temetõt! A’llesz néktek mostohátok,
Csapjátok meg a temetõt! Aki fejért ad reátok.

Kelj föl, kelj föl édes anyánk. Mikor fejért ad reátok,
Mer’ elszakadt a gyászgúnyánk. Vérrel virágzik hátatok.
Nem kelhetek édes fiam, Mikor kenyért ad kezedbe,
Elrothadtak az inaim. Hull a könyved kebeledbe.

Elrothadtak az inaim. Tekerõpatak (Csík vármegye) 1907. 
Két karjaim, s két lábaim. Bartók Béla gyûjtése
A vérem is elároklott,
S a lelkem is elbúcsúzott.

Tova menyen három árva..

Mária szép verág kinél nagyobb nem lehet tisztaságnak lilioma 
és szízeknek gyöngye Istennek utána igen tégöd tisztöle 
a mennyei udvarnak sem földön sem mennyön és mindön jószágnak 
 nagy szép fénössége Szeretetnek rósája jámborságnak 
mert vagy Istennek anyja tégöd ékösíte szentségnek 
angyaloknak asszonya n szent alázatosságnak édösségös illatja 
agy méltóság néköd  violája szépíte Tégöd mind elhata.



22.

Az Angyali üdvözletkor Mária azt kérdezte a hírnöktõl: „Hogyan lehetséges ez? Hiszen férfit nem ismerek.” Az angyal válasza: „... a 
Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el.”. Így kapcsolódik az anyaság, a Mária-kultusz és a Szentlélek a májusi 
ünnepkörhöz.

A húsvét utáni ötvenedik napon, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz 
pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, és minden évben május 10-e és június 
13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

Pünkösdi népdalok

A legjellegzetesebb pünkösdhöz kapcsolódó szokások: az ügyességpróbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás, a termésjóslással 
egybekötött tavaszköszöntés, a pünkösdi királynéjárás, amelyben a kislányok vesznek részt, és a faluköszöntés (pünkösdölés), 
amelyben kislányok és kisfiúk is közremûködtek. Mivel pünkösdtõl megint lehetett lakodalmakat rendezni, és a tavaszhoz és májushoz 
egyébként is szorosan kapcsolódott a szerelem, ezért ezekre a napokra jellemzõek voltak a különbözõ párválasztó és udvarló szokások. 
A pünkösdi királynéjárás a kislányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntõje jellemzõen a Dunántúlon. A 
pünkösdölõt 8-10 lány járja, akik pünkösdi királynét választanak. A dalos játék keretében magasba emelték a kiválasztott kiskirálynét, 
akinek erre az alkalomra nevetési fogadalmat kellett tennie.

A tavaszi ünnepekhez kapcsolódó énekekben visszatérõ motívum a virág, hiszen ekkor ölti legszebb ruháját magára a természet. A 
hagyományaikat a mai napig õrzõ vidékeken kihagyhatatlan a virágok beemelése a dalokba, gyakorlatilag fõszerepet kapnak a 
pünkösdi énekekben.

Pünkösd ünnepe a nagy nyári munkákat megelõzõ utolsó jeles nap. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat 
a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarították, a férfiak felöltötték ünneplõjüket és kezdõdhetett a mulatság. Az ünnep az udvarlások 
idõszaka is egyben.

Elhozta az Isten piros Pünkösd napját, Gyönge vesszõ vagyok, mindenfelé hajlok,
Mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Szüleim kertjében most nyílni akarok.

Piros Pünkösd napján mindenek újulnak, Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
A kertek, a mezõk virágba borulnak. De ki nem nyílhatok, csak úgy hervadozok.

Én kicsike vagyok, nagyon nem szólhatok,
Mégis az Istennek dicséretet mondok.

Mi van ma?
 
Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz,
A második napja.

Jó legény! Jól megfogd
Lovadnak kantárját!
Hogy el ne tapossa
A pünkösdi rózsát!

Pünkösd napján születtem,
Kék nefelejcs a nevem,
Az én neven kék nefelejcs
Engem rózsám el ne felejts
Ne felejts el hogy hívnak engem
Ne felejts el soha engem.

Pünkösd napján születtem
Kék nefelejcs a nevem
Kék nefelejcs az én nevem Engem rózsám el ne felejts Ne 
felejtsd el hogy hívnak engem
Ne felejts el soha engem

Piros Pünkösd napján imádkoztam érted Mindhiába vártam, õsz is lett azóta
Piros Pünkösd napján vártam visszatérted Elhervadt már régen a pünkösdi rózsa
Tele volt a határ, nyíló vad virággal Kacagó kis párom többé sosem hívlak, 
Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával. Mert a késõ fagyos télben jégvirágok nyílnak.

A rózsa is részben a tavaszi vegetáció jelképe, részben erotikus vagy vallásos szimbólum. Számos szertartásos énekben és játékdalban 
elõfordul Szent Erzsébet neve is. Talán az ismert rózsa-csodához asszociálva került a tavaszi énekekbe. Szerepe általában az, hogy 
leánynézõbe jön. A rózsa fõként a pünkösdi énekekben jut fontos szerephez.

Elhozta az isten piros pünkösd napját, Piros pünkösd napján,
Mi is meghordozzuk királykisasszonykát. Hajnalban születtem.
Jácintus, jácintus tarka tulipánus Jácintus, jácintus, tarka tulipánus.
Nem anyától lettem Hintsetek virágot az isten fiának,
Rózsafán termettem, Éljen a királykisasszony!

Szabad-e pünkösdözni?
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A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra,
Én édesem, én kedvesem szakassz egyet róla.

Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.

Jó legény jó legény, fogd a ló kantárját,
Hogy le, hogy le ne tiporja a pünkösdi rózsát.

Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.

Hogyha letiporná, kinek is adhatná, El ne törjön az a rózsa a 
farsang utolján.

Két száll pünkösd rózsa

Két szál pünkösd rózsa
Ki hajlott az útra
El akart hervadni
Nincs, ki leszakítsa.

Nem ám az a rózsa
Ki a kertben nyílik
Hanem az a rózsa
Ki egymást szereti.

Nem szeretlek másért
Két piros orcádért,
Szemed járásáért,
Szád mosolygásáért.

Pünkösdi rózsa, fényes vagy

Pünkösdi rózsa, fényes vagy.
Mért adtad másnak magadat?
– Azért adtam másnak magamat,
Mért nem viseled te gondomat?

– Gilice, szívem, gilice,
Ülj föl az ágyam szélére!
Ha nem ülsz az ágyam szélére,
Ülj a dongó darázs fészkébe!

Ebergõc (Sopron) Válogatta és szerkesztette: Törõcsik Attila

József Attila: Pünkösd elõtt

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott tuzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vének irigy ujja.
Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergõdsz haló hattyuként,
Szomorubb lélek búsul majd utánad.
Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vizen büszkébben usszál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.
Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vesszõ találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak ujabb csodára!

1923. máj. 18.

Dsida Jenõ - Pünkösdi várakozás

 Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idõ!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erõsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!



Rakovszky József: Piros pünkösd napján

Piros pünkösd napján ezer virág nyílik,
Halovány orcádhoz piros rózsa illik.
Gyönge két karod az ölelésre termett,
Nem találnék tõled sem jobbat sem szebbet.

Boldogságom titkát két szemedbe leltem,
Csöndes éjszakákon hozzád száll a lelkem,
Fehér nyoszolyádban ha ringat az álom,
Ott ég az én csókom halovány orcádon.

Piros pünkösd napján ezer virág nyílik,
A szõke leányhoz barna legény illik.
Szívem üzenetét küldöm messze tájra,
Hazamegyek hozzád rózsám, nemsokára!

Budapest, 1942. május 22.

Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság

 A Lélek ünnepén 
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény. 
A Lelket, amely sosem volt enyém. 
A Lelket, amely sosem lesz enyém. 
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém: 
“Hogy születhetik újjá, aki vén?"...
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Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkodó szivének, Hogy ki tévelyg kétségbe', 
homályba': Világitó sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg 
a nyelvét, Világositsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme 
szívbõl szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros 
pünkösd, szállj le a világra, Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, 
Szentlélek!

Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után 

Pünkösd elõtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt - esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erõt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Néhány szóban: népballadák és rovásírás

z irodalom az õsi íratlan költészet gyermeke. innen merített gyakran ihletet Wass Albert, vagy a 
Kiszakadt belõle és eltávolodott tõle s legjobbjaiban felejthetetlen erdélyi mesemondó Benedek Elek is. A Afelemelkedet t az emberi kultúra legmagasabb népballadák, népmesék világa múltunk jeles kincsei. „Azt, 

ormaira. A mûvelt világ nem is olyan régen, tán 150 éve fedezte hogy egy király, uralkodó, fejedelem mennyit tesz országáért, 
fel, és kezdte megismerni – azóta sem túlságosan ismeri. Az nem a pillanatnyi hatalom által befolyásolt krónikások és 
egyoldalúan, csak városi levegõn nevelõdõ olvasó leginkább történészek döntik el, hanem népének emlékezete. A pillanatnyi 
afféle érdekességet, népi zamatot lát paraszti dalainkban. hatalom természetesen felkutathatja, elkobozhatja és 
Bizonyos, hogy a betûtudatlan hajdani pásztorok, babonás megsemmisítheti az õt megelõzõ mûveltség emlékeit, de minél 
nagymamák és fonóasszonyok melengette költõi hagyomány erõszakosabban teszi ezt, annál nagyobb ellenállásba ütközik 
másféle, mint a tanultak versei; bizonyos, hogy gyermetegebb, azok részérõl, akik szájhagyomány útján adják tovább az 
hogy más a logikája, mások a maga belsõ törvényei, más az íze, igazságot, akár évezredeken keresztül, már hõsregévé 
a levegõje. De aki egyszer rákap erre a vad zamatú ízre, aki nemesítve. Nem azt mondom ezzel, hogy túloznak, hanem 
egyszer megszokja a sûrû, balladai lebegõt, soha többé nem éppen azt, hogy visszahelyezik ezeket a hõsöket és uralkodókat 
képes szabadulni a népköltészet varázslatától. A ballada a abba az „égi” közegbe, ahonnan az „ég fiaiként” eljöttek 
költészetnek egyik mûfaja csupán, egyik igen vonzó, jobbítani sorsunkon. S mint ilyeneknek, többnyire kegyetlen 
viszonylag a legtöbbet méltányolt rétege. A ballada a mi bánásmódban, gonosz halálban volt részük, hiszen ismerjük 
népköltészetünk epikája; ezek a történetek nem apró-cseprõ Jézus, Mani, Attila, Árpád, Bulcsú, Koppány, Vazul sorsát és 
tudósítások. Meséjük a ködös múltban gyökeredzik, szájról- sajnos még sok száz oldalon sorolhatnám nemzetünk és az 
szájra járt, ugyanakkor pont ez biztosítja részlegesen emberiség jótevõinek végzetét. Nálunk a néphagyomány 
megtörtént voltát. Népballadáink jeles kutatója, gyûjtõje volt fennmaradt töredékeinek fõhõse leggyakrabban Attila, Árpád, 
Bodon Pál, Domokos Pál Péter, Csanádi Imre, Ecsedi István, Mátyás király és II. Rákóczi Ferenc.” (Friedrich Klára: 
Erdélyi János, Gálfi Sándor, Jagamas János, Kálmány Lajos, Rovásírás Mátyás király korában, 2008)* Az ország elsõ ránk 
Kiss Géza, Kodály Zoltán, Kriza János, Lajta László, Mocsáry maradt latin betûs írásos nyelvemlékei egyike az Admonti 
István, Schneider Lajos, Sebestyén Gyula, Szabó Samu, kódex, I. Szent István király törvényeinek a XII. századból 
Vargyas Lajos, Veress Sándor, Vikár Béla. De gyûjtötte és fennmaradó kézirata, melynek alapján részletes és alapos 
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szövegelemzéssel sikerült tisztázni Szent István, Szent László A kételkedõknek a hun- magyar azonosságot erõsíti, hogy 
és Könyves Kálmán dekrétumainak eddig ismert legpontosabb Marcellinus (Kr.u. 427-ben írt) könyvében közli, hogy a hunok 
szövegét és keletkezésük sorrendjét, latin nyelven íródott. II. már ötven éve birtokolják Pannóniát, a Gárdonyi Géza; 
Endre magyar király idejében a Tihanyi Bencés Apátság Láthatatlan ember címû könyvének egyik hõse, Theodosius 
alapítólevelében olvasható az õsi magyar nyelv szavai, latin császár követe, Priskos rétor is említi írásos jelentésében 
szövegkörnyezetben. Sokan azonban nem tudják, hogy a Budát, Attila bátyját, illetve a Csaba királyfiként azonosítható 
rovásírás a magyarok õseinek az írása. Pedig logikailag is Irneket. Ami azt jelenti, hogy a magyarság a keresztény írásos 
feltételezhetõ, hogy ahol nagyszámú állatot tartanak, azok emlékezet szerint is legalább 1600 éve él a Kárpát-
fajtáját és számát valahogy feljegyzik. Nem véletlen, hogy medencében. Meg kell még emlékeznünk a „rovásírás 
még a XX. század elején gyûjtött népi, elsõsorban juhászok- atyjáról” Forrai Sándor tanár, írástörténész, rovásírás kutató, 
kondások- csordások által faragott tárgyakon is gyakran református presbiterrõl, aki 1913-ban született és 2007. május 
feltûnik a rovás. „A rovásírás a legelsõ írásrendszerek közé 25.-én távozott közülünk. Az Õ munkájának folytatója 
tartozik, vagy maga az õsforrás, amelybõl minden nép merített Friedrich Klára és Szakács Gábor, illetve ifj. Forrai Márton, 
írásrendszere kialakításakor. Nyelvünkkel együtt fejlõdött, akik nélkül ez az írás soha nem készülhetett volna el. A 
tehát minden hangunkra volt és van jel. Kárpát-medencei dolgozatomhoz kapcsolódó népballadák rovásra való átírása is 
jelenléte régészeti leletekkel bizonyíthatóan 8-9 ezer éves. A ifj. Forrai Mártonnak köszönhetõ. Részletesebb anyagot a 
rovásírás emlékei bizonyítják, hogy a magyarok õsei már az rovásírásról a Forrai Sándor rovásíró kör honlapjáról, a 
újkõkorban írástudók voltak, míg Nagy Károly frank császár http://www.rovasirasforra i.hu/ , vagy  Friedrich Klára 
még a 8. században sem tudott írni- olvasni. A rovásírás könyveibõl olvashatnak. 
bizonyítja szkíta-hun-avar-magyar folytonosságunkat, mert 
ezeknek a népeknek régészeti emlékein megtalálható”*-írja  * a dõltbetûs részek Friedrich Klára szíves közlése
Friedrich Klára, akinek közlése szerint a  türkök a hunoktól 
vagy  az avaroktól vették át az írásukat, de a hangértékek -Cspb-
stabilitását nem tudták megõrizni ezért alakult ki náluk ez a 
rendkívül bonyolult, magánhangzók hangrendjétõl függõ írás. 
Õseink a minden európai írásrendszertõl különbözõ, olyan 
sajátos írásrendszert hoztak be, amellyel ma is 2600 éves 
belsõ-ázsiai szövegeket el tudunk olvasni. Erre jó példa a 
képen is látható mongóliai Orkhon folyónál talált sírfelirat, 
amely a türk ABC betûivel íródott. 

A Pilisben került elõ hazánk eddigi legrégebbi rovásírásos 
emléke, a bajóti pálcavég. Képét Lambrecht Kálmán Az 
õsember c. könyvében (Dante Kiadás, 1931) Friedrich Klára 
fedezte fel és Szakács Gáborral közösen írt a Tászok-tetõtõl a 
bosnyák piramisokig c. könyvében közölte. Az eddigi 
írástörténetek, például Kéki Béláé, vagy Petõcz Károlyé, sok 
ismeretet adtak, azonban a magyarok õsi írását nem tárgyalták 
megfelelõ terjedelemben és mélységben. Megjelenésük óta a 
rovásírás kutatása nagyot lépett elõre, több emlék került elõ, 
amelyek befolyásolják megítélését. A külföldi írástörténeti 
mûvek többsége pedig nem is említi krónikásaink, régi 
történetíróink által szkítának, hunnak nevezett õsi írásunkat. A 
magyarok elõdeinek írásmûveltsége a meghatározhatatlan 
õsidõkig nyúlik vissza. Dr. Zakar András , Mindszenty 
bíboros- prímás úr titkára írta „Az írás bölcsõjénél” c. 
mûvében, hogy „a rovásírás kialakulása évszázezernyi 
messzeség homályába vész.” Amit régészeti adatokkal 
bizonyítani tudunk, az sem kevés: a bajóti Jankovich 
barlangban  talált botvégen 15-20 ezer éves összevont 
rovásírás látható. 



26.

Ifjú Mátyás király

Ifjú Mátyás király olyan álmot látott:
Üvegablak alatt nagy hosszú almafa,

Nagy hosszú almafának tizenkét szép ága,
Tizenkét szép ágán hatvanhat virágja,

Hatvanhat virágja, háromszáz levele…
Ifjú Mátyás király sírogatni kezde.

Az õ kicsi jánya, õ is csak azt mondá:
- Mért sír, mért kesereg, édes-kedves apám?

- Hogyne keseregnék, édes kicsi jányom:
Nekem azt mondották, hogy fejemet veszik.

- Ne sírj, ne keseredj, édes-kedves apám:
Nagy hosszú almafa: nagy hosszú esztendõ,

Tizenkét szép ága: tizenkét szép hónap,
Háromszáz levele: háromszáz mívesnap,

Hatvanhat virága: hatvanhat vasárnap,
Hatvanhat virága: hatvanhat vasárnap…

                       Jagamas János gyûjtése:   (Klézse, Moldva)

éges-régen, messze keleten volt egy gyönyörûszép ország. Észak felõl magos hegyek övezték, délen a csillogó, kék tenger 
határolta. Két nagy folyó eredt a hegyekben s kanyarodott alá a tenger felé, szelíd dombok s füves, szép rónaságok között. Akik Rabban az országban éltek, nemcsak bátor harcosok és ügyes vadászok voltak, de kitûntek szorgalmukkal, tudásukkal és 

bölcsességükkel is. Boldogan és békés jólétben éltek világhíres királyuk, Nimród Úr uralkodása alatt. Nimród királynak két fia volt. 
Egyiket Hunornak, másikat Magornak hívták. Jó lovasok, bátor vadászok voltak, akárcsak apjuk. Válogatott legényeik élén olykor 
napokig oda voltak vadat ûzni a rengeteg mélyén.
Egy ilyen alkalommal, amikor vadászni voltak, mindegyikük száz-száz válogatott legénnyel, pompás paripákon, egyszerre csak egy 
gyönyörûszép fehér szarvas ugrott ki eléjük az erdõbõl. Ezüstösen-fehéren csillogott a szõre, mintha csak tiszta holdsugárból lett volna, 
s agancsai hegyén ezernyi csillag tündökölt.
Legényeik élén Hunor és Magor ûzõbe vették a csodálatos vadat. Dombra föl, völgybe le, füves mezõkön keresztül, patakokon át, 
reggeltõl estig folyt a hajsza. Mikor a nap lement, s fáradt volt ló és ember, a csodaszarvas eltûnt, mintha csak föld nyelte volna el. 
Letáboroztak éjszakára a testvérek, de alig ültek nyeregbe másnap reggel, újra csak ott volt elõttük a csodálatos állat, mintha várt volna 
reájok, s a hajsza kezdõdött elölrõl. 
Dombra föl, völgybe le, mezõkön, patakokon, hegygerinceken át, mindég észak felé, reggeltõl késõ estig. Este a fehér szarvas eltûnt 
újra, s a vadászok tábort ütöttek. Reggelre kelve elhatározták, hogy indulnak haza, de alig ültek nyeregbe, megjelent a csodaszarvas 
újra, s vitte, csalogatta õket tovább, egyre távolabb Nimród Úr országától.
Napokig folyt ilyen módon a hajsza s a csodálatos fehér szarvas csalogatta õket nap- nap után, hegyeken át, völgyeken keresztül, mindig 
északnak. Átkelve a magos hegyeken hat napon keresztül követték a csodaszarvast feneketlen, lidérces mocsarakon át, míg a hetedik 
nap estéjén olyan gyönyörû földre jutottak, melyhez foghatót még nem láttak addig. Selymes rétek, ligetes erdõk, csillogó tavak és 
csobogó patakok vették körül õket, az erdõk tele vaddal, a vizek tele hallal, s a mezõk füve a lovak hasáig ért.
Mihelyt a nap lement, a fehér szarvas beugrott egy kék vizû, kis tóba és eltûnt benn örökre.
A fáradt vadászok tábort ütöttek az erdõliget szélén, s hamarosan álomba szenderültek. Az éjszaka közepén azonban Hunor és Magor 
csodálatosan szép énekszóra ébredtek. A tó felõl jöttek a hangok, s ahogy óvatosan követték a csábító énekszót a holdvilágos, 
csillagporos éjszakában, egyszerre csak olyan csodálatos kép tárult a szemük elé, hogy még a lélegzetük is elakadt tõle. A parton, 
pontosan azon a helyen, ahol a csodaszarvas eltûnt, kétszáz tündérlány énekszavára lejtette bûbájos táncát Dul király két szépséges szép 
lánya a holdsugár ezüstjébe öltözve.
Hunor és Magor azon nyomban szerelembe estek a tündérkirály két gyönyörû lányával. Ott helyben feleségül is vették õket, a kétszáz 
legény, pedig a kétszáz tündérlányt, s letelepedtek velük az új országban. Hunor és kíséretének a leszármazottai hunoknak nevezték 
Hunor és kíséretének a leszármazottai hunoknak nevezték magukat, s Magornak és száz legényének az utódai lettek a magyarok.

Wass Albert nyomán, Erdély, Mezõség

A csodaszarvas
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Héj, páva, héj, páva
 (A gõgös feleség)

Héj páva, héj páva! Császárné pávája!
Szegén legén vótam, gazdag leánt vettem,
S a gazdag leánnak kedvit nem lelhettem;
A vásárba mentem, piros csizmát vettem,
Aval hazamentem, s az asztalra tettem.
Kéncsem feleségem, mondj uradnak ingem!
Én bizon sohasem, teljes életembe!
Mett apám házánál nagyobb urak jártak,
Õköt sem uraltam, téged sem urallak.

Héj páva, héj páva! Császárné pávája!
Szegén legén vótam, gazdag leánt vettem,
S a gazdag leánnak kedvit nem lelhettem;
A vásárba mentem, rojtos ruhát vettem,
Aval hazamentem, s az asztalra tettem.
Kéncsem feleségem, mondj uradnak ingem!
Én bizon sohasem teljes életembe!
Mett apám házánál nagyobb urak jártak,
Õköt sem uraltam, téged sem urallak!

Héj páva, héj páva! Császárné pávája!
Szegén legén vótam, gazdag leánt vettem,
A gazdag leánnak kedvit nem lelhettem;
Az erdõre mentem somfabotot szeltem,
Aval hazamentem, a pad alá tettem.
Kéncsem feleségem, mondj uradnak ingem!
Én bizon sohasem, teljes életembe!
Botom elékapám, hátára vagdalám.
Uram vagy, uram vagy halálig, uracskám!

Kriza János gyûjtése, Vadrózsák
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Szép fehér pakulár

 (A megölt havasi pásztor)

Néhol õrezgeti, szép fehér pekulár,
Ezer báránkáját, néztelen sok juhát.
Ezer bárán közül ed nem eszik vala,
Se nem eszik vala, se nem iszik vala.

„Mi dolog, mi dolog, te kicsi báránkám,
Hod te se nem eszel, hod te se nem iszol?”
„A dolog, a dolog, én szegény gazdecskám,
Met mindjá idejön három disznópurkár.

Neked fejed veszik, minket elhejtanak.”
S még szavát sem végzi, csak odaérének.
„Jó napot, jó napot, te fehér pekulár.”
„Isten hozott, Isten, ti disznópurkárok.”

„Tudod-e, mét jöttünk? Nem adod-e nekünk
Ezer báránkádot, néztelen sok johod?”
„Nem adom, nem adom, met nem adnivalók.”
„Te nekünk nem adod, neked fejed vesszük.”

„Ha fejem veszitek, temessetek ingem
Tellám kapujába, johoim jászlyába.
Nagyobb furulyámból csánnyatok koporsót,
Kissebb furulyámot tegyétek fejemhez,

Mikor alul fú szél, ullyant zúgogasson,
Mikor felyül fú szél, ullyant zengedezzen.
Ki ott elé menen, mindenyik azt mondja,
Szép fehér pekulár magát havalygassa.

Mentek, mendegeltek az útval mellyékest.
Ott es vagyon nekem egy füstes házecskám,
Abba es van nekem öreg édesanyám,
Fekete micét tép, mind ingem gyászolgat.

Tudom jól, megkérdi, hogy én hol maradtam.
Tudjátok felelni, hogy megházasodta
E födnek zsírjával, e napnak húgával.
E napnak húgával s ragyogó csillagval.

Mentek, mendegéltek az útval mellyékest,
Ott es vagyon nekem egy virágos kertem,
Abba es van nekem két hajadon húgom,
Virágot gyomlálnak, mind ingem gyászolnak

Tudom jól, megkérdik, hogy én hol maradtam,
Tudjátok felelni, hogy megházasodta
E födnek zsírjával, e napnak húgával.
E napnak húgával s ragyogó csillagval.” 

Kallós Zoltán: Balladák könyve



Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született a Nógrád között az Igazmondó, Szabad Egyház, Fõvárosi Lapok és a 
vármegyei Szklabonyán, mely 191o-tõl már napjainkig a Borsszem Jankó
Mikszáthfalva nevet viseli. 1873. július 13-án feleségül vette Mauks Mátyás leányát, 

Mauks Ilona Máriát. Ebben az évben szülei elhaláloztak, 
melynek okán, hátrahagyva a vidéki életet, feleségével együtt 
a fõvárosba költözött. A kezdetekben nem jól éltek szegények 
voltak sokat nélkülöztek. Mikszáth el akart válni a feleségétõl, 
mert meggyõzõdése volt, hogy fizetség nélkül nem méltó a 
feleségéhez. Felesége azonban nem akart válni, így az akkor 
még a sikert keresõ író elhitette feleségével, hogy másba 
szerelmes, így 1878-ban törvényesen el is váltak. Miután 
Mikszáthnak rendes jövedelme lett, újra összeházasodtak.
Ezután hazaköltöztek szülõfalujába, Szklabonyára, a családi 
birtokból nem tudott megélni. Az 1874-es megyei 
tisztújításon, mint aljegyzõ jelöltette magát, de ez sem vezetett 
eredményre. Visszatért hát Pestre. Az irodalommal ekkor 
kezdett komolyabban foglalkozni.
Írói pályája Írói pályája talán a palóci nyelvezet, stílusa miatt 
nehezen indult, írásait eltérõnek találták korának megszokott 
normáitól, ezért a szerkesztõk mûveibõl sok részt egyszerûen 
kihúztak. 1874-ben jelent meg elsõ önálló mûve két kötetben, 
az „Elbeszélések”, címmel, de a könyv irodalmi igényessége 
ellenére nem kapott komolyabb figyelmet, sem az olvasóknál, 
sem pedig az irodalmi berkekben.   Több napilapnál is 
dolgozott a sikertelenség miatt azonban elkeseredve 1878-ban 
Szegedre utazott, ahol a Szegedi Naplónál helyezkedett el 
újságíróként. Elsõ írói sikerei: az 1879-es szegedi nagy árvíz 
és az ezután következõ királyi biztosi korszak idején aratta. Az 
árvíz és az akkori események, érdekes témákkal szolgáltak 
újságírói munkájához. Karcolataiban az ironikus hangvitelû 
munkáival, maga a királyi tanáccsal élcelõdött, így jelentette 
meg Tisza Lajos és munkatársainak alakját is.
Budapestre 1881-ben tért vissza, ahol az Ország - Világ címû 
lap segédszerkesztõjeként dolgozott. Ekkor vált ki a Budapesti 
Hírlap szerkesztõsége a Pesti Hírlapból, így Mikszáth is a 

 . Pesti Hírlaphoz került. Eleinte néhány kisebb rovatot vezetett, 
Mikszáth Kálmán: de egy fél év múlva karcolataival annyira megkedveltette 
"Egy írót kitüntetni nem lehet, sem diadalkapuval, sem magát a lap olvasóival, hogy a neves Jókai Mór mellett az 
koszorúkkal, úgy - mint azzal, ha õt mûveiben megismerik: ez egyik legkedveltebb szerzõ és humorista lett.  Cikkeit, írásait 
a legnagyobb jutalma.”  Elei evangélikus lelkészek voltak, javarészt nem írta alá.  A Petõfi Társaság 1881-ben fogadta 
ezért a tanulás is családi hagyományként apáról fiúra szállt, tagjai közé, majd 1882. február 8-án a Kisfaludy Társaság 
öröklõdött. A teológiát külföldön, Wittenbergben, Halléban és választotta tagjának. 1889. május 3-án a Magyar Tudományos 
Jénában hallgatták, tanulták, így nevelõként, tanítóként Akadémia levelezõ tagjává 1889-ben vát.
nemesi családoknál szívesen alkalmazták õket. Gömör,  Irodalmi sikereit hamarosan a magánéleti és politikai sikerek 
Nógrád és Sáros megyékben teljesítettek szolgálatot. A követték: 1882-ben ismét megkérte volt felesége, Mauks Ilona 
lelkészi szál az író nagyapjánál szakadt el, aki felhagyva a kezét, s még ez év december 31-én újra összeházasodtak. A 
családi tradícióval, az akkori nagykürtösi földesúr házasságból három fia született: Kálmán, János (1886-1890) 
kocsmárosának szegõdött. Édesapja, Mikszáth János is ott és Albert (1889-1921. 1887-tõl élete végéig országgyûlési 
született, de szüleivel késõbb Ebeckre költöztek át, ahol a képviselõ volt.
"tekintetes középbirtokos uraság árendás mészárosa és 1897-ben saját lap kiadásával is próbálkozott, ez volt a 
kocsmárosaként dolgozott, majd feleségül kérte a helybéli tiszavirág életû Országos Hírlap. 1903-tól Az Újság 
születésû nemes farádi Veress Máriát.  Az író Mikszáth iskolái fõmunkatársaként dolgozott. 1907-ben összegyûjtött 
nagy részét Rimaszombatban járta, 1857 és 1863 között, az munkáiért a Magyar Tudományos Akadémia nagyjutalommal 
utolsó két osztályt Selmecbányán végezte, ahonnan 1868-ban tüntette ki. 1910-ben még megünnepelték írói pályafutásának 
Pestre került, ott jogi tanulmányokat folytatott, de végül is a negyvenedik évfordulóját, ezután Máramarosszigetre utazott, 
diplomát nem tudta megszerezni. ahonnan már nagybetegen tért vissza, s néhány nap múlva 
Iskolái befejeztével visszatért Nógrád megyébe, ahol 1871- meghalt. Utolsó munkája, A fekete város könyv alakban való 
ben Mauks Mátyás szolgabírónál Balassagyarmaton 1911-es megjelenését már nem érte meg.
szolgabírósági esküdtként helyezkedett el. Itt alkalma volt Mert ne felejtse el senki Móricz Zsigmond szavait: "Aki 
közvetlen közelbõl is tanulmányozni a vármegye uraságait. megkíván egy kis jó friss zamatos levegõt, csak üsse fel 
1872-ben ügyvédbojtár lett, emellett megpróbálkozott az Mikszáth Kálmán könyveit. Mindegy, melyiket, mindegy, 
újságírással. A fõvárosi lapok közölték is cikkeit, többek akárhol..." 
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Tamás István: Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójára emlékezve
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1992. április 7-én a kanadai Torontóban 76 éves korában repertoárjában nem szerepelt Bachus és Szép Heléna sohasem 
meghalt Tûz Tamás, századunk magyar költészetének jeles -- ismerte a Vatikán idevonatkozó paragrafusait.
egyénisége, a modern vallásos líra kiemelkedõ képviselõje. Az  Amikor elõször találkoztunk, éppen híveivel borozgatott a 
alábbi írást csak most,  megkésve  kaptuk kézhez  a Los Angeles-i Szent István templom éttermének ebédutáni 
tengerentúlról. Általa búcsúzunk a magyarságát mindvégig hangulatában. Bemutatásomkor megölelt és maga mellé 
megõrzõ Tûz Tamástól. ültetett. "Egészségedre !" -- mondta, elémtólva a teletöltött 

poharat. Sokat voltunk együtt, hiszen Kalifornia volt kedvenc 
A kora ápril isi napfény beragyog ta Torontó sz íneit . tartózkodási helye, papokat helyettesítõ és más irányú 
Virágosbolt után kezdtem mézelõdni. Nárciszt áprilisért, íriszt ideutazásai alatt. Vendégünk volt sokszor, Csöre fõztjét 
– kissé szégyenlõsen –, mert mindegyikben benne látlak. nagyon szerette, sõt azt is, ahogy nejem autót vezetett, ui. 
Hallottam, hogy napok óta gyengélkedsz, így délelõttöm Tamás nem szállt be mellénk, ha én készültem a kormánykerék 
harmóniáját meg-megzavarta a rossz elõérzet, mintha valaki a mögé ülni. Azzal is megtisztelt , hogy Los Angeles-i irodalmi 
Holdfény szonátába Richárd Strauss Saloméjánek motivumait elõadásait én szervezhettem, sõt azokat be is vezethettem 
keverné. legújabb megjelent kötetei ismertetésével. Õ keresztelte 1978-
Makkó Lajos, alias Tûz Tamás, percekkel érkezésünk elõtt ban katolikussá leányunkat , és legközelebbi hozzánk-
„kezet szorí tott a Magasságbelivel”, ahogy versében látogatásakor egy gyönyörû és hosszú, saját kezûleg irt és 
megálmodta. dedikált verset tett Krisztina mellé, a bölcsõbe. Engem is 
Sután, kezemben a csokorral, tekintetem ablakodra tévedt, s többször próbált az „egyedül üdvözítõ vallás”-ra áttéríteni, sõt 
úgy tûnt, mintha elkaptam volna a pillantásod. Szürke kis újból összeadni Csörével katolikus rendtartás szerint -- nem 
tavadon, amely szórakoztatta ablaknyi világod, kanadai libák sikerült.
úszkáltak. Ez a kis víz titokzatos tengerszemmé nõtt  Aztán megszûntek látogatásai. Egyre jobban elhatalmasodó 
világodban, a „Hattyúk tavának” nevezted. cukorbaja egy kanadai öregotthon falai közé kényszeríttették, 
Nem tudok hazaindulni. Az Elizabeth-villa kápolnájában aho nna n mé g sz int e he ten te k apt uk l eve lei t. N em 
bámulom a színes ablakot és az oltár virágait. Ide jártál. Ki búcsúzkodott, férfiként és papként viselte sorsát, az elmúlás 
imádkozik ezentúl hûséges baráti szívvel értem, Tamás? Ki számára az átlényegülést jelentette. Hivõ volt ízig-vérig, az én 
fogja buzdítani és ösztökélni a fiatal írókat, költõket? Kinek a szkept ic izmusom megmosolyogtat ta  sokszor. Ismét 
verseit keressük izgatottan a lapokban? búcsúzom, Tamás, ahogy azt már versben is megtettem. Arra 
Befejeztetett. A fáradt ember Istenhez vágyott – és Hozzá tért. kérlek, hogy Pétertõl kérd el a kulcsot, amikor én érkezem, és 
Húsz könyvedbõl tizenöt a polcomon. Ha kinyitok egyet, Te várj a kapuban majd többi, szintén eltávozott költõtársam 
belépek a kiválasztottak világába. A Szerelem, az Isten, a társaságában!”
Tökéletesség kutatásának szenvedélye értelmet adott  
mûvészetednek. Az alkotás életednek. A mûvész életének, Tûz Tamás (családi neve Makkó 
melyet éltél, ahogy az Istentõl kapott tehetség követelte. Lajos) Gyõr, 1916. április 8.- 
Szavaidban életre kelnek legszentebb érzéseink, s áhítattal kelt Hamilton, Kanada, 1992, április 
csodálkozással oldozzuk meg sarunkat szentélyed elõtt… 7. költõ, író, katolikus pap.
Életed visszaadtad Teremtõdnek már pappá szentelésedkor, 193 9-b en sze nte lté k pap pá.  
rögös utaidon egyedül Õt kerested. Az írást mindig az Úr Verseit közölte a Vigília, a 
nevében kezdted, az üres lapot legelõbb a Szentlélek jelével Magyar Csillag, az Élet, a Híd, a 
látva el. Gyõri Szemle. Elsõ verseskötete 
Csendes béke a szívemben. Ma itt találkoztunk. Négyéves 1941-ben jelen t meg Tiszta  
magányodban a cireneiek nem tolongtak. Az érett bölcs arannyal címmel. Tagja volt a 
alázatával és a költõ büszkeségével hallgattad a budapesti gyõri Kisfaludy Irodalmi Kör-
rádióban elmondott versedet. A „Hét költõje” és Gyõr nek és a pécsi Janus Pannonius 
díszpolgára lettél. Látogató mégis ritkán kopogott ajtódon. A Társaságnak. A háborúban tábori 
félszegség és az emberi lustaság tartotta távol tisztelõidet? lelkészi szolgálatot teljesített, 
Pedig haragosod nem volt. „Nem szeretek senkit megbántani” majd orosz hadifogságba esett. 
– írtad az Új Írás 1991. júliusi számában megjelent Hazatérése után különbözõ plébániákon lelkészkedett; versei 
emlékezésedben. A kápolnába besüt a délutáni nap. Elmondok az Új Emberben, a Magyarokban, a Vigíliában jelentek meg.
egy Miatyánkot. Hajtok haza a böjti szélben, minduntalan Rád A forradalom után Nyugatra távozott, ahol a magyarság 
gondolva. érdekében tevékenykedett papként, költõként, irodalom-
Meghalt Makkó Lajos, de Tûz Tamás halad tovább a Via szervezõként. 1966-ban kezdeményezésére jött létre az 
Amoris Dolorosán, orchideák, angyalok, égve felejtett álmok Amerikai Magyar Írók csoportja. A clevelandi Árpád 
fáklyalángos mítoszában. Akadémia tagja volt. Verseit többek közt a párizsi Irodalmi 
Aki akar, beléphet hozzá. Újság, a müncheni Új Látóhatár és Nemzetõr, a római 

Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az 
Megjelent az Új Ember újságban, 1992. május emigrációban (az elsõ Nyugtalan szárnyakon (1959), az utolsó 

És most mi lesz, kariatida? címmel (1985)).
Az Egyesült Államokban élõ Szász (Zas) Lóránt, a Wass Magyarországon az 1970-es évektõl közölték verseit. 1987-
Albert hagyaték gondozója így irt nekem róla: ben adtak ki válogatást költeményeibõl (Hét sóhaj a hegyen, 
„Tûz Tamás KÖLTÕ-pap volt, ebben a fontossági sorrendben. 1987).Életében megjelent kötetei idõrendi sorrendben : Tiszta 
Szerette az italt és a szépasszonyokat, ennek ellenére versei arannyal, Két tenger között, Nyugtalan szárnyakon, Egy 

Komáromi Judit: Aki túllépett a halálon
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Négy szél utcája

Levegõs Szent Lajos-nap
Rómában, hol a lábak
történelmet taposnak
zenélõ kõre hágnak

Ez a dal már de régi
mélybõl tör fel, sikongat

ha Ludovico Regi
zsolozsmáznak a holtak

Nemcsak a holtak, nemcsak
a hideg sírba szálltak
hanem a vértelen had

foglya a szürke mának

Beszökött ide is már
a Négy Szél utcájába

hangtalan szárnyakon jár
a haláltáncot járja

A hulló, sárga lombra
kézjegyét írja, festi

Az õsz, az õsz, a lomha
jön szállást keresni

Letépi éjjelente
a járda szilfa-ingét

Más földre, jaj, más mennybe
hová kell menni innét?

Földoldozás

a fülben por a szemen hályog
annyit sejtek hogy kék az ég
hogy míg föloldozásra várok

gyertyák nyílnak a gesztenyék

Uram Teremtõm te szavadra
a világ eleven szíve

kitárul mint a kincses kamra
arany rudakból vert íve

Tömött fürtökben omlik rám a
forró évszak lehelete

elhal lassan a föld siráma
fölzeng az ég szeretete

Finis operis

Nincs már se rózsás kilátásom
se nyitva hagyott ablakom

nincs üdvösségem vidámságom
se estelen se hajnalon

csak lassan hegedõ sebem van
és õsz és fölperzselt mezõ

minden mi fönt volt mostan lent van
mi létezett nem-létezõ

mibe egykor inkarnálódtam
ma már csak finis operis

kirajzó gondolat ki voltam

gondolattalan lárva lettem
nézem az utat hova visz
elõttem alattam felette

Egy gyermekre

Ez a gyermek
egy ácsnak a lánya

Százezer szõlõfürt csüng a hegyen
anyaszült meztelenül
akárcsak friss bokái

Kék alabástrom egén a tejútnak
egyszer ha föltûnne

ne csodálkozz
Most kicsit álmos

és hasadó ingecskéjén
Kivillan a bõre oly szelíden mint szép foga néha a szája 

nyílásán
s zöld köcsögébõl a langyízû tej

Már kértem tõle szemét de nem adná
Ám csillagos esteleken ha a hold ég

földobja egészen az ûrba
csak egyszer ott ne felejtse

ország küszöbén, Elraboltam Európát, Tükörben játszik a kéz, Válogatott versek, Harmincnapos nászút (elbeszélés), Angyal mondd ki 
csak félig (próza és vers), Hova tûntek a szitakötõk ? (próza és vers), Aranyrét utca.

 -cspb-
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ábor Emese képzõmûvész 1973-ban az ikrek havában 
született, legfontosabb kisgyermekkori emlékei közé Gábor Emese képzõmûvész Pósa Lajos, az eredeti magyar Gtartozik a rajzolás öröme, miközben megismerkedett a sze lle mis égû  gye rme kir oda lom  meg ala pít ója  szo brá t 

mûvészet technikáival, s alkotásaival iskolai versenyek Hódmezõvásárhelyen 2010. május 16-án leplezték le a helyi 
gyõztese lett. Elvégezte a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolát, könyvtár elõtt, melynek gyermekkönyvtár részlege felvette 
ahol fotótechnikákkal ismerkedett, a Varga Vilmos Alapítvány Pósa Lajos nevét. (Homoly Erzsó felvétele)
festõiskolájába elméleti és gyakorlati képzésben vett részt. Az 
ötvösmesterséget Kereszthury Gábor ötvösmûtermében illetve A Táltos Könyvek Mesekönyvkiadó a Könyvhétre jelentette 
a Budai Rajziskola ötvös szakán tanulta. Közben több meg a Zsongóka – ritmusos versek óvodásoknak címû 
fotókiállítása is volt. 2002-ben megbízást kapott a Xantus legújabb könyvét. A gyermek a „kis felfedezõ” nyiladozó 
János Szakközépiskola részére Radnóti, Karinthy, Hajós elméjével rácsodálkozik a világra; kérdez. A kötet 135 versben 
Alfréd, Gábor Dénes… 6 híresség szoborportré elkészítésére, ad választ többek között arra, hogy: Hogyan sül ki a cipó, miért 
Debrecenben felavatták  Wass Alber t dombormûvé t a szomorúak a kóbor kutyák és a betonba zárt kavicsok? A versek 
Balásházy János Mezõgazdasági Középiskola falán,  Wass a négy évszak: Tavaszi zsongás, Kalászhajú nyár, Avarszagú 
Albert mellszobrát pedig a budapesti Magyarok Házában. õsz, Hósipkás tél változásain keresztül közelebb hozzák 
2004-ben megalapítja a Táltoskönyvek kiadót, s azóta gy er me ke in ke t a  te rm és ze th ez . A ki cs in ye k n ap i 
me gj el en ne k f ol ya ma to sa n s aj át  ki ad ás ú k ön yv ei , elfoglaltságait-játékait a Mindennapi zsongókák rendezik 
gyermekleporellói, Wass Albert és Pósa bácsi legszebb meséit ver sbe , s ha el álmosodnak, az Álomhozó  ver sekre 
illusztrálva.2008-ban Budakeszin és Taksonyban avat Wass elringathatják õket. Minden vershez egy-egy illusztráció is jár, 
Albert szobrot, 2009-ben szintén Taksonyban Mindszenty meseszép képeivel. 
József bíboros mellszobrát, idén pedig leleplezték Budapesten 
a XIII. Kerületben Radnóti Miklós, Budakeszin Széchenyi 
István, Hódmezõvásárhelyen pedig Pósa Lajos mellszobrát. 

A gyermekeket köszöntjük Gábor Emese zsongókáival

Harangoznak délben

Alszol édesen Harangoznak délben
Fáradt gyermekem,Pipacs leng a szélben,
Álmod: zöld mezõ,Pacsirta is régen
Napfény, hegytetõ...Kering fenn az égen.

A Nap fénykörében
Bogarat gyûjt éppen,
Fiókája éhen
Várja a fészkében.

Édesanya otthon
Az ebéddel készen,
Ideje, hogy a mezõrõl
Hazatérjünk szépen.

Kirándulás

Fussunk gyerekek,
Zöld erdp integet,
Másszunk hegyeket,
Érjük el a kék eget!

Zsong a tarka rét,
Száz bokréta szép
Szirmát szórja ránk
Napfényszítta láng!

Hív a hegytetõ,
Bércet rengetõ,
Sûrû lomb között
Barlang, rejtezõ.

S hogyha jõ az est,
Bíbort kékre fest,
Otthon vár az ágy,
Pehelypárna, lágy.

Tavasztündér

Május huncut leánya-leánya,
Harmatfûzér hajába-hajába.
Fürdõzik egy virágba-virágba,
Mézillatú a lába, a lába.

Pilleszárnyát kitárja-kitárja,
Zsongó lég a tanyája-tanyája,
Száll a tündér ruhája-ruhája,
Szellõ libben utána-utána.
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gy hódmezõvásárhelyi elõadásán, hallgatósági fon tos ság át.  Ha f iók okb an k ere ssü k, a kko r Pa li 
kérdésre válaszolva azt mondta, hogy én vagyok a természetgyógyász volt, pap, fõiskolai tanár, fényadó, Elegfontosabb tanítványa. Évekig ízlelgettem ezeket a filozófus, életvezetõ, Egész-ségre nevelõ, aki könyvet írt a 

szavakat, büszkeséggel töltöttek el, mindvégig sokat számított szeretetrõl, a párkapcsolatokról és az aromaterápiáról. De 
Pali ezen mondta, hiszen Biegelbauer Pálnak (1945.03.10- mindezeknél fontosabb, hogy önmaga csodájával ajándékozta 
2001.02.20.) számtalan tanítványa volt, akik szorgalmas meg a másikat, miközben csodának tekintette mindazt, amit a 
igyekeze ttel köve tték a Mes tert, az emelkedet t tudás másikban felfedezett. Ezen interakció volt a személyes 
birtokosát… találkozások katarzisa. Pali megfogta a másik kezét, mindig 
Pali kivételes képessége volt, hogy az általa újrateremtett és felvette  a stopposokat és sosem akart megfelelni az 
teljességében koherens világot le tudta írni, megélhetõ intézményesített kereteknek. Még sem volt lázadó, szelídsége, 
létélményeit át tudta adni, éreztetette, befogadhatóvá formálta szerethetõsége, adni tudása kiemelte környezetébõl. Allûr és 
a legelvontabb fogalmakat is. Valóban úgy érzem, minden sallangmentes személyiség volt, nem voltak ellenségei, 
misztifikálási szándék nélkül, hogy jézusi volt, amit és esetenként irigyei, bírálói, akik önzésüktõl nem látták a 
ahogyan tett. szándékot, amely éppen az önzetlenségében volt tiszta.
A legfontosabb tanítvány persze nem csak megtiszteltetés, Különleges ember volt. A dolgozószobámban beszélgettünk, 
hanem felelõsség és feladat is. Ha Pali nagy nyilvánosság elõtt ott néha megpihent, az állandó készenlétbõl kicsit kikapcsolt, 
tett választása, reményeim szerint az õ világának vívódó, mert egyébként óriási belsõ energiákkal bírt, odafigyelt a 
értelmezõ befogadásáról visszatükrözött megértésrõl, az érte másikra, a szemekkel kommunikált (nevezzétek csak 
való  kiál lásról és világlátásának szerkesztõként való  íriszdiagnosztikának) és koncentrált erõvel ott volt. A leg 
kihangosításáról szólt is a továbbélésének, a világgal való lényegit adta, önmagát. Szórta dús élte kincsét… nem bírt 
megismertetésének gyönyörû terhét is örökül hagyta. lassabban égni, ez okozta korai halálát is.
Palit ezrek ismerték, járta az országot, sokan rajongtak érte, Az elfogadásról beszélt, az Egész-ségrõl, a belsõ harmóniáról, 
természetességéért, sármjáért. A lányok, a nõk különös a lélek, a szellem és a test triangulumáról, a szívjóságról, a 
ráérzéssel szerették, és Pali nagyon szépen, emberien fogadta csendrõl, a létezésünk értõ megélésérõl.
is ezeket a gesztusokat. Tudott elfogadni és adni, de vigyázott A zsámbéki Fõiskolán ismertem meg, ahol vallástörténetet 
is az ajándékra. A csillogó szemek és remegõ ajkak gyakorlati tanított, de hogy! Farmernadrágban farmeringben, nyitottan 
képzése, az önátadás misztériuma nem tudott napi szintû (áradón), felült a tanári asztalra törökülésbe és mesélt, és 
törõdést, felelõsséget vállalni, hisz a vándor lényegét veszti, ha elragadó, és emberi volt. Óráin mindig jóval többen voltak, 
egy helyen marad. Felelõssége egyetemes (katholikosz), mint amennyi a katalógus szerint kellett volna… Akkor már 
messze túlmutat az egyéni érdekek és vágyak hálóján, õ tanító mediális tantárgyakat tanítottam Zsámbékon, de közben 
volt, zarándoklata a megélés választásának lehetõségét hirdetõ elvégeztem a közmûvelõdés szakot. Amolyan zongoraórát 
misszió. Pali volt a fénythozó! adok-veszek módra,„Bigibagi” óráira évekig bejártam. A 
A szeretet szónak a fogalmát rajta keresztül sokan újra kellett templomi idegenvezetése élõvé, szerethetõvé tette a hideg 
fogalmazzák, mint ahogy másléthazugságunk illúzióit is, a monumentalitást, a barokkos hivalkodást.
boldogságkeresésük délibábjait. Az elvont szeretet szó, általa A helyzet úgy hozta, hogy Zsámbékon az állami tanítóképzés 
az eredeti cselekvést jelölte újra. A szeretet: áradás, s az ezzel ismét katolikus fennhatóság alá került, az intézményvezetését, 
szemben nem a gyûlölet, hanem a félelem áll: a szeretet a fõigazgatói pozíciót megpályáztatták. Palit rávettük, hogy 
gátlása. Ez a két legfõbb erõ áll szemben Pali világképében, ez induljon.
volt nála a világot mozga tó érzések dialektiká jának  Forradalmi tett lett volna, ha a katolikus fõiskola vezetését, 
alapképlete. amire nyilvánvalóan technikai értelemben nem volt alkalmas, 
„Amikor úgy döntöttem, hogy odaajándékozom magam és megkapja. Akkori fõiskolai tanács képviselõjeként érveltem, 
áradok, abban a pillanatban kiszolgáltatottá válok, mert az küzdöttem azért, hogy ez az ember mutasson valamit a 
elvárásaimból épült védelmi falam azonnal megszûnik. világnak. Valaki, aki nem akarja a hatalmat, de lehetõséget 
Kiszolgáltatottá válok, mert a másik szabad, így nem éntõlem teremt a másik odafigyelésére alapuló beszélgetésre, akinek 
függ, hogy õ elfogadja-e ajándék mivoltomat. Én egyirányú sohasem volt szüksége fegyelmezésre, aki képes lett volna 
utca vagyok. Minden önátadásom és cselekvésem egyirányú arra, hogy a személye és személyisége vonzásában létrehozzon 
utca, mely nem az én szándékomtól válik kétirányúvá, hanem a egy minõségi önképzést, egy emberré válást segítõ görögös 
másik szabad döntése révén. Minden szeretetaktus, nevelést.
szeretetcselekvés egy halálugrás, és nem tudod ki van-e A teljes hallgatói képviselet mellém állt, néhány tanár is 
feszítve a háló. Én csak egyet tehetek: önként odaajándékozom ráérzett a nem mindennapi helyzetre, de a szavazáson a 
magamat. Semmi mást.” Mert „senki se úgy a miénk, mint egy püspökkel egyeztetett lobby a hagyományos keretekben 
megvásárolt cipõ, hanem úgy, mint a napsütés, amiért semmit gondolkodókat meggyõzte, elvesztettük a lehetõséget. Pali 
sem tehetünk, mert önként adja magát.” nem bánta…
Pali tanította a házasság szentségét választóknak a 
párkapcsolat megélési módját, hogy kedvesükkel valódi A civil kezdeményezésû Art’húr elnevezésû kulturális, 
együttélés, s ne egymás mellett élés legyen, bölcsessége a mûvészeti lapban mellém állt, cikkeinek kéziratát amolyan 
civilizációk bölcsességeinek megélhetõ esszenciája volt, ereklyeként ma is õrzöm. Intellektuális tartást, s ezáltal hiteles 
használható tudás, igazi immunitást jelentõ védõoltást a rangot adott lapunknak. Óriási megtiszteltetés volt barátsága. 
számtalan belénk sulykolt manipulációval szemben. Nem egyszer írásainak, cikkeinek korrektúráját bízta rám… a 
Az õ szavaival élve „áradt”, s hirdette az áradni tudás hangsúly a bízni igén volt, az általam javított verziót - elsõ 

Jóna Dávid : Biegelbauer Pálról
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Putnok - Gömör kapuja

Putnokot Gömörország déli fõkapujaként is emlegetik, de egy - 
egy elõadáson már nemegyszer elhangzott, hogy Gömör 
fõvárosának titulusával illették. Az újra városi rangra emelt 
település, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén 
helyezkedik el a szépséges Sajó völgyében. Az északi határa a 
putnoki - dombság tagolt felszíni területére is kiterjed. Miskolctól, 
mintegy 40 km-re, Ózdtól 20 km távolságra terül el. Vonattal és 
egyéb közlekedési eszközzel jól megközelíthetõ.
A település adatait figyelembe véve már a neolit korban is lakott 
volt. 1283-ig királyi birtokként vált, a gömöri uradalom részévé, 
majd késõbb székhelyévé is vált. 1283-ban IV. László király a 
Rátolth (késõbb: Putnoky) családnak adományozza. A  Putnoky 
család sokat tett a település fejlõdéséért, de Miklós halála után 
családban kialakult nézetkülönbségek miatt,  maga a lakosság is 
sokat szenvedett. A Putnokyak építtették a putnoki várat, mely 
1412-tõl 1427-ig tartott. A végvár a török hódoltság és az azt 
követõ idõk viszontagságai miatt elromosodott, a fennmaradt vár-
romból Serényi gróf kastélyt építtetett. A 19. században a grófok 
birtokaként a város jelentõsen fejlõdött. Különbözõ kulturális 
intézményeket, kaszinókat alapítottak, építettek. Putnok 1881-
ben elveszítette városi rangját. A trianont követõen a kettészakított 
Gömör és Kishont vármegye Magyarországon maradt részének 
székhelye lett 1920 és 1923 között, akkor azonban a 
megyetöredék kis mérete miatt Borsod, Gömör és Kishont 
vármegye részévé vált.
A II. világháború utáni éveket követõen Putnok folyamatosan 
veszített jelentõségébõl, szerepét több értelemben is Ózd és 
Kazincbarcika vette át, 1989. március 1-jén azonban újra várossá 
nyilvánították. Putnok annak ellenére, hogy a két, MSZP 
közvetlen holdudvarába tartozó Kazincbarcika és Ózd közé 
ékelõdve, egyike azon kevés észak-magyarországi településnek, 

alkalommal megdöbbenésemre - olvasatlanul adta közlésre útról, a szabad létezõ vanni tudásáról! Hogy ne kint keressük, 
tovább. amit belül találhatunk meg!

A jelen pillanatának teljes megélése elhatározás, döntés, 
Pali rendszeresen olvasta írásaim, verseim, az idevonatkozó nyitott szív kérdése, Pali hitt abban, hogy az ember 
gesztusokat nem spórolta meg, nem hanyagolta el. Ott volt. megváltozásra, megújulásra képes, hogy mutatható neki egy 
Persze ez egyfajta kölcsönös odafigyelés volt. Könyveit, olyan életminõség, ami tovább sugároz, ami megváltást hoz 
cikkeit, írásait mondatonként ízlelgetve olvastam. Az olvasot- egyénnek, emberiségnek. Szellemgyógyászatának titka az 
takkal, elhangzottakkal kapcsolatos reflexióimat különleges empatikus társi viszony, amiben Pali elindít. A fogáskeresések 
érdeklõdéssel fogadta, kérdéseimet meg akarta érteni, nem közbeni öntisztulási folyamat ami segít, ami alapjául szolgál a 
érvelt rögtön, belehelyezkedett a felvetett nézõpontba, termé- világot befogadni tudó léleknek, ami a teljességre törekszik, a 
szetes közeggé tette köztünk a lélekvezérelt gondolatokkal harmóniára.
való játékot. A gondolat; amikor nem a tintát, a festékpatron 
lenyomatokat látni, nem a betûket, a szavakat, a mondatokat, "Köszönöm, hogy VAGY, hogy találkoztunk.
hanem a szíven kicsapódó párát, amikor a rezonancia által Szeretlek.
keltett, nagyon is megélhetõ történeteket, amelyek részünkké Elfogadlak – akárki vagy, akármilyen vagy.
válnak, a világhoz való viszonyunkat megmutató Nem várok Tõled semmit.
gondolatokat, amely mikrokozmoszként hordozzák Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok 
lényegünket, amikor a táncos és a táncot egyszerre látod, a Általad.
szubjektum önkifejezõdését, fotográfiáját (fénnyelírását). Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni 
Önkifejezõdés, a semmivel nem összetéveszthetõ egyéni önmagam,
látásmód, amely végsõ soron a megismételhetetlen és a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem
szubjektumról, az egóról szól, azaz a csodáról, a létezésünk a Benned és bennem lakozó Mindenséget,
lényegi csodájáról szól. azt, hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk."
Ennek lényege az õszinteség, az önmagunkkal való 
szembenézés, a rácsodálkozás, önmagunk elfogadása és Biegelbauer Pál
szeretete. Pali a szabad döntésekrõl beszélt, a bennünk lévõ 

Tamás István: Gömör

Szívemben hordozom
a gömöri réteket

futok velük csendben
völgyeken, bérceken.

Meghajlok a fákkal
a patakok medrével
aranyvizû források
parti fövenyével.

Vidám madarakkal
nótázok a szélben
hûs Sajó vizében

fürdök a napfényben.

A görbe hátú tájon
ha megpihen szemem

halastótükrében
önmagam keresem.

Keresem a fákban
vizekben, réteken
sziklafalba vésem
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amelyeknek a rendszerváltás utáni években is inkább fejlõdni tudott. Napjainkban pedig a felújítások az intézmények fejlesztése, 
valamint az egészségügyi ellátása szemmel láthatóan pozitív irányba halad. A településfejlõdésnek indult, bevezették a gázt a házakba, 
és napjainkig nagyon jó a kulturális élet, a város folyamatosan  szépül. Putnok jelenlegi vezetése hagyományt teremtett a Gömöri 
Expóval, melyet már ez évben a XII. alkalommal rendeznek meg.  Gömöri Nyár rendezvénysorozat szintén kellemes idõtöltést kínál az 
itt élõ embereknek.

Nevezettességei:
Gömöri Múzeum a rendszerváltást megelõzõen nyitotta meg kapuit 1987-ben. A  Holló László Galéria., mely országos kiállításoknak is 
helyet ad 1994-ben nyílt mely a névadó Holló László (1887-1976) festõmûvész alkotásait, képzõ- és iparmûvészeti emlékeit állandó 
kiállításként mutatja be. Nemcsak a bányászat, hanem a Bányász Mûvelõdési Ház is a szocializmus áldozatává vált volna, ha a jelen 
városvezetése nem újítja fel, illetve nem állítja az vissza a kultúra szolgálatába. Napjainkban, egy jól funkcionáló intézményé vált, 
melyben helyet kapott a városi könyvtár, egy szépen felújított színházterem és itt is folyamatosan zajlanak különbözõ 
klubfoglalkozások. Serényi Lászlótér akár egy szoborpark uralja a belváros egy részét. A tér mögött a Serényi-kastély – az egykori 
végvár helyén található. Épült a 18. században. Mai eredeti klasszicista alakját 1834-ben nyerte el. A temetõkertben található a 
Bányászemlékmû, valamint a  Serényi kripta, mely  neoklasszicista stílusban épült 1860-ban Ybl Miklós tervei alapján. A 
köztemetõben áll, 1992-ben felújították. Mûemléki védelem alatt áll  „A Putnokra hazalátogató emberek az ország egyik legszebb 
temetõkertjeként emlegetik.”
A településen áthalad az Országos Kéktúra is. Római katolikus templom. Alapjait 1829-ben rakták le a romokban lévõ vár déli részén. 
Soós Miklós építész tervei alapján készült, barokk stílusban. Szentháromság tiszteletére szentelték fel 1836 október 8-án. Tornya 1854-
ben épült  Nepomuki Szent János szobra. 18 századi, késõ barokk munka. A kastélypark és a templom kerítését képezõ kõfalban van. 
Mûemléki védelem alatt áll. Református templom. 1798 és 1804 között épült fel késõ barokk stílusban. Orgonáját 1867-ben Bárány 
János építette. Napjainkban egyre több hívet tudhat magáénak.
A városfejlesztési, szépítési tervek megvalósításában a képviselõ testület mellett a lakosság is aktívan részt vesz. Az itt élõ emberek 
támogatására építve Putnok látványosan fejlõdik, szépül.
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Szász Béla: A hunok története

Hatvan éve méltatlanul agyonhallgatott könyvet tart kezében az 
olvasó, amely csaknem mindent tartalmaz, amit a hunokról és 
Attila királyról tudunk.
A tudós szerzõ sokéves kutatómunkája ölt testet ebben a kötetben, 
elsõsorban az írott források teljességének felhasználásával.
Szász Béla, aki három évtizede halt meg, fél évszázaddal ezelõtt 
írta ezt a könyvet, élete fõ mûvét, ám sem idõszerûségét, sem 
korszerûségét, sem használhatóságát nem vesztette el a munkája.
Különösen értékes a szerzõ szemléletmódja, mivel tudatosan és 
bátran szakított az általánosan elterjedt hunképpel, azaz a 
hunokban nem félmeztelen, barbár, öldöklõ, ordítozó hordát lát és 
láttat.
Szász Béla könyve reprint-kiadás ugyan, mégis sokkal több, 
mivel a hatalmas jegyzetanyagot és a szakirodalmat Bakay Kornél 
régész-történész átdolgozta és kiegészítette. Így az olvasó mind a 
történeti kútfõket (forrásokat), mind a feldolgozásokat illetõen 
napjainkig szólóan szinte teljes áttekintést kap.
A kötet két értékes tanulmánnyal egészül ki. Kristó Nagy István a 
szerzõ Szász Béla életérõl, munkásságáról s ennek hátterérõl ad 
áttekintést, Bakay Kornél pedig az elmúlt 60 év régészeti és 
történeti kutatásainak tükrében vizsgálja s méltatja, egészíti ki 
Szász Béla kivételesen jelentõs mûvét, valamint kritikai 
áttekintést ad Attilával és korával, a hunokkal kapcsolatos kortárs 
történészi vélekedésekrõl. 

Fekete István: Zsellérek

1945 óta tiltott könyvek listáján szerepelt, elsõsorban a 
Tanácsköztársaság kritikus ábrázolása miatt. A regényre valóban 
erõsen hatott a két világháború közti korszak szemlélete. A kötet a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda pályázatán elsõ díjat nyert.
A »Zsellérek« cím valójában nem a falusi nincstelenek rétegét 
jelenti, hanem családnév, ha némileg jelképes is, a falusi 
módosabb gazdák szemszögébõl ábrázolja a társadalmat.

A regény kétségtelenül Fekete István talán legjobb írása, azzá 
teszi a szándék naivságában is nemes tisztasága, szemléleti 
frissessége, az induló tehetség duzzadó ereje, a föld, a mezõk, a 
paraszt iránti megrendítõ szeretete. Mint Fekete István szinte 
minden mûve, a természet óvásától az állat és ember mély érzelmi 
közösségének felfedezéséig, egyre aktuálisabb, akárcsak ebben a 
mûvében a falu összefogásának, megújulásának próféciája. A 
regény fõhõse így választja friss jogi diplomával a zsebében a 
gabonakereskedõ hivatását. S a mindig szemérmes írónál ez a 
regény, mint a falu fölé hajló szõlõhegy az erjedõ must illatával, 
megtelik az egyetemista fiú és a még fiatal özvegy szerelmének 
beteljesülésével.
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