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Levél az olvasóhoz
Valami nagy-nagy Sors, Ok, Cél van itt,
Valami nagy-nagy, õs tanulság,
/Ady Endre: Szép magyar sors/
A helyzet több mint aggasztó az oktatásügyi államtitkárság háza táján. Miközben rovásírás kutatóink egyre több tudományosan
alátámasztott eredménnyel és megcáfolhatatlan bizonyítékkal szolgálnak, egyes hírek szerint az oktatásügyi bizottságra rátelepedett,
/kommunista felmenõjû besúgó apától származó/ liberális árokásó és az MTA finnugristáinak sikerül megfúrni mind a szkíta-hunmagyar eredettörténet és a kettõs honfoglalás, mind a székely-magyar rovásírás kötelezõ tananyagként való oktatását. Pedig már IV.
/Kun/ László krónikása, Kézai Simon ezt írja 1282 körül a hun-magyar rokonságról: »a Jáfet törzsébõl származó Ménrót a /bábeli/
nyelvzavar kezdete után két fiút nemzett, Hunort és Magort, akiktõl a hunok vagyis a hungarusok erednek; kiválasztották a harcra bátor
férfiakat; a többieket Szkítiában hagyták, hogy országukat az ellenségtõl megoltalmazzák.« Kézai Simon azt is tudni véli, Attila pajzsán
koronás turulmadár ékeskedett, s ez a fejedelmi jelkép Géza idejéig érvényes maradt. Egy Erasmussal levelezõ magyar humanista II.
Lajos özvegyének, Mária királynénak, Németalföld kormányzójának titkára és bizalmasa Oláh Miklós, Attila címû mûvében, így idézi
vissza ekkor, 1537-ben a dicsõ múltat. Székelyek õrzik az õsi magyar írást: » fapálcikákra vésnek bizonyos, számukra érthetõ jeleket és
ezeket a rovátkolt pálcikákat a barátok és szomszédok üzenet vagy levél gyanánt használják.« Az elsõ magyar világtörténet szerzõje
1599-ben – a származására nézve is székely reformációhívõ – Székely István hosszan elidõz a székelyek történeténél, közölve, hogy
»hunniabeli módra székel bötûvel élnek mind enapiglan.«
A hiteles múlt megismertetésére nagyobb szükségünk van, mint valaha. »A társadalom jövõjét nem lehet epizódok között határozgatni,
legkevésbé pedig olyan jóslatok alapján, amely epizódszerû események vagy az elkedvetlenedés befolyása alatt keletkeznek.« Akárha
megállt volna az idõ kereke, mert ezt a napjainkra is alkalmazandó bölcsességet száznegyven éve írta Herman Ottó, az utolsó magyar
polihisztor vitacikkében.(1) Kétségtelen tény, hogy mára a kapitalizmus játékszereként(2) a társadalom jelentõs többsége anyagilag
egyre inkább ellehetetlenült. Múlt havi szerkesztõi üzenetemben írtam, ezzel párhuzamosan megcsappant a hagyományos értékek iránti
igény, az igényes magyar kultúra keresése. Havilapunk ezt az ûrt igyekszik kitölteni. Egy több hónapon át tartó sorozatot indít a
következõ számban »Magyar nyelvemlékeink és a magyar helyesírás fontossága a rovásbetûktõl napjainkig« címmel, történelmi
források segítségével.
A tudás és az élhetõ jövõ el nem választható nyelvünktõl-irodalmunktól valamint történelmünktõl, ezért kell tanítását új, immár hiteles
fundamentumokra helyeznünk. Ez a tudás ad nélkülözhetetlen alapot a haza iránti feltétlen hûséghez, amelyre támaszkodóként nemcsak
gyermekeinknek, hanem a felnõttek jelentõs részének is szüksége van. A múltbeli történések és az ehhez kapcsolódó tapasztalatok
figyelmen kívül hagyását nem indokolhatja semmiféle jövõbeli vélt vagy valós anyagi elõny. Erdély elvesztésének traumáját nem a
magyarság történelmi sebeit folyton feltépõ mazochizmusa, hanem a nyertessé tett Románia kilencven éve folytatott politikája
motiválja leginkább. Hirtelen elfelejtetté vált Bukarest az uniós csatlakozás elõtti átmeneti majd azutáni hozzáállása a magyarsághoz.
Napjainkban a külügyminisztérium döntéshozói hazaáruló módon, komoly feltételek, területi engedmények nélkül támogatják nemcsak
Horvátország(3) hanem Szerbia esetében is az uniós csatlakozást. Ha már az 1848-délvidéki magyar mészárlásokra nem, azért arra
illene emlékezni, hogy amikor a vajdasági Temerinbe 1944. október 28-án megérkeztek a partizánegységek, nyomban összeszedték a
gyanús embereket. Válogatott kínzásokkal végeztek velük, lapáttal, puskatussal, láncokkal verték õket agyon a tûzoltószertárban. Az
elsõként megölt harminckét embert éjszaka szekereken hordták ki a temetõbe. A férfilakosság másik részét a templomudvarban
zsúfolták össze, majd innen kiterelték a temetõbe. Nagy gödröt ásattak velük, levetkõztették õket, s legéppisztolyozták valamennyiüket.
Folytathatnám ezt a véres történetet Óbecsével, Péterrévével, Mohollal, Adorjánnal, Zentával, Kanizsával, Szabadkával, Zomborral,
Topolyával, Bezdánnal. Mindenütt, ahol magyarok éltek, sor került a bosszúra… Újvidéken az úgynevezett Szúnyog-szigeten történtek
a kivégzések ezrei. Három-négyezer újvidékit szegesdrótok közé gyûjtöttek. Nem volt ítélet, se vád, még csak felelõsségre vonás sem,
nyilvánvalóvá, hogy nem azért likvidálják õket, mert bûnösök, hanem egyszerûen azért, mert magyarok. Legnagyobb részüket a
Dunába szórták. Egy másik szemtanú így számol be tapasztalatairól: Az elsõ három heti Titó-megszállás alatt 1500 magyart úsztattak le
a Tiszán. A zentai híd alá és a Fürdõházba hajtották térdig érõ vízbe és golyószóróval kaszabolták le áldozataikat. Éjjelenként negyvenötven személyt intéztek el, s így hamarosan a magyar vértanúk száma elérte az öt és fél ezret. Magyarkanizsáról – lakossága 90
százalékáig magyar volt – három és fél ezret tüntettek el. Így úsztattak le a Dunán körülbelül nyolc-kilencezer magyart. A II. világháború
utáni népszámlálás adatai szerint mintegy hetvenezer magyar hiányzott a Vajdaságból.(4) Ehhez hozzáadandó Jugoszlávia széthullásáig
a nagyszámú erõszakos beolvasztások, elvándorlások majd a XX. század végi délszláv háborúban elszerbesítettek, elüldözöttek és
legyilkoltak máig ismeretlen száma. Így joggal feltételezzük legalább százötven-kétszázezres magyar genocídiumot. A múlt bûneit
nem lehet egy õszintétlen bocsánatkéréssel jóvátenni, a múlt hibáit és bûneit nem lehet egy kiegyezéssel meg nem történtnek tekinteni, a
múlt bûneiért mindenkinek fizetni kell… Az unos-untalanul felmagasztalt európai értékrend, mint fogalom is álságos és hazug, hiszen
Magyarországot Londontól, Berlintõl, Párizson, Bécsen át Brüsszelig – még ha szembe dicsérték is – mindig csak megalázandókihasználandó-kifosztandó eszköznek tekintették és tekintik ma is. Az öldöklõ háborúkat és az elvtelen kiegyezéseket mindig önjelölt
világmegváltók és korrupt politikusok kezdeményezték, aminek mindig a lakosság, a polgárok fizették meg az árát. Napjainkban az
Európai Unió végvonaglásának vagyunk szemtanúi, ahol pedofil szélsõbalos anarchisták, bûnbánóvá idomított, degenerált német
grófivadékok és a nagytõkével kollaborálók akarnak diktálni a Világhatalom szolgálatában, akiknek a zavar és a káosz, az önálló
értékrend hiánya, valamint az alapvetõ keresztényi értékek megsemmisítése az érdekük. Jellemzõ, hogy az Európai Bizottság
iskolásoknak készített naptárában a gyerekek tájékozódhatnak a világháló veszélyeirõl, a maroktelefon helyes használatáról és az
energiatakarékosságról, a zsidó, muzulmán és hindu vallási ünnepekrõl is. Azok viszont, akik a pünkösdi vagy a húsvéti ünnepre
kíváncsiak, semmit nem találnak, a keresztény ünnepnapok ugyanis teljesen hiányoznak.
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Ez az Európa nem a mi Európánk! Egyetlen felemelkedési lehetõségünk egy Kárpát-medencei, a kor kihívásainak méltó választ adó, az
ezerszer hangoztatott »harmadik út«(5) amely konföderáció keretében szavatolja a Kárpát-haza keresztény népeinek immáron békés
továbbélését. A ráhangoló Ady vers tartalmazza az összes tanulságot, ennél több szóra most nincs szükség.
Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ
1. A hamis próféták- Magyar Polgár, 85. szám/ 248. oldal, 1871. április 16.
2. Cságoly Péterfia Béla: Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok Szózat, 2010. október. 3. Dr. Bakos Batu: Az elmaradt és a megtörtént revízió. Szózat
2011. január.
4. Szigethy György: „Szemtanúja voltam Titó délvidéki vérengzéseinek” és Illés Sándor visszaemlékezéseibõl 5. Németh László meghatározása,
bõvebben lásd 2.

Faragó Ferenc: A szimbólumok ereje
„Mért van a gyógyszertár bejáratán kígyó? Helyébe festhetne
a mai ember néhány jókedvû kismalacot, amint majdnem
megpukkadnak az egészségtõl. Mért van a bíráskodás széke
fölött bekötött szemû istenasszony? Leszedhetné e mai ember
az istennõ szemérõl a kendõt: hadd legyen olyan, mint egy
elárusítónõ, aki a közönség kedvét keresi. Mért van az oltáron
keresztre feszített holttest? Tehetne helyébe a mai ember egy
zsibárust, amint portékát kínál.” /Weöres Sándor: Fekete
trilógia I./ A tudományos – ezen belül a technikai –
gondolkodás uralkodóvá válásával a szimbólumok rendje,
azok mitologikus megközelítése elvesztette jelentõségét az
emberi társadalmak életében. Illetve olyan „korcsképzõdmények” kezdtek kialakulni, mint például: a jól menõ cégek,
üzletek lógói, a számítástechnika felhasználói által jól ismert
ikonok, a bonyolult – lármás hemzsegõ életünk eligazítói a
piktogramok, a zakónk hajtókájára tûzött hovatartozásunkat
fe lf ed õ je lv én ye k, va gy a fo gy as zt ás ra se rk en tõ
termékgyártók és forgalmazók márkavédjegyei. A korcsosodás szellemi-erkölcsi pusztítását fokozni látszik az a tény,
hogy a modern ember ezen utóbbiaknak érzi csupán
létjogosultságát; a valódi szimbólumok egyrészt a feledésbe
ve sz ne k, má sr és zt ba bo ná s, mi sz ti ku s sz ok ás ok ká
degradálódtak. A világ tágulása – extroverziója nem kedvez a
belsõ értékeknek, elmélyülésnek, meditatív, kontemplatív
te há t a mi nd en sé ge t m in te gy be lü lr õl me gr ag ad ó
életszemléletnek. Olyan fogalmakkal, mint hészükia /csend,
nyugalom/, kenoszisz /kiüresedés/ csupán nyelvi esetleg
kul túr tör tén eti eml ékk ént tal álk ozh atu nk. Ami t ma
valóságnak képzelünk az a zaklatottság, nyugtalanság,
hemzsegés, izgágaság szavakkal írható le.
Szimbólumteremtés és megtartás csak introverzióval
képzelhetõ el, amely nem kizárja , hanem önön erejével
magába foglalja a világot. Ez az erõ útját állja a
diszharmóniának, a szétszórtságnak, az információ özönnek,
a törvénytelenségnek, a felszínességnek, a szem-gyomoragy-ösztönök jóllakatásának, hangzavarnak.
A szimbólum harmóniát, egységet sugall; kevés, de mély és
érthetõ információt ad; semmi törvénytelen nincs benne;
statikus és megalapozott; mélységeket magasságokat nyit
meg; nem akar jóllakatni de, remek ízeket tállal.

jel: valami kettévágott, de összeilleszthetõ tárgy, melynek
egy-egy felét másmás személy õrizte. A szimbólum két
egyenrangú elem egységben való kiteljesedésének az elvét
sugallja. Mindig hordoz egy mélyebb jelentést, amely két
összetartozó fél között – megegyezéssel, de sokszor elsõre
racio nális an nem felté tlenü l magya rázha tó módon –
keletkezik: az egyik érzékelhetõ, konkrét elem a jelölõ, a
másik, kevésbé konkretizálható, eszmei elem a jelölt. Egy kis
etimológia kedvéért szembeállítható a szümbolon szóval a
diabolosz szó, mely melynek jelentése ellenpontként is
értékelhetõ: széttörõ, szétszedõ, szétdobáló. A diabolosz tehát
azt az erõt képviseli a világban, ami a hasadás, a viszály, a
„kétség”, a kettétörés irányába hat, míg a szimbólum az
egység felé mutat. A szimbólum így kiteljesedett értelmében
metafizikai – természeten túli – igazsághoz vezet el, vagyis a
hétköznapi, fizikai, materiális – valóságon túl megélhetõ
igazságról szól. Valószínû tehát, hogy az ember azért alkotta
meg a szimbólumokat, hogy jelezze vele a tudatosan
megtapasztaltat, de másmódon kifejezhetetlent: az emberi
tudatnak olyan állapotát és lehetõségét, amelyre nincs szó –
legfeljebb kép – aminek megértése már kulcs is lehet
megtapasztaláshoz. Míg a filozófiai ítélet a formális logikai
igazságot, addig a szimbolika az ésszel felfoghatatlan
igazságot tartalmazza. A szimbólumok nem önmagukért
jöttek létre, hanem bizonyos, méghozzá ellentmondásos
célból: hogy egyidejûleg feltárják és elrejtsék az igazságot.
Ennek megfelelõen a szimbólum három funkciót tölt be: a
lelki lényegek jelölését, az emberek hozzájuk való felemelését
, valamint az érzékfölötti világnak a létezõk szintjén való
reális megjelenítését .
**
Minden nép a hagyományában rengeteg szimbólumot õriz, az
hogy men nyire tu d vissza emlékez ni rá, má r nagyon
kü lö nb öz õ. A sz im bó lu mo k s ok as ág át vi zs gá lv a
természetesen mindig felleljük az egyetemes tartalmakat
melyek azonosak, illetve analógok olyan népek, nemzetek,
népcsoportok esetén is, amelyek sem idõben, sem térben nem
le he tt ek ka pc so la tb a eg ym ás sa l. A sz im bó lu mo k
rendszerében alapvetõ fontosságot tulajdonítunk a síkban
kifejezõdõ körnek, illetve a térbeliség megtestesítõjének, a
gömbnek. Ez magába foglalja a psziché teljességét, az ember
és a ter més zet kap cso lat át. Meg jel eni k a pri mit ív
napimádatban, a tibeti szerzetesek által rajzolt mandalákban, a
buddhizmus megvilágosodásában, a görög filozófiában

**
A szimbólum görög eredetû szó /szümbolon/, jelentése:
melléállítás, összevetés, egybeesés, ráismerési jel. Talán
eredeti jelentése ilyesféle lehetett: a felismerést lehetõvé tevõ
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/Pl ató n gö mbk ént írj a le a ps zic hét /. D e gy akr an
találkozhatunk a kör képi ábrázolásával a keresztény
mûv ész etb en i s, g ond olj unk csa k a k ate drá lis ok
róz saa bla kai ra, mel yek a ko zmi kus õsv aló nk s íkb a
transzponált ábrázolása. Megemlíthetjük Jézus és más
keresztény szentek feje körül megjelenõ glóriát is. Egy kör
igazi közepe egy pont. Egy pontnak azonban se kiterjedése, se
fizikai helye nincs. Így a pont mind az érzékelésünk, mind a
képzelõerõnk számára megfoghatatlan. Nem a mi világunkból
való, mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és
dimenziója, mert a világ: forma. A pont viszont egy másik
létezési rendbe tartozik, a világon túl létezik, a szó szoros
értelmében metafizikai. Egységet,
„e gé sz sé ge t” , tö ké le te s- sé ge t
szimbolizál. A vallásos és szent
építmények alaprajza szinte minden
kultúrában kör alakú, mandalaszerû.
Ennek nagyvárosi „maradványa” a
koncentrikus körök mentén elhelyezkedõ sugárutak képe. A világ
labirintus. Az emberi psziché is az,
akárcsak a világ lényegét megjelenítõ mandala is.

ókeresztény mûvészet szimbólumai, Bp. 2000. 202. old./
A kereszt szimbólum abban az értelemben is, hogy az volt egy
korszak bitófája. A kereszthalál a legfájdalmasabb,
legszégyenteljesebb halálnem, amellyel a rabszolgákat, az
ár ul ók at , a ha ta lo mn ak és a p ap i h ie ra rc hi án ak
kellemetlenkedõ, szókimondó egyéneket büntették. És a
kereszt szimbólum abban a negatív értelemben is, hogy a
magát egyes szám elsõ személlyel illetõ ember ezen ölte meg
az Istent. Ha õsbûnrõl, áteredendõ bûnrõl lehet egyáltalán
beszélni, akkor ez a cselekedet az volt. A kereszt történelmi
változásai során különbözõ formák és elnevezések alakultak
ki: /Körkereszt, Füleskereszt Ankh/, görög kereszt, latin
kereszt, András kereszt, kettõs vagy apostoli kereszt, ortodox
kereszt, talpas kereszt, máltai kereszt stb./
**
Mivel számtalan dolog az emberi megértésen és felfogáson túl
található /transzcendencia/ állandóan szimbolikus fogalmakat
kell használnunk ahhoz, hogy olyasmiket mutassunk meg,
amiket nem tudunk meghatározni, vagy teljes mértékben
felfogni. Ez az egyik oka annak, hogy minden vallás
szimbolikus nyelvet illetve képeket használ. Tisztába kell itt
lennünk azzal, hogy az érthetõ, megmagyarázható, fölfogható
dolgok csak töredékeit képezik – mind jelentõségükben, mind
mértékükben – az úgynevezett láthatatlan dolgoknak. C.G.
Jung ezt a tudat és tudattalan tanulmányozása során észleli. Az
emberi psziché domináns struktúráit a tudattalanban –
archetípusok, szimbólumok, álmok – formájában véli
felfedezni. A vallási szimbólumok kimondottan „kinyilatkoztatás jellegûek”, és rendszerint a tudattalan lelki tevékenység
spontán produktumai. Nem lehet azt mondani róluk, hogy az
ember kieszelte õket, hisz’ nem a felszín megnyilatkozásai
ezek, sokkal inkább a selbst üzenetei.

**
Természetszerûen a kereszténység
centrális szimbóluma a kereszt vagy
feszület. A kereszt, mint szimbólum
már õsibb kultúrákban is megtalálható. Ez jelentette a világ teljességét;
tr an sz ce nd en st és im ma ne ns t;
vertikálist, mely ma magába foglalja
a föl és a le irányultságát, az anabázist és a katabázist;
horizontálist, amely mentén szalad a történelem, a múlt, és a
jövõ, a mindig pillanatszerû jelen. Jelenti még a kereszt az
égtájakat, az évszakokat. Az Ószövetségben a papokat olajjal
kenték fel, taukeresztet rajzolva a homlokukra. Két erõvonal
találkozása, melynek során egy balról jobbra tartó és egy
felülrõl lefelé haladó erõvonal metszi, két ellentétes törekvés
köti, akadál yozza egymás t. Az élet alaptö rvénye az
ellenpólusok állandó kölcsönös egymásra hatása. Ez a
kölcsönhatás minden tapasztalás, szenvedés, fejlõdés forrása.
A kereszt egyébként az érvénytelenítés, megsemmisítés
jelképe is. Gondoljunk csak az ismert szólásmondásra: „arra
már keresztet vethet!” – tehát útjára enged valamit, lemond
róla, elveszettnek tekinti. Ha ennek a két egymást metszõ
erõvonalnak , amely kultúránk hatalmas szimbólumáv á
emelkedett, mély rétegébe hatolunk, felismerhetjük benne a
karma megsemmisítésének kulcsát is. A kereszt évezredek óta
a messianizmus, a megváltás szimbólumává vált az emberiség
számára. Krisztus az emberiség szeme láttára mutatta be a
kereszt szörnyû és ugyanakkor felemelõ misztériumát. A
keresztet fel kell emelni! Kínok véres verejtékével, roskasztó
súlyát cipelve kell felhurcolni a Golgotára, hogy testünket, a
bûnöknek, a szenvedélyeknek és a halálnak ezt a rabszolgáját
rajta megfeszítsük. Mert csak a megfeszítés után következhet
be a végsõ szabadulás: a feltámadás! Péter cselekedeti címû
apokrif iratban Péter azt mondja: „Krisztus keresztjére kell
mennem, ez a kereszt a kifeszített Ige, az egy és egyetlen,
amelyrõl a lélek mondja: Mi más a Krisztus, mint Ige és Isten
hangja – visszhangja. Az Ige a függõleges szára, a visszhang a
vízszintes szára, az emberi terület. A szög pedig, amely
középen a függõleges és a vízszintes szárat összetartja, az az
ember megtér ése és bûnbán ata.” /Vanyó László , Az

**
A különbözõ hagyományokban a kígyó szimbóluma központi
helyet foglal el. A szimbólumképzés szempontjából az állatok
között a kígyó a leggyakrabban használt jelkép. A Mitológiai
Enciklopédia így fogalmaz: „A végtagok nélküli, csúszós,
bõrét bizonyos idõközönként levedlõ állat tekerõzõ alakja
gyakran ellentétes jelentéseket hordoz. Lehet szoláris jelkép
/ha a nap sugarait jelképezi/, vagy lehet lunáris szimbólum /ha
a vedlése miatti megújulása a Hold idõszakos megújulását
mutatja/. Fallikus jelképként utal a férfinõi jellegekre.
Spirális, vagy kör alakú ábrázolásai pedig utalnak a ciklikus
idõre és a változó sorsra is. Rejtõzködõ életmódja, téli álma és
a fö ld a lá, üre gek be b újá sa m iat t az alv ilá got is
megtestesítheti. Bõrének megújulása miatt viszont sokszor a
halhatatlanság és az újjászületés jelképe is. Tekeredõ teste az
agytekervényeket is felidézheti, ezért szimbolizálhatja a
logikát, a bölcsességet és a jóstehetséget is.” A kígyónak, más
szimbólumokhoz hasonlóan számos jelentése van. Mindig a
bölcsességgel társították, különösképpen a rejtett tudással,
amely a legmagasabb bölcsesség. Ha a saját farkába harapva
ábrázolják, akkor a kezdet és vég nélküli örökkévalóság
szim bólu mává váli k, vagy is az a kör, amel ynek a
középpontjában világegyetemek jelennek meg, növekszenek,
majd elpusztulnak, eltûnnek. Az egyiptomi hitvilágban
Aphopisz kígyó a sötétség démona, így napisten Ré ellensége.
Szintén az egyiptomi mitológiában szerepel Ureusz, a
pápaszemes õskígyó, aki a napisten védelmezõje, hiszen a nap
köré tekeredve védelmezi azt. Pozitív, védelmezõ jellege
miatt királyi jelvényé is vált, s szerepel a fáraók fejés

4.

melldíszein. A görög- római mitológiában a kígyó lehet pozitív
és negatív egyaránt. Közismert például Laokoon története, aki
Apollón papjaként ellenezte a faló Trójába vitelét. Ezért az
akhájokat támogató istenek bosszúból kígyót küldenek reá és
fiára. Máig létezõ szimbólum a kehelybõl kifelé tekeredõ
kígyó, amely Aszkhépiosznak a gyógyítás istenének jelképe. A
kígyó Pallasz Athéné „házi” állataként a tudás és a bölcsesség
szimbóluma is. A hinduizmusban a kígyó többek közt a
végtelenséget és a termékenységet jelképezi. De a kígyó
testesíti meg a gonoszságot is, akit a hagyomány Kálinak nevez
– legyõzõje pedig maga Krisna. A buddhizmus kígyója a jóga
so rán fel szaba duló ene rgi át szimb oli zál ja. A kín ai
univerzalizmus a kígyót a sárkánnyal azonosítja, amely pozitív
jelentéstartalommal bír. A judaizmus kígyó értelmezésérõl
elsõsorban az Ószövetségbõl értesülhetünk. Az Ószövetség
rézkígyója a megváltó Krisztus jelképe, de egyben õ az õsbûn
csábítója is. Ez a szimbólum hordozza magában legmélyebben
az ellentétekben rejlõ összetartó erõt. Azt az erõt, ami a
nyitottságban és a zártságban is jelen van. De csak együtt.
Ebben a tételben õsenergia mûködik. Önmagában egyik sem
jelent jót vagy rosszat. A kígyó, a vipera Keresztelõ János és
Jézus szóhasználatában az álnokság jelképe és a farizeusok
jellemzõje. /Mt 3.7, Mt 12.34. Mt 23.33/. Az emberre leselkedõ
veszélyeket is szimbolizálja, amikor az elküldött hetven
tanítvány arról számol be, hogy szavukra engedelmeskedtek a
gonosz lelkek. Jézus így szól hozzájuk: „Ímé adok néktek
hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok, és az
ellenségnek minden erején; és semmisem árthat nektek.” /Lk
10.19/ A tizenkettõt pedig így figyelmezteti: „Ímé, én
elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek
azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” /Mt
10.16/

**
A nemzeti címer minden ország legfontosabb jelképe,
történelmének szimbóluma. Sajnos ez a történelem számtalan
példával igazolja, hogy egy egy nemzet jelképéhez legyen az
címer, zászló vagy korona gyakran vér tapad. Talán kevesek
elõtt ismeretes, hogy a horogkereszt szimbóluma õsi indiai
eredetû. Hogy hogyan, milyen úton lett az indiai szvasztika /a
szerencse és jólét, a belsõ nyugalom és béke reménye/
napkerekébõl egy fasiszta európai állam címere, sajnos már
mindenki elõtt ismeretes. S a csillag, mint az univerzum,
késõbb a munkásság jelképe hogyan lett vörös csillagként a
kommunista diktatúra kisajátított mindent átható eleme, talány
marad. De mindenesetre ott sorakozik az emberi szellemiség
torzalakjai táborában. Magyarország címerének változásai a
nemzeti történelem sorsfordulóit tükrözik.Az 1990ben jogaiba
visszahelyezett magyar történelmi címer, az úgynevezett
koronás kiscímer, hegyes talpú hasított pajzs, melynek elsõ
mezeje ezüsttel és vörössel hétszer vágott. A második vörös
mezõben a zöld hármas halom aranykoronás, középsõ,
kiemelkedõ részén ezüst talpas kettõs kereszt áll. A pajzs felsõ
részén a magyar korona nyugszik. A magyar címer legrégebbi
alkotóeleme a kettõs kereszt. A XII. század vége felé pénzeken
jelent meg elõször, majd a címer részévé vált. A kettõs kereszt
címerpajzsa vörös. A hármas halom jó száz évvel késõbb jelent
meg, feltehetõen a nápolyi rokoni kapcsolatokkal rendelkezõ
akkori magyar uralkodóház útján. A sávok a feltételezések
szerint a XII. század végén, a XIII. század elején spanyol
hatásra kerültek a címerbe, az uralkodóház egyik ottani
kapcsolata révén. A magyar címeren látható az ország koronája
is, mely több mint hatszáz éve foglalja el ezt a helyet.
Magyarországon elõször az 1848-49-es szabadságharc mondta
ki elõször a piros-fehér-zöld zászló törvényes használatát. Az
addigi zászlók a szokásjog alapján formálódtak. Források
szerint a IX. században a magyarok zászlói többnyire
turulmadarat ábrázoltak. Késõbbi ábrázolások a királyokat
kettõs keresztes és vörös-fehér csíkozású zászlókkal mutatták.
Magyarország nemzet színei /a piros, fehér, zöld/ II. Mátyás
király idején, 1618ban szerepeltek együtt egy pecsétzsinóron.
A zöld szín alighanem a címerbõl került a piros és a fehér mellé.
A vörös az erõt, a fehér a hûséget, a zöld a reményt
szimbolizálja. A trikolort a francia forradalom hozta divatba és
tette meg a nemzeti lobogók alaptípusának. A századok során a
magyar nemzeti címernek sok változata létezett. Különbözõ
idõkben, különbözõ uralkodók használták és alakították át
saját családi vagy hatalmi jelképeikkel. 1896ban törvényerejû
ren del ett el sza bál yoz ták a cím ere k alk otó ele mei nek
elrendezését és használatukat. Ettõl kezdve a nagy és a kis
címer használata volt elrendelve. A nagy címer összetett címer
volt, mely a Magyar Királyság országait és tartományait
képviselte.
Alkotóelemei: baloldalon Dalmácia és Szlavónia, jobboldalon
Horvátor szág és Erdély, míg legalul Fiume, középen
Magyarország korona nélküli kis címere foglalt helyet. E
címert használták azon minisztériumok, melyek hatásköre
kiterjedt a megnevezett országokra. A koronás kis címert /mai
címer/ pedig Magyarország szorosabb értelembe vett területén
használták.

**
A judeokeresztény valláskör szimbólumai közül még a galamb
jelképének fontosságáról kell szót ejtenünk. Míg a kígyó az
okosság, a ravaszság, a fondorlatosság, az álnokság; addig a
galamb a tisztaság, az érintetlenség, a romlatlanság, a
szelídség, a békesség a szerelem. Noé bárkába szállva a
galambot indikátorként „használja”, hogy „…vajon elfogytaké
a vizek a föld színérõl. /1Móz 8. 8./. S a galamb jelez, hogy
megbocsátott az Isten: „…s ímé leszakasztott olajfalevél vala
annak szájában.” /1Móz 8. 11./. Picasso a múlt század közepén
ebbõl a képbõl transzponálja át a maga hófehér békegalambját.
Az Énekek Éneke szerelmes miszticizmusában is jelentõs
szerepet kap a galamb. Gy. B. a K.I.O.ban így fogalmaz: „Az
Énekek Énekének szerelemrajzában a galambszimbolikának
kiemelkedõ a szerepe. A keresztény hagyomány egyöntetûen
az Isten világából való szeretet szimbolikájának látja ezt a
könyvet, és ezzel magyarázza, hogy e szerelmi líra helyet
kaphatott az Ószövetség szent könyvei között.” /K.I.O. 8. num.
e./. De igazán fontossá a Krisztus utáni korban vált, ahol a
Sz en tl él ek lá th at ó je gy e le tt a ga la mb . Kr is zt us
megkeresztelésekor Isten Szentlelke „galamb formájában”
szállt alá az Atyától a Fiúra. „És Jézus megkeresztelkedvén,
azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek megnyilatkozának
néki, és õ látá az Istennek Lelkét alájõni mintegy galambot és õ
reá szállani.” /Mt 3.16/.

/Érted vagyok/
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Magyarnak lenni tudod mit jelent?

A

zt gondolnánk, csak az elnyomó szlovák nyelvtörvény
és a globalizációt elõsegítõ, angolszász gyökerû uniós
oktatás prioritásainak halálos ölelése jellemezi a
Felvidék magyar általános és középiskoláinak mindennapjait.
De ne csüggedjünk, él még a magyar szellem a Felföldön. A
Palóc Társaságnak és elnökének Z. Urbán Aladárnak, a
Magyar Kultúra lovagjának köszönhetõen a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére tizenötödik alkalommal meghirdetett
pályázata alkalmából tartott eredményhirdetésen, a tizenhét
éves Bankházy Angelika a felföldi Kémendrõl, az életkorát
messze meghaladó bölcsességgel sorolta fel a magyar nyelv
szépségeit és rejtelmeit. Miközben magyar ifjúságunkat sokat
és sokszor kárhoztatjuk a Kárpát-hazában vélt közömbössége
miatt, ez a dolgozat egyetemistának is becsületére válna.
Magam sem tudtam volna – így ötvenen felül – az alább
olvasható szemelvényeket ennél átfogóbban, kerekebben
megfogalmazni, amely nemcsak a szerzõt, hanem szüleit és a
párkányi gimnázium tanárát, Csicsay Saroltát is dicséri. Már
a címe is oly szívmelengetõ:

amit folyamatosan használnak, s amivel felveszik a
kapcsolatot a világgal, mind egy-egy apró drágakõ a
magyarság kincstárában. Szótárak ezreiben szerepelnek
ismert és ismeretlen fogalmak, de ez mindig hiányos marad.
„... nincs és nem lehet „teljes” szótár. A szótár csak kagyló,
ezzel csak meregetünk a nyelv tengerébõl.” 1 Kosztolányi
Dezsõ idézetén elgondolkodva vettem csak észre, hogy
mennyi mindenen átsiklunk. Az említett tenger oly mély és
beláthatatlan, s mi mégsem élünk vele. Újkori szavakat
használunk, idegen nemzetek nyelvébõl hozunk át újabb és
újabb kifejezéseket, pedig itt van nekünk ez a már óceánná
dagadó szóáradat, amely csak arra vár, hogy kagylónkkal
kiemeljük a mélységbõl, újra felfedezzük, és felidézzük
számunkra eddig ismeretlen vagy elfeledett formáját, és
tegyük láthatóvá és hallhatóvá mások számára is. Szépséges és
kiemelkedõ lesz, akárcsak a valódi tenger morajlása s a friss
hullámcsapások, melyek a sziklák peremét verdesik. Minden
egyes szónak érzelmi hatása is van. Szavak, melyekkel lágyan
ölelni, érzékien simogatni tudunk, s mellyel egyaránt
fúrhatunk tüskét, ejthetünk felszínes és mély sebet is a másik
lelkében. Mert bár a szavainkra nem emlékeznek tisztán, az
érzés, amit keltettek, mindvégig megmarad.
Sok év eltelik, mire megtanuljuk értékelni az ajándékokat,
amelyeket az élettõl kaptunk. Idõvel azt is mindenki megérti,
hogy mennyi mindent jelent számára a hovatartozása.

» Lélek üzenete: édes anyanyelv - Az anyanyelv védelmében «
Talán nem is gondolkodunk el azon, mennyi érték rejlik
körülöttünk. Egy kézfogásban, egy ölelésben, egy mosolyban,
apró dolgokban, amikkel nem is törõdünk, pedig fontos része
az életünknek. Egyik összetevõje, és úgy hiszem,
megalapozója személyiségünknek, jellemünknek a nyelv,
amit beszélünk: a magyar nyelv. Már ösztönösen használjuk,
nem is foglalkozunk vele mélyrehatóan, mégis ez végig elkísér
minket az utunkon. Több szempontból is úgy érzem, mintha a
nyelv életre kelt volna. Az emberek éltetik és éltetni fogják
mindaddig, amíg csak lesz egyetlen magyar is, aki szívbõl
használja. Hatalmas múlttal rendelkezik, és ez által egyre
gazdagabb és szebb lesz. Ahogy végigcikázik a történelmen,
úgy hoz magával mindig valami újat. Minden ember ad hozzá
ön ma gá bó l, de cs er éb e k ap is va la mi t. Kü lö nö s,
megmagyarázhatatlan kapcsolat ez ember és nyelv között,
melyet a gyökereinkben kell keresnünk. Ez anyáról
gyermekére száll, öröklõdik, és egyre értékesebbé válik a
számunkra. Gondoljunk csak bele, hányan mondták eddig
magyarul, hogy „szeretlek”? Vajon hányan sírtak és nevettek
magyarul? Hány embernek hagyta el az ajkát az elsõ szó:
mama. Mert õt illeti a legelsõ szó, az édesanyánkat. A legszebb
és mégis legcsekélyebb ajándék, amit adhatok viszonzásul a
sok jóért, hogy törõdött velem, tanított és önzetlenül szeretett.
Megtanított engem is szeretni és elfogadni másokat, az emberi
értékek becsülésére és mindenekfelett továbbadta azt a
kincset, amit még õ maga gyermekkorában kapott az
édesa nyját ól. Eg yszer majd r ám is s or ker ül, ho gy
gyermek eimnek átadjam az évszáza dok által finomra
csiszolódott anyanyelvet, azt, amiben minden emberbõl marad
egy darab. Belõlem is rejtõzik benne, mert velem együtt él, s
velem tart mindhalálig. Talán eljön majd az idõ, hogy nekem
hangzik el a bûvös szó: mama;

»Föl-földobott kõ, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.(…)
A honvágy mindig visszahúzza szülõföldjére az embert, ahol
szeretettel és mosolyra fakadva nézi a világot, s a világ
visszamosolyog rá régi ismerõsként üdvözölve õt. Ez az igazi
va gy on un k. Le he t te ng er ny i pé nz ün k, ki em el ke dõ
eredményünk a munkában, de mindez valahogy mit sem ér.
Múlandó dolgok, amiket fõként szerencsénk forgása határoz
meg. A szülõföld és az anyanyelv iránti szeretet az egyetlen
olyan dol og az élet ben, amit teljesen magunkén ak
mondhatunk. Fejünkbe és szívünkbe vésõdik, olyannyira,
hogy semmi földi hatalom ki nem törölheti. Ez az egyetlen,
amit nem vehet el tõlünk senki, és mi sem feledhetünk el soha.
Mert lehetünk távol az otthonunktól, mégis magyarul dobban a
szívünk... Pa-pamm! Pa-pamm! Pa-pamm! - Minden egyes
ütésben és minden csepp vérben szétáramlik a tisztelet az
anyanyelvünk iránt. Már az elsõ szó, amit kimondunk,
magyarul hangzott el. Hozzákötõdik mindenhez, hiszen ezen a
nyelven jutnak eszünkbe gondolatok, így f ejezzük ki
érzéseinket. Hogy is lehetne másként, ha már édesanyánk
születésünk elõtt magyarul suttogott nekünk? Kezét a hasára
téve érezte, ahogy válaszul megmozdul, rúg egyet az az
élõlény, aki még akkor és ott oly parányi, oly törékeny és
védtelen, s aki már magában hordozza jövõjét és annak titkát, s
aki továbbviszi az értékeket, nem feledve el, hogy honnan jött..
Néptáncosként számtalan magyar lakta vidéken jártam már,
legyen az Erdélyben a Kárpátok ölelésében egy kisebb
közösség vagy az nyelvhatárt súroló magyar falu
Szlovákiában, mindenhol jó szívvel fogadtak bennünket.
Összeköt minket az anyanyelvük iránti szeretet. Rengeteg új
él mé nn ye l ga zd ag od ta m, s ki cs it kö ze le bb rõ l is
megismerhettem új embereket. Sokan meséltek róla, milyen

A mai felgyorsult, anyagias világban sajnos egyre
elideg enedik az embe rek bes zéde, d e sokan épp az
el le nk ez õj ér e ig ye ke zn ek tö re ke dn i: mi né l jo bb an
felhasználni a magyar nyelv által adott elõnyöket. A szavak,
amelyekkel élnek, amelyek megalapozzák a mindennapjaikat,
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nehéz is magyarnak maradni. Egy Nyitra melletti régi magyar
faluban már csak az idõsek beszélnek magyarul. Az unokáik
szlovákul beszélnek.

eddig bizonytalan vagy nem is létezõ dolgokat; lassan halad
egyszersmind gyorsan, mígnem eljön az éjszaka, hogy árnyat
hozzon a világra. Aztán hajnalban újra virrad, hogy elûzze a
fény a sötétséget és számtalan meg nem jósolható pillanatot
ígérjen a mai napra. Mindig van esély az életben a változásra és
a változtatásra. Meg van írva, hogy mi jutott feladatul nekünk:
megõrzése édes anyanyelvünknek, s ha majd eljön az idõ, az
õsi ajándék továbbadása. Mi céllal jöhettünk a világra?
Gyermekként az ember kalóz akar lenni, kincset keresni a
világban, nem is sejtve, hogy az igazi kincs, amit mindvégig
keresünk, bennünk lakozik. Mélyen a szívünkben.

»Az unokák megszületnek.
Az unokák sírnak,
az unokák járni tanulnak,
az unokák beszélni tanulnak...
Újabb helyszín, újabb emberek. Most magyarországi faluban
járunk, beszélgetünk. A téma az anyanyelvhez ragaszkodás
Szlovákiában. Egy hölgy azt mondja, gyõzzön a szeretet felett
a szükség. Praktikus gondolkodású, megfontolt; tudja, hogy ha
õ is itt élne, nem tiltakozna annyira a helyi idegen nyelvtõl,
hanem elfogadná, hogy erre nagyobb szükség van, mint a
magyar nyelvre. Hiszen mit tehet itt a kiszorított magyar
ember??? Elmegy „magyar szakra”, görcsösen kapaszkodik
az egyetlenhez, amije van: anyanyelvéhez. Így - szerinte sosem tud majd igazán boldogulni, legyen az felvidéki vagy
erdélyi ember. Kérdem én: mi a helyes? Egyszerûen olvadjunk
be, ha erre van szükség? Nem! Úgy hiszem a legfontosabb az
egyensúly. Igyekszem helytállni, ahogy csak tõlem telik, de
sosem felejtem el, hogy ki vagyok, ki volt édesanyám és mit is
kaptam tõle. Ha majd egyszer unokáim lesznek, szeretném
megélni, hogy az én anyanyelvemen szólítanak meg és
beszélgetnek velem. Különben elfogy az a kerek alma, és
elillannak a varázsigék;

A közönyösek, a cinikusok és a kozmopolita liberálisok minden
bizonnyal rálegyintenek a dolgozatra: már megint
magyarkodnak! Legyintsünk így rájuk mi is, mert ez a
gondosan elkészített összegzés, ez a formailag és tartalmilag is
jól megírott pályázat, / az idézett forrásokat külön lábjegyzet
jelöli/ a sorok közé önkéntelenül elrejtve II. Jánost Pál pápa
biztatását idézi: »Ne féljetek!« Ne féljetek,tudjuk, az
anyaország nem felejti el véreit, Mi itt bízunk az összetartozás
erejében, bízunk bennetek. Szeretném, hogy az európai nagy
összeolvasztási kísérletet és az uniót dicsõítõ minden magyar
álszent politikus elolvasná a fenti sorokat. Ha a szavazáskor –
amikor fejbólintó Jánosként – gondolkozás nélkül teszik
magukévá a brüsszeli bürokraták agyament rendeleteit,
visszaemlékeznének egy-két fõ gondolatára. Szerzõje tizenhét
évesen példát mutat – a meggyötört kisebbségi létben –
magyarságból, nyelv és hazaszeretetbõl, bizalomból
mindannyiunknak. Szülei és tanára-tanárai segítségével a
mindennapokban is megéli, kötelességének érzi az írásom
címét jegyzõ Sajó Sándor ipolysági költõ örökbecsû üzenetét.

A magyar embert bárhogy tépázhatja a szél, törzse mégis erõs
és hajlékony, nem lehet játéka semmilyen külsõségnek... Erõ
lakozik bennünk. A megpróbáltatások, amelyeknek kitesz az
élet, nem a testünket, hanem a szívünket támadja, és mégis van
remény és kitartás, nem törünk meg. Holnap új napra
ébredünk. Az új nap pedig új lehetõségeket hordoz magában.
Az jövõt tárja föl minden egyes percben, valósággá váltva az

A Szózat szerkesztõsége helyezéstõl függetlenül szívbõl
üdvözöl minden résztvevõt és felkészítõ tanárt, köszönjük
nekik.
Összeállította: -cspb-

Nagy torna ez, bús, végtelen
S az asztalon ömlik a bor.

Ady Endre: Az õs Kaján
Bíbor-palástban jött Keletrõl
A rímek õsi hajnalán.
Jött boros kedvvel, paripásan,
Zeneszerszámmal, dalosan
És mellém ült le õs Kaján.

Ó-Babilon ideje óta
Az õs Kaján harcol velem.
Ott járhatott egy céda õsöm
S nekem azóta cimborám,
Apám, császárom, istenem.

Duhaj legény, fülembe nótáz,
Iszunk, iszunk s én hallgatom.
Piros hajnalok hosszú sorban
Suhannak el és részegen
Kopognak be az ablakon.

Korhely Apolló, gúnyos arcú,
Palástja csusszan, lova vár,
De áll a bál és zúg a torna.
Bujdosik, egyre bujdosik
Véres asztalon a pohár.

Szent Kelet vesztett boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen
És a kicifrált köd-jövendõ
Táncol egy boros asztalon
S õs Kaján birkózik velem.

„Nagyságos úr, kegyes pajtásom,
Bocsáss már, nehéz a fejem.
Sok volt, sok volt immár a jóból,
Sok volt a bûn, az éj, a vágy,
Apám, sok volt a szerelem.”

Én rossz zsakettben bóbiskálok,
Az õs Kaján vállán bíbor.
Feszület, két gyertya, komorság.

Nyögve kinálom törött lantom,
Törött szivem, de õ kacag.
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Robogva jár, kel, fut az élet
Énekes, véres és boros,
Szent korcsma-ablakunk alatt.

Bágyoni Szabó István: Verstöredék Trianon után
Páskándi Géza emlékére
naponta kitalálom a hazámat
országomat valakik kitalálták
pipás ujjukat nem a bagón:
egyszer csak a térképen találták

„Uram, kelj mással viadalra,
Nekem az öröm nem öröm,
Fejfájás a mámor s a hírnév.
Cudar álmokban elkopott
A büszke oroszlán-köröm.”

ez itt az Olt amott az Ipoly
égi másuk a Hadak Útja
úgy fut ki minden víz-sikoly
udvarunkból hogy pocsolyás lesz Isten kútja

„Uram, az én rögöm magyar rög,
Meddõ, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- és vér-áldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?”

a Kard helyett száraz vödrökkel
veri az Ég meg ezt a tájat
s teszi bûnössé a szomjazókat
mert épp ide találtak...

„Uram, én szegény, kósza szolga,
Elhasznált, nagy bolond vagyok.
Miért igyak most már rogyásig?
Pénzem nincs, hitem elinalt,
Erõm elfogyott, meghalok.”

idetaláltunk és élnünk kellett
termettünk törvényt s a törvény termett
ezerszáz jogot s jogtalanságot
az álom fattyút – a fattyú álmot ellett

„Uram, van egy anyám: szent asszony.
Van egy Lédám: áldott legyen.
Van egy pár álom-villanásom,
Egy-két hivem. S lelkem alatt
Egy nagy mocsár: a förtelem.”

szikkadt kannákkal ki idetévedt
szomjúhoz sok-sok ezredévet
nem találja édes hazáját?
nem is voltak csak kitalálták
nem is voltunk?
csak beeresztett

„Volna talán egy-két nótám is,
Egy-két buja, új, nagy dalom,
De, íme, el akarok esni
Asztal alatt, mámor alatt
Ezen az õs viadalon.”

Istenünk s nyomott kezünkbe keresztet...
vagy csillagot hogy felhúzódjon

„Uram, bocsásd el bús szolgádat,
Nincs semmi már, csak: a Bizony,
Az õs Bizony, a biztos romlás.
Ne igézz, ne bánts, ne itass.
Uram, én többet nem iszom.”

egek alá mint óvó ózon
minden erõnk ha maradt még
s figyelje onnan: lent minden miért ég?
azóta hamvak küszöbén alszunk
álmaink parázs-rovátkák mérik
nyertesek nézik utolsó harcunk
s mélyülünk új ezredévig

„Van csömöröm, nagy irtózásom
S egy beteg, fonnyadt derekam.
Utolszor meghajlok elõtted,
Földhöz vágom a poharam.
Uram, én megadom magam.”
S már látom, mint kap paripára,
Vállamra üt, nagyot nevet
S viszik tovább a táltosával
Pogány dalok, víg hajnalok,
Boszorkányos, forró szelek.

Mécs László: Cirenei Simon lázadása
A paraszt és a gyermek õsi ösztönvilágát élem: földet, fodormentát
becézek, szívem-lelkem megfürösztöm
friss hitregékben, lepkék és legendák
lebegnek körül, mint szenteket a múltban,
míg hazafelé ballagok gyanútlan.

Száll Keletrõl tovább Nyugatra,
Új pogány tornákra szalad
S én feszülettel, tört pohárral,
Hült testtel, dermedt-vidoran
Elnyúlok az asztal alatt.

És golgotákba botlik lábam egyre.
A Sors sötét kígyó-ostort suhogtat,
valakit vánszorogva hajt a hegyre,
valaki rámnéz a vér-patakoknak
rácsából meggyalázott emberarccal,
míg a kövön keresztje árkot karcol.
Valaki kér, mint víz-sodort fatönköt
a fuldokló, szamár szívem elárul,
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mint kém a várat. Borzongok, dühöngök,
de embertársam szólni kezd bajárúl,
s a bizalom borzalmas pillanatja
keresztjét hirtelen vállamra rakja.

Rakovszky József: Hideg a tél
Rideg a tél a bús szegényhez,
tört ablakán befúj a szél.
Az is szegény, ki vélük érez,
ki égre néz és nem beszél.
A gyermekek szemén a könny.
A zsarnokoktól fél az éhes.
Nem félés az, csak bús közöny.

Némán kísérem, csak fogam csikordul
a dühtõl, folyton alkalomra lesve,
hogy ledobhassam terhét. Lassan zordul
nézõ szemem enyhült testvériesre,
s végül véres nyomában fütyürészek,
mint az, ki már húsvét borától részeg.

A nyers erõszak véres éjén
kiforr a hõsi akarat,
s nem lesz többé garázda törvény,
hogy föl ne keljen majd a Nap.
De lesz egy végsõ, harci lárma
oh földkerekség, hátadon,
mikor az ember szolgalánca
égig csörög irtóztatón!

Az élet egyre mordabb, egyre többen
járnak sorsuk kemény kálváriáin,
az Ábeleknek népe egyre csökken,
a jóság, fény fogy, egyre több a Káin,
kálváriázók jönnek egyre szembe,
s bejajgatják keresztjük életembe.
Bujkálok és lázongok: mit se használ.
Az életembõl nem tudok kimenni,
megállok újra minden kis panasznál,
és újrakezdem. A jutalmam ennyi:
így elfelejtem a saját keresztem,
S hogy alkonyulok, árvulok, öregszem.

Kigyúl a tûz, ha jõ az óra,
mely gyõzelemre megtanít.
A nép lesújt a zsarnokokra,
s valóra váltja álmait.
- Rideg a tél ma még tehozzád,
oh milliárdnyi bús szegény!
Ne legyen mégse’ könnyes orcád,
hogy mindig megcsal a remény!

Királyhelmec, 1941 július
/Az Aranygyapjú c. kötetbõl – 1987/

Közelg az új kor, jobb világod.
Elédbe tárom a jövõt.
Megáldod azt a harci lángot,
Amelyet hordoz már a föld.
S ha majd az orkán végigcsattog
a véres utcaköveken,
a porba omlik minden zsarnok,
s halál lesz úr a szíveken!

Jónás Kornél: Üzenet a Délvidék menekültjeinek
Testvéreim, céltalanná tett
életeteknek megnyílt az út,
melyet járnak bús évszázadok
óta a nagy magyar vártanúk.

De fergetegnek õs-szokása:
amint jött, épp úgy elrepül,
s a népnek véres, harci láza
szelíd mosollyá szenderül.
A kínbarázdát annyi homlok
mikönnyen elfelejti már,
s elûz örökre bút és gondot
egyetlen boldog fénysugár.

Köves út, vérrel ázott út ez:
a szélét az átok és áldás
szegi, de a célja örökre,
örökre csak egy: a megváltás.
Sokan járták már ezt az utat;
s a sors talán senkit sem verne,
hogyha nem volna minden egyes
Csapásnak valami értelme.

Ha majd a hõsök elvonulnak
a tépett utcaköveken,
ha majd egymást ölelve vigad
a testvér és az idegen,
s ha majd a széttört szolgaláncok
a tenger mélyén vesznek el,
az egyetértés a világot
bevonja, mint egy égi jel.

Mert a ti nyomotokba lép majd
testvéreim a jövõ Holnap,
s legyen a jajotok memento
azoknak, akik haldokolnak.
Rajtunk rágalom: most leginkább
kell dühödt erõ, s lelki hagyság,
hogy ne bágyadjon el örökre
a könnyekben edzett magyarság.

Akkor valósul õsi álmod,
megkínzott, bús emberi faj,
hogy „jöjjön el a Te országod,”
és nem lesz többet annyi jaj!
Akkor lesz egy akol, egy pásztor,
s örök békében él a nép,
mert minden szívben ott világol
az Igaz Nemzetköziség!
/Pilis, 1953. XII. 27./
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Reményik Sándor: Néha félek

Wass Albert: Ki a magyar
Ki a magyar hát, cimbora?
Te, vagy én? Vagy a harmadik?
Nosza döntsünk el szaporán,
míg el nem süllyed a ladik!
Ragadjunk hát lapátot, csákányt,
evezõt! Ebura fakó!
Így csináljuk már ezer éve,
ez hát nekünk való!
Aztán, ha majd holt tetemünket
kiveti a víz a partra:
magyar leszel Te is, én is,
a harmadik is, mind, mind, kit halva,
bevert fejjel, némán, gyászban
fektethetünk a ravatalra.

Néha félek...
Úgy nyugtalanít ez a suttogás,
Ezek a halk neszek,
Ez az imbolygás, ez az összejátszás
A hátam megett.
E halk hullása nem tudom minek.
Itt nem hull levél,
Tán az Idõ pereg
Bús percegéssel itt, az örökzöldben.
Néha félek...
A fenyves olyan kísérteties.
Néha úgy érzem, hogy lepke vagyok,
S felszúrhat minden öreg fenyõ tûje.
Egy idegen parány,
Akit nem tûr az õsvadon magában.
De multkor egy gyökérbe botlott lábam,
S ahogy fölnéztem,
Megrázta szakállát egy vén fenyõ,
És így szólt hozzám barátságosan:
Öcsém, jobban vigyázz!
S ha elvágódsz, hát csak magadra vess!

A jó pedagógus az alap
Szlováknyelv-oktatás a felvidéki magyar általános iskolákban

N

agy port kavart a szlovákiai magyar iskolákban az
Ypsilon címû szlovák nyelvtankönyv kötelezõvé
tétele. A magyar iskolákban elõször találkozik
kisgyermekünk nyelvtankönyvvel, s e szlovák nyelvkönyv
sajnos anyanyelvi szintre emeli az oktatást. Harmadik
évfolyamtól egy újabb idegen nyelvet kell tanulnia a
gyereknek, így nincs egyszerû helyzetben a mai fejlõdõ és
globalizálódó világban a felvidéki gyermek, de a szüleik sem.
Sajnos sokszor a személyi fejlõdésük meg már nem is annyira
fontos, mint a nyelvtanulás.
Egyes vélemények szerint az Ypsilon tankönyv nem veszi
figyelembe a tanulók képességét, nagyon igényes a szókincse,
a legtöbb szó a gyerekeknek idegen, sok benne a köznapi
nyelvben nem használatos kifejezés. A nehezen ejthetõ
mássalhangzó-torlódásos szavak kedvszegõek. Fõképpen
azon gyerekeknek jelent gondot, akik környezetükben addig
nem igazán találkoztak a szlovák szóval. Számukra különösen
nehéz az az irodalmi nyelv, amivel az elsõsöknek szánt
nyelvkönyvben találkoznak. A szerzõk azzal érvelnek, hogy
így szeretnék megismertetni a tanulókkal a szlovák nyelv
dallamát, ritmusát, ezen olvasmányok azonban nem nagyon
segítik a köznapi kommunikációt. Jó pár nyelvtörõ versike
bemagoltatása után, miután már gyakran elmegy a kedve a
gyermek nek a szl ovák nye lv tanul ástól, k ezdenek el
foglalkozni a bemutatkozással, köszönéssel. A témák, egyes
tananyagok nem építkeznek egymásra. Pl. elõbb megtanulják
az iskolai, tantermi környezet szavait, majd a magyarban nem
használatos betûket kezdik el ejteni, holott az abc csak
másodikos tananyag. Alig a 20. oldalon már az állatok
kicsinyeinek a neveit, táplálékainak kifejezéseit tanulják. Ha

a versektõl nem ment el a kedve a gyermeknek, akkor a ¾, ch, ä,
ô betûkkel való ismerkedés lesz az újabb kihívás. Majd
hirtelen a testrészeket, öltözéket tanulják. Utána még egy
idegen betû a å ejtésével terhelik a kiselsõst. S ezzel el is telik az
elsõ három hónap, jön a karácsony, s rendeltetésszerûen
bizony a kis hat-hét éves már Szentestére szlovákul is fogja
tudni, hogy ki mit ajándékoz. Az elsõs tankönyv elsõ félévének
tananyaga az à betûvel ér véget, s mire a kisnebuló a féléves
elsõ bizonyítványát megkapja már egészen pontosan 65
szlovák verssel, mondókával vagy népkölteménnyel
ismerkedett meg. Egyes oldalakon kis ábrácskák (pl.
madárkák = mondjuk, madár = énekeljük, álarcok = játsszuk
el, bagoly = igényes feladatok, méhecskék = új szavak,
szókapcsolatok) jelzik a feladatot, s igaz, hogy csak a 2.
évfolyam számára készült tankönyvekben jelenik meg elõször
a pingvin azaz, hogy jegyezzük meg, sajnos ennek ellenére
némely tanító fejbõl tanítatja ezen hangzatos, de nyelvtörõ
versikéket.
Az elõzõ Skabela-Bóna módszert jobban szerették. A Skabela
Rózsa és Bóna Ir én által szerke sztett Szlovák nyelv
tankönyvet egyértelmûbbnek, rendezettebbnek tartották. A
90-es évek közepén jelent meg ez a módszer, mely a játékos
tanítás elvére alapozott, a koncentrikus szókincsbõvítésre,
amikor is évrõl-évre több szót tesz hozzá egy-egy témakörhöz,
miközben átismétli az elõzõt. S ami a legfontosabb, hogy a
szlovák nyelvet idegennyelvként kezelte. S már abban is
voltak versikék, ahogyan a tíz éve folyamatosan kiadott
Ypsilon tankönyvben is. Az új tankönyv viszont már azt
feltétel ezi, hogy a magyar gyerekek eleve beszélne k
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szlovákul. Jó esetben, ahol az óvodában megfelelõ volt az
óvónõ, valóban ismer a kisgyerek jó pár szlovák szót, amelyet
hétköznapi helyzetek során, a napi rutin, játék, ének,
zenehallgatás, mondókamondás közben sajátított el, de a
szlovák számára akkor is egy idegen nyelv.
Nem szabad elfelejteni, hogy minden embernél az anyanyelv a
legfontosabb, s különbséget kell tenni az elsajátítás és a
tanulás között. A nyelvtanuláshoz az elsõdleges a nyelvérzék.
Szlovákiában már a gyerekek körében is elterjedt az a
magatartás, hogy kijavítják, durva módon rászólnak társaikra,
ha valamit rosszul mondanak. Így aztán a legtöbb gyerekben
már kiskorban kialakul, hogy inkább akkor meg se szólalok.
Egy idegen országban, ha megszólalsz az õ nyelvükön,
megtisztetésnek veszik, s nem az elsõdleges, hogy helyesen
mondod-e. Pedig nagyon lényeges a gyermekkorban ezzel
kapcsolatban sikerélményeket szerezni, amikor még bátran
szólal meg a gyermek pl. szlovákul, s így nagy eséllyel alakul
ki nála pozitív magatártás a késõbbi nyelvtanulásokkal
kapcsolatban. A magyart elsajátítja anyanyelvként, mellyel
való kapcsolata már a terhesség 20-24. hetében kialakul, az
elsõ értelmes szavakat másfél-két éves korában ejti ki, s négy
éves korra alakul ki az összefüggõ beszéd képessége, tehát egy
hosszú, de nem megterhelõ folyamatban. A szlovák egy idegen
nyelv, amelyet szlovák környezetben szintén elsajátíthat, de
megtanulni - egyénenként változó nyelvtanulási készségek
függvényében - csak tudatos, fáradságos tevékenységgel
képes. A szlovák idegen nyelv marad akkor is, ha szlovák
óvodát vagy szlovák iskolát választ a szülõ, azzal csupán
eltorzítja gyermeke személyiségét és identitását.

sok múlik a tanítón. Sok panasz látott napvilágot abból
adódóan, hogy a gyerekek nem voltak képesek a sok idegen
hangzású versikét bemagolni, s ellenõrzõikben megjelentek a
rossz jegyek. Szülõt és gyermeket egyaránt kimerítõ, amikor
órákon keresztül kell valamit magolni, erõszakosan, sírva,
csapkodva...
Hiányos a módszertani útmutató a pedagógusoknak. Meg azt
is figyelembe kell venni, hogy a mindenkori szlovák hatalom
kezében ütõkártyának számít, hogy „a magyar nem tud
szlovákul”, így kinek lenne érdeke egy jó szlovák nyelvet
oktató tanterv kidolgozása? Tanár legyen a talpán, aki ezen
tankönyv segítségével meg tudja szeretetni a szlovák nyelvet a
magyar gyermekekkel. Azt azonban le kell szögezni, hogy aki
6-7 évesen nem retten el, s a tanítója megfelelõ módon
használja a tankönyvet, képes lesz szépen és változatosan
beszélni szlovákul. Nagyon sok múlik a pedagóguson, mert
nem a könyv tanít, hanem a katedra elõtt álló, így nem
elegendõ a szakma által elismert tankönyv kiadása, ahhoz a
pedagógusokat is hozzá kell igazítani. Információink szerint a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége már elkészítette
a pedagó giai módsze rtani közpon t kihely ezetts égének
te rv ez et ét , am el y a ki se bb sé gi is ko lá k ig én ye it ,
pedagógusainak továbbképzését hivatott koordinálni. A
pedagógusszövetség kiadásában az Ypsilon-módszer mellett
megjelent már a felsõbb tagozatosok számára az angol
Headway mintájára összeállított tankönyv és irodalmi
olvasókönyv hanganyaggal; munkafüzet és módszertani
segédanyag, melyet öt gyakorló pedagógus – Dömény Andrea,
Papp Szilvia, Szetyinszký Veronika, Varga Zsuzsa és Alabán
Mária – állította össze.

Visszatérve az oktatási intézményekbe. Eddig választhattak a
pedagógusok, hogy melyik tankönyvet használják. Egyébként
mindkettõt a Terra Tankönyvkiadó adta ki, amely 1991-ben
al ak ul t Po zs on yb an ma gá n ta nk ön yv ki ad ók én t. Az
irodalomoktatás, a szlovák nyelv oktatása, matematika és
egyéb területeken saját fejlesztésû tankönyvekkel látja el a
szlovákiai magyar alap- és középiskolákat. A tankönyvek
kiadását a szlovák Oktatási Minisztérium támogatja, így
fontos szerepet játszik a tankönyvek megújításában és az új
szemléletû tankönyvek megalkotásában. Halász Anita és
Kovács Zsuzsa Ypsilon tankönyvét komoly kritika érte, több
pedagógus és szülõ negatívan fogadta az új tankönyvet, mert
azt nagyon nehéznek tartják. Bár elõírt az Ypsilon, de
iskolafüggõ illetve egyéni pedagógusi döntés, hogy melyik
tankönyvet használják. Skabelából is tanítanak még sok
helyen, sõt az ehhez a tankönyvhöz készült programfalat,
segédeszközöket használják az Ypsilon tankönyvhöz is. Az
ügyes pedagógus régi bevált módszerre építi az újat. Nagyon

A tesztek, felmérések sorra igazolják, hogy szlovák nyelvbõl a
magyar iskolák gyerekei megállják a helyüket a szlovák
gyerekek mellett, tehát a magyar iskolák kellõ figyelmet
fordítanak az államnyelv oktatásra. Igaz viszont, nem minden
iskolában lehetnek elégedettek a szülõk a nyelvoktatóval, de
ne emiatt döntsenek a szlovák iskola mellett. Legyen
elsõdleges szempont a magyar iskola, magyar közösség, s ha
nem megfelelõ a szlovák nyelvet oktató pedagógus, akkor
megfelelõ körökben ezt tegyék szóvá. A szlovák nyelvet tanító
pedagógusnak jól kell tudnia, hogy mennyire fontos a szerepe,
s milyen komoly felelõs sége van, hogy teljesé rtékû,
egyenr angú szlová k államp olgár válhas sék a magyar
gyermekbõl!
Homoly Erzsó

Török András István: Golyófogónak szánt leventék

A

második világháború vége felé, 1945 januárjában
több dunántúli városban és faluban mozgósították a
leventekorú, vagyis az 1930 elõtt született, még nem
sorköteles fiatal fiúkat. Az alábbiakban egyikük emlékeit
idézzük fel.

kerültünk, ahol egy gyûjtõ-elosztó tábort tartott fenn a német
hadvezetés – emlékezik a
hetvenegy éves Pintér Géza.
Innen mentünk tovább Aussigba, a mai Ústi nad Labembe.
Sötétkék egyenruhába öltöztettek, hasonlóba, mint amilyen a
német repülõsöknek is volt. Végül március 22-én
megérkeztünk a németországi Büsumba. Itt tudtuk meg, hogy
légvédelmigépágyús-kiképést fogunk kapni. Elõször a német
vezényszavakat és a fõbb alaki gyakorlatokat oktatták, majd
lõg yak orl at köv etk eze tt. Min dez ali g néh ány hét tel
Németország kapitulációja elõtt! Nyilvánvaló volt, hogy a
háború utolsó napjaiban golyófogónak szántak bennünket.

A dunaalmási, tizenhatodik évében járó gimnazista Pintér
Gézának is meg kellett jelennie a községháza elõtt. Innen
fegyveresek kísérték a gyalogmenetet Komáromba. Január 13án, késõ este indult el velük Gyõrön át egy zsúfolt szerelvény.
- A Prágától nyugatra fekvõ Szudéta-vidéki városba, Egerbe
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Ápril is 19-én sorsd öntõ fordu lat állt be életü nkben :
megérkezett a kiképzõtáborba dr. Woynárovich Elek hadnagy.
Mint németül jól beszélõ, a háború több frontját megjárt,
kitüntetett tisztet helyezték oda táborvezetõnek. Néhány nap
alatt sikerült elérnie, hogy kikerüljünk a német hadvezetés
közvetlen ellenõrzése alól, és engedjenek át bennünket Dánia
területére.
Hogy tudta ezt a hadnagy elintézni? A háború még tartott, s a
leventékkel határozott célja volt a német hadvezetésnek.
Nem tudom, milyen ü rüggyel tudott Dán iába átvinni.
Évtizedek múlva többször is kérdeztem tõle, de nem mondta el.
Az akkor harmincéves hadnagy éles eszû, jó diplomáciai
érzékû ember volt. Bizonyára ki tudta választani a német
tisztek közül azt, aki a háborúban is emberséges maradt. Talán
azt mondta nekik: ezek még gyerekek, nem tudják ellátni a
légvédelmi feladatokat, kár lenne a biztos halálba küldeni õket.
Akárhogyan is volt, április 28-án vonatra szálltunk, május 1jén a hadnagy vezetésével Flensburgnál átértünk Dániába, és
4-én már Fridrikshavnben, az ország legészakibb részén
voltunk.
Miért mentek észak felé, távolodva az otthontól?
A közvetlen felettesünk Woynárovich hadnagy volt, de
közvetve a német haditengerészet alá tartoztunk. Ha a háború
nem ér véget, át kellett volna hajóznunk Norvégiába. Erre
azonban nem került sor, mert május 5-én a kikötõ német
krove ttkap itány a napip aranc sban közöl te Woynárov ich
hadnaggyal, hogy vége a háborúnak. A hadnagyunk azonnal
sorakozót rendelt el, s tudatta velünk a jó hírt. Óriási éljenezés,
taps tört ki, s megindultunk haza, délnek. Alborgig úgy hatvan
kilométernyit lehoztak autóval, de innen gyalog mentünk át
Németországba.
Átgyalogoltak Dánián? Mit ettek közben? Hol aludtak?
Még az út megkezdésekor sikerült a hadnagyunknak pénzt
szereznie: fejenként 120 dán koronát kaptunk. Ebbõl tudtunk
élelmiszert vásárolni. De nemcsak pénzt szerzett a hadnagy úr,
hanem – honnan, honnan nem – nemzetiszínû szalagot is, amit
kitûztünk a sapkánkra. Akkor már híre ment egész Dániában,
hogy a német tisztek fel akarták esketni Hitlerre a magyar
katonákat, de a magyarok erre nem voltak hajlandók. Ezért
igen nagy volt irántunk a rokonszenv. Alborgban egy német
katonával egyszerre mentünk be egy boltba. Engem – a
háromszínû szalagnak köszönhetõen – készséggel
kiszolgáltak, a németet azonban kizavarták. Egy másik
alkalommal egy idõs asszonytól pénzt és húsjegyet kaptam:
egy fél disznócombot tudtam akkor vásárolni. A hadnagy elvitt

a dán partizánokhoz is. Tejet, sajtot, vajat kaptunk tõlük. A
szállásunk a tanyák istállóiban, gazdasági épületeiben volt.
Július 2-án Tündernél átléptük a határt, s Németországba érve
angol hadifogságba estünk. Három hét múlva teherautón
Schülpersilbe, egy tanyaközpontba szállítottak bennünket. Itt
még egyszer tanúi lehettünk a hadnagy emberségének és
szervezõképességének. Tudtuk a szállongó hírekbõl, hogy nem
messze elõttünk magyar karpaszományosok vonulnak, s hogy
az egyik szõnyi társunknak, Vizúr Lacinak a bátyja, János a
karpaszományosok között van. A hadnagyunk el tudta intézni,
hogy a fivérek találkozhassanak. Örömkönnyek között
ölelkezett össze az idegen földön egymásra talált két testvér.
Szeptemberben Lindorfba kerültünk. Három méter magas,
du pl a dr ót ke rí té ss el kö rü lz ár t tá bo rb an la kt un k, a
lõtornyokban golyószórós angol katonák õrködtek. Az
élelmezés olyan rossz volt, hogy éhségünkben a tölgyfa
makkját ettük, sütve. Ettõl többedmagammal súlyos mérgezést
kapta; a mai napig sem képzõdik gyomorsavam, életem végéig
savpótló gyógyszert kell szednem. Október végén aztán
átszállítottak bennünket a holland határ közelébe,
Borghorstba, ahol egy textilgyár kiürített, fûtetlen
üzemcsarnokában szállásoltak el. 1946. február 1-jén elegem
lett a fagyosko dásból és a tizenháro m hónapja tartó
megpr óbált atáso kból, s egy szõny i társa mmal együt t
megszöktünk. Sikerült vonattal eljutnunk a bajorországi –
tehát amerikai zónában lévõ – Laufenbe, ahonnan már kezdték
hazaengedni a foglyokat. Az ottani tábor írnoka, nagy
meglepetésünkre, a Dunaalmás melletti Neszmély fõjegyzõje,
azaz földünk és családunk jó ismerõse volt. Mivel õ állította
össze a hazatérõ foglyok névsorát, február 17-én már otthon
voltunk.
Hazatértek-e mind a Dániát megjárt leventék?
A 450-500 fõbõl ketten haltak meg: egyik társunk fürdés
közben egy bányatóba fulladt még Dániában, egy másik
levente orbáncban halt meg.
A hadnagyukkal mi lett?
1945. július végén Németországban áthelyezték egy másik
táborba, de szerencsésen hazakerült. A közösen átélt idõkre
emlékezve többször tartottunk találkozót, ahol természetesen õ
is jelen volt. A most 85 éves hadnagy úrra mindig úgy
gondolunk, mint megmentõnkre.

Ábrányi Emil: Él a magyar...

Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

/megjelent Magyar Nemzet, 2000. augusztus 12./

Fessétek bár sötétre a jövõt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgõ, hosszu gyászról,
Mély sûlyedésrõl, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentûl hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temetõ a mult!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen... ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdõ virult.

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
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Hogy a szabadság leghûbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Lerázva õs salakjait
Szabadság s értelem,
Itt lesz boldog, nagy és erõs
Majd egykor nemzetem.

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdõl:
A te szabadság-szeretõ szivedtõl
Új lángra gyúlad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Emberkénynél hatalmasabb
Lesz a törvénybetû,
Bûn és ármány felett erény
Szilárd tekintetû.
Megszûnend a viszálkodás
Hiten és nyelveken,
S Kárpátoktól a tengerig
Magyar világ leszen.

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ûl!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erõs, nagy hittel, rendületlenûl:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!

Oh szép világ, dicsõ világ,
Magyarnak édene!
Derítsen rád örök napot
A népek Istene.

Bajza József: Honfidal
Tûz Tamás: Hazám
Benned múltam, jelen- s jövõm,
Benned van mindenem,
Oh hon, te vér-szerezte kincs,
Te drága gyöngy nekem!

Mint zúgó szél a rétek csókját,
hazám magammal hoztalak.
Itt vagy velem. Fáradt agyamban
dalolsz, mint csobbanó patak.
Játékszerét a gyermek jobban
nem õrizné: ha jõ az éj,
tündéri képedet szorítom
szívem fölé.

Itt pillantám meg a napot,
E lég táplált, nevelt;
Az ifjukor szent álma itt
Ringatta e kebelt.
Itt lelt munkát a férfigond,
S munkában élveket;
Ha egykor végórám ütend,
Ez õsi hant temet.

Te drága táj, zöld lombjaiddal
szelíd körtáncot lejtesz itt.
Folyóid karcsú, kék szalagja
még él, még bennem rejtezik.
A város is, ahol születtem,
halvány rajzával itt lebeg.
a régi tornyok, csöndes utcák
és halk terek.

Magas bércrõl sok százados
Vár-rom tekint le rám;
De lent még áll, virágozik
S ép ezredes hazám.

Kibomlik minden friss csokorként.
A játékszín benépesül.
Arcok villannak föl a múltból,
csaták és zászlók s egyre gyûl
a hõsi vér piros folyója
s a hömpölygõ évszázadok
vad ütemében, mint a fáklya
lelked lobog.

Itt vítanak nagy õseim
Szabadság s lételért,
Itt áldozának életet,
Vagy nyertek hõsbabért.
Az elhúnytaknak lelke leng
Hol a szellõ suhan,
Minden fûszál, minden göröngy
Véröktõl ázva van.

Mint édesanyám könnyes csókját,
hazám, magammal hoztalak.
Itt vagy velem. Lángolsz a számon,
miként a lobbanó szavak.
Majd ha kigyúl a szép reménység,
mint tündöklõ gyümölcs a fán,
öledbe hullok mindörökre
áldott hazám.

E vérben forrt polgárerény,
Forrott honérzelem,
E vérben fürdött gyászmezõn
Egy szebb jövõ terem.
Imádom, oh féltett haza,
Megszentelt földedet;
Dicsõ korok magvát veté
Belé a végezet.
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Február - Böjtelõ hava - Télutó - Jégbontó hava

Éjjel esett a hó. Az ablakrések zümmögtek, a kéményben elátkozott lelkek jajgattak, és a függöny meglebbent néha, mintha valaki be
akart volna nézni a szobába, hol csak a szívem dobogott, és az óra tiktakolt éjszakai hangossággal. Belekapaszkodott a tél a földbe.
Fagyos ezer ujjával megmarkolta a göröngyöket, és hideg arcát a barázdákra hajtotta. Jeges ölelésétõl megkeményedett a dombok háta,
és a vakondtúrások összehúzták magukat fázósan, kicsire, keményre. A hónap elején pár napig úgy látszott, mintha vége lenne a télnek.
Kisütött a nap, megcsordultak az ereszek, és a nomád lelkek istene nagy foltokat égetett a tél fehér gúnyáján.
De a február nem hagyta magát.
Még azt mondják, egy húron pendülök azzal a vékonypénzû, tavaszba kacsintó márciussal – gondolta. – Azt már nem! Tél vagyok én a
javából.
/Fekete István – Február – februári hírek/
Február 1.
50 éve, 1961-ben hunyt el Csók István
Kossuth-díjas festõmûvész
Ál lá sp on tj a g yö ny ör kö dé s v ol t a
népélet, népviselet színességében, a
fiatalság életerejében, szépségében. A
tájat, tárgyakat egybefoglaló látása
egyéni módon és magas színvonalon
jelenik meg.
Február 2.
140 éve, 1871-ben hunyt el báró Eötvös
József író, politikus

A Magyar Tudományos Akadémia tagja,
1866-tól elnöke, az 1848-ban alakult
Batthyány-kormánynak vallás- és

nevelésügyi, az 1867-ben hivatalba
lép ett And rás sy- kor mán yna k ped ig
vallás- és közoktatásügyi minisztere.
Nevéhez fûzõdik a kötelezõ és általános
nép okt atá s be vez eté se. A magya r
irodalo mban elsõsor ban regénye ivel
tette ismertté nevét.
Február 3.
65 éve, 1946-ban hunyt el Margó Ede
szobrászmûvész
Elsõsorban realisztikus stílusú, finoman
mi nt áz ot t d om bo rm ûv ei ve l v ál t
ism ert té. Szá mos eml éks zob rot és
síremléket készített. Mûvei sorából
kie mel ked ik D ank ó Pi sta mag yar
nótaszerzõ fehér márványból faragott
szobra, melyet 1912-ben Pósa Lajos
avatott fel Szegeden. Késõbb 1930-ben õ
alkot ta meg Pósa L ajos b udape sti
Városligetben elhelyezett egészalakos és
nemesradnóti szobrát is.
Február 4.
100 év e, 1911- ben sz ülete tt Püs ki
Sándor könyvkiadó
A Magyar Élet Könyvkiadóját 1950-ben
államosították, õt pedig 1962-ben hamis
vádakkal bebörtönözték, egy év után
szabadult, 1970-ben az Egyesült
Államokba emigrált. 1975-ben hozták
létre a Püski Kiadót, az akkori
Mag yar ors zág on pol iti kai oko kbó l
közlési lehetõségekhez nem jutott
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szerzõk munkáit adta közre. 1989-ben
tért vissza Budapestre, ahol feleségével a
Krisztina körúton lévõ könyvesháza a
népi irodalom sze llemi örököseine k
gyûjtõhelyének számít.
Február 5.
223 éve, 1788-ban született Kisfaludy
Károly költõ, drámaíró, festõ
A reformkori irodalmi élet fõ szervezõje,
az Aurora szerkesztõje, az Aurora-kör
elindítója, a magyar novella egyik elsõ
meghonosítója. Alakja, egyénisége,
szenvedélyekben és munkában elégõ
élete irodalmi múltunk egyik
legszeretetreméltóbb alakjává teszik.
Február 6.
110 éve, 1901-ben született Ordass Lajos
mártírsorsú evangélikus püspök
Koholt vádak alapján 1948-ban letartóztatták és bíróság elé állították. 2 évi
fegyházra és további 5 évi hivatalvesztésre ítélték, 1956-ban rehabilitálták. Az
1956-os forradalom leverése után újrakezdõdtek megpróbáltatásai, haláláig
visszavonultan élt. A Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma Ordass Lajos-díjat alapított 2008ban.
Február 7.
88 éve, 1923-ban született Farkasdy
Zoltán építész

A második világháború utáni idõszak
útke resõ épí tész e vo lt. Pály áján ak
fo nt os , 1 98 6- ba n K os su th -d íj ja l
jutalmazott teljesítménye volt a budai
Várba n megva lósul t foghí jbeép ítés.
Pé ld aé rt ék ûk én t e ml eg et ik az új
egészségügyi létesítmények között a
dunaújvárosi kórház kerámia homlokzatú, T-alaprajzú tömbjét. A Normafa
melletti Olimpia szállót Ybl-díjjal
jutalmazták.
Február 8.
77 éve, 1934-ben hunyt el Móra Ferenc
író, muzeológus
Életében is a legnépszerûbb magyar írók
közé tartozott, õ az egyik legnagyobb
ma gy ar if jú sá gi ír ó. A So mo gy i
Kö ny vt ár és a V ár os i M úz eu m
szolgálatába állt. Összebarátkozott Pósa
Lajossal is, akire apjaként tekintett.
Szorgalmas mun katársa lett Az Én
Újs ágo m gye rme kla nak . Az éle te
szakadatlan önemésztõ munkával telt el,
pedig Móra gyenge testalkatú volt,
régóta lappangott benne a tüdõbaj.
Február 9.
A II. magyar hadsereg pusztulásának
emléknapja
A II. világháború egyik legnagyobb
magyar katasztrófája volt a 2. magyar
hadsereg pusztulása a Don-kanyarban.
1943 januárjában a szovjet hadsereg
általános támadást indított. Ennek esett
áldozatául a Voronyezs térségében
harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren
vesztették életüket, 70 ezer katona került
fogságba, akik közül szintén tízezrek
pusztultak el.
Február 10.
93 éve, 1919-ben született Bessenyei
Ferenc színmûvész

Közel 80 filmben és megszámlálhatatlan
tévéjátékban volt fõszereplõ. Orgánuma,
szuggesztív egyénisége, elementáris
er ej û s ze re pf or má lá sa , h um or a,
intellektuális ereje, kitûnõen érvényesült
klasszi kus hõsö k megfor málásáb an,
színpadon és filmen egyaránt. Felesége
B. Élthes Eszter Férjem, a komédiás
címmel írt róla könyvet, amely 2004
jelent meg.

Február 16.
246 éve, 1765 éve született Pataki
Sámuel tudós, orvos
Eg y r ég i e rd él yi or vo s- di na sz ti a
legtekintélyesebb tagja. A himlõoltást
kitanulta, majd elsõként alkalmazza
Erdélyben. 1814-ben a Brassó környéki
pestisjárvány megfékezésében szerzett
érdemeiért királyi tanácsosi címmel
tüntetik ki.

Február 11.
84 éve, 1927-ben született Fekete Sándor
író, irodalomtörténész
A forradalom utóvédharcaiban vállalt
sze rep e és a Hun gar icu s áln éve n
megjelent írásai miatt 1959-ben a Méreiperben 9 évi börtönbüntetésre ítélték.
1963-ban amnesztiával szabadult. 1975ig az Ir od al om tu do má ny i In té ze t
tudományos ügyintézõje. Az Új Tükör
szerkesztõje majd 1989-ig fõszerkesztõje volt, sokat foglalkozott a reformkorral és Petõfi Sándor életével.

Február 17.
80 éve, 1931-ben született Kondor Béla
festõ, költõ

Február 12.
77 éve, 1934-ben született Ladányi
Mihály költõ
Fa lu si cs al ád bó l sz ár ma zo tt . A
Szépirodalmi Könyvkiadó, majd a
Magyar Nemzet munkatársa, a Szolnok
Megyei Néplap munkatársa, Kazincbarcikán mûvelõdési ház igazgatója volt.
Társadalmi elkötelezettsége kiállást
jelentett a peremen élõk mellett, akikhez
mindinkább maga is odatartozott.
Ek ké nt ig ye ke ze tt me gm ar ad ni –
illúziók nélkül is – forradalmárnak.
Február 13.
125 éve, 1886-ban született Csûry Bálint
nyelvész, nyelvjáráskutató
A magy ar nyelvjá ráskutatás egyik
legjelentõsebb alakja. Módszertani
újításaival és tudományszervezõ
tevékenységével sokat tett a hazai
dialektológia tudományának 1930-as
évekbeli fellendüléséért. 1939-ben
elindította és haláláig szerkesztette a
Magyar Népnyelv címû dialektológiai
évkönyvet.
Február 15.
275 éve, 1736-ban született Horányi
Elek piarista szerzetes
Nagy mûve a Memoria Hungarorum
elkészülte után több tudós társaság is
tagjává fogadta: a berlini, lipcsei, jénai,
hessen-homburgi, svájci és bajor tudós
társaságok küldték meg neki megtisztelõ
oklevelüket. 1790-ben kiadta a Magyar
Szent Koronáról szóló értekezését.
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Sokoldalú személyiség volt, mûvészete
szakított az 1950-es évekre jellemzõ
leíró grafikával. Festészetében nagy
szerepe volt az erõteljes vonalaknak és a
mûveit erõteljesen átható szenvedélyes
belsõ átélésnek. Kompozícióiban az
alkotás minden része sajátos jelentést
hordoz és ezek szimbólumrendszeren
keresztül kapcsolódnak egymáshoz.
Február 19.
69 éve, 1942-ben hunyt el Bárány Dezsõ
aranykoszorús hegedûkészítõ
Tanulmányait 1887-ben kezdte Bécsben,
majd néhány év elteltével Reményi
Mihály hangszergyárába került. 1907-tõl
saját mûhelyében kopírozta a régi
mesterhegedûket, az egyedülálló
lakktalálmánya segítségével.
Hangszerei java része Amerikába került.
1928-ban Magyarország Aranykoszorús
Mesterévé választották.
Február 20.
174 éve, 1837-ben született Vass Mátyás
pedagógus, író
Sokat publikált szaklapokba, elsõk
között méltatta Pósa Lajos gyermekköltészetét. Olvasókönyveket szerkesztett
továbbá az elemi népiskolák, a
leányiskolák és fiúiskolák számára is.
Ezekbõl befolyt jövedelmébõl 520
forintnyi alapítványt hozott létre

pályamunkák jutalmazására és beteg
tanítók-tanítónõk segélyezésére.

. Február 24.
57 éve, 1954-ben hunyt el Herczeg

Február 21.
300 éve, 1711-ben II. Rákóczi Ferenc
örökre elhagyni kényszerült hazáját
1711. február 15-én Rákóczi Lengyelor sz ág ba in du l, ho gy I. Pé te rr el
tárgyaljon. Nem bízva a császár által
megbízott tárgyalófél, Pálffy János
szavában, a fejedelem február 21-én
elhagyta Magyarországot, Lengyelország felé véve az irányt. Utolsó napjait a
Vereckei-hágó közelében lévõ Zavadkán
töltötte. Ezt a falut 1889-ben
átkeresztelték Rákócziszállásnak.
Február 22.
22 éve, 1989-ben hunyt el Márai Sándor
író
A kassai születésû író életútja az egyik
legkülönösebb a 20. századi magyar írók
között. Az 1980-as években már
lehetõvé válhatott volna munkáinak
hazai kiadása, de õ megfogadta, hogy
am íg Ma gy ar or sz ág on me gs zá ll ó
csapatok tartózko dnak, s ne m lesz
demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és elõadásához nem
já ru l ho zz á. Él et mû so ro za tá na k
újrakiadása halála után, 1990-ben indult
el. Ugyanebben az évben posztumusz
Kossuth-díjjal jutalmazták.
Február 23.
115 éve zajlott az elsõ röngenkísérlet
Szegeden
Homor István a szegedi fõreáliskola
igazgatója, Röntgen felfedezése után
háro m és f él hó napp al a s zege di
Dugonics Társaságban bemutatta a
„csodával felérõ fényt”, az általa
készített röntgen-felvételt. Egyik
tanítványa kezének csontjait fotografálta
le egy közönséges fényképlemezre

részvételre. A vízügyeken kívül sok más
hasznos tevékenység et is folytatott:
megalapította a városban a kaszinót, a
takarékpénztárat, faiskolát létesített,
búzafajtát nemesített.
Február 26.
115 éve, 1896-ban született Báldy Bálint
Kossuth-díjas mezõgazdász
A magyarországi baromfitenyésztés
tud omá nyo s kid olg ozá sán ak egy ik
kiemelkedõ alakja. Nevéhez fûzõdik a
baromfikeltetõ-gépek elterjesztése.
Február 27.
Boldog Báthory László emléknapja
V. László uralkodása alatt a pálos rendbe
lépett be. Itt hamar kitûnt buzgóságával,
alázatosságával és aszketikus életével.
Saját remetelakában, a Nagyhábhegyen, egy barlangban elkészítette az
elsõ majdnem teljes magyar nyelvû
bibliafordítást.

Ferenc író
Az író, színmûíró, újságíró, az MTA
tagja és másodelnöke volt. A Horthykorszak legnépszerûbb írója, az Új Idõk
c. irodalmi hetilap fõszerkesztõje, a
Magyar Revíziós Liga elnöke. 1925-ben,
1926-ban és 1927-ben Az élet kapuja
címû regénye alapján az MTA Nobeldíjra jelölte. Az 50-es évek elején
kitelepítették Budapestrõl a magyar
gulágra, a Hortobágyra. 1953-ban,
Sztálin halála után szabadult, amikor
megszüntették a munkatáborokat, de
már a következõ évben meghalt.
Február 25.
193 éve, 1818-ban született Képessy
József tudós
A Tisza-szabályozás egyik elsõ,
meghatározó egyénisége. Publikációira
figyelt fel Széchenyi István és õ kérte fel
a Tisza-szabályozás munkálataiban való

Február 28.
145 éve, 1866-ban született Jenei Jankó
Sándor erdészmérnök, fõiskolai tanár
Erdészeti tevékenységét alugosi kerületi
erdõ igaz gató ságn ál kezd te, majd a
zalaegerszegi erdõhivatalhoz került, de
rövid idõ múlva már a Földmûvelésügyi
Minisztérium Erdõrendezési Ügyosztályának építészeti referense lett. Számos
tanulmányt publikált az „Erdészeti
Lapok”, a „Kataszteri Közlöny”,
valamint a „Köztelek” hasábjain és
tehetséges tanítványai segítségével
elmélyült az új tudományos területen.
Kutatásainak legismertebb területét a
háromszögelési hálózat hibaelméletének
témaköre alkotta, de az erdé szeti
szállítóberendezések komplex szemléletû vizsgálata terén is alapmûvet
publikált.

Mégsem jön ifju és leány:
Nagyon szabad künn a szabad.
Sõt a fakó poéta sem
Motollál a négy végivel,
Hanem bent ül kedélyesen
S tollmardosó dolgot mivel:
„Óh, természet halála, tél!
Emígy kapaszkodik bele „S te hófehér hó, mint Adél
Fehér, hideg hókebele...”
Pedig jól tudja, a kötél,
Hogy a lány keble nem hideg:
Csak, persze, tiltja szép Adél
Körmét annál hevitni meg.
De én kemencém oldalán
Csak fumigálom a telet;

Arany János: Téli vers
Ej, ej, garázda tél apó!
Ki ördög hítta kelmedet,
Hogy sz. Mártonnap tájba' hó
Borítja házi telkemet?
Hogy bámul a vén vaksi hold
Hópelyheken át, mint szitán!
Pedig milyen jó szeme volt
Nyáron, szerelmesek után!
Mily villogó szemmel lesett
Minden sovárgót, csintalant;
Tudta nélkül alig esett
Szerelmi légyott és kaland.
De most bezzeg bámulhat ám,
Míg, amivel lát, kiapad, -
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Összeállította: HE

Megfér kivül szobám falán!
Ne bántsa ezt a kis helyet.
Most fázok, mert van benne mód
Mig el nem ég félölnyi fám:
Akkor... ha elrontom a szót
És fázom, - nem az én hibám.

A mord éjszak tunya seregét:
Hadd láthassuk pompájába
A vidító kikelet egét!
A gémbergõ természetnek
Engedj egy kis tágúlást;
A sok béburkolt életnek
Lágy szellõtõl újúlást.
A madár hadd csimpalykódzon
A bimbózó csere tetején;
Egy kis fûszál hadd nyújtódzon,
S egy szem harmat legyen a helyén
Akkor mink is megfrissûlvén
A tavasz jóvoltából,
S új lélekkel felperdûlvén
A sut rekkent zugjából,
A zsendûlõ természetbe
Víg énekkel ki-kiszaladunk:
S egy-két verset tiszteletbe,
Csak halj meg tél, neked is adunk.

/1850. november/

Babits Mihály: Téli képzetek
A táj fehérbe öltözött
befútta a havas tél;
felhõ alatt és hó között
magában áll a kastély.
Dinom-dánom, dáridom
hosszu téli este
s enki sem jön az uton
mert a hó beeste.
De drótfonálon száll a hír
és búg a nyurga pózna
valaki nyög, valaki sír,
s sok messze csõ golyóz ma.
N ellem-nollom, únalom
lanyha téli tábor,
cs ikasz ordít a havon
torkaszakadtából.
De Afrikában semmi hó,
dobol a sûrü zápor s a sarkvidéki eszkimó
nem fogy az éjszakából.
D iri-dingi-dingaló,
ez a könyvek éve:
tárva szép a kandaló,
könyv pedig betéve.
Most kerget népet a hideg
a sima városutcán;
most fájva zsong a vén ideg
s repül a szél a pusztán.
D inom-dánom, dáridom,
mostan áll a farsang
zeng a szél a várhidon,
zeng a várban karhang.
A hó esik, fehér a sík
befútta a havas tél,
s ha szél keféli hómezét,
minden ház messze kastély.
Tam, tam, tam, tam, tam, tamdá,
únalomnak ágya:
kályha mellett ábránddá
f agy az ember vágya.

Petõfi Sándor: Téli világ
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút idõt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélymûhelyek elõtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az õrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtõl folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Fazekas Mihály: Ének a hosszú télhez

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Óh, meddig kell még a nyers szél
Dérdúrságát szenvednünk!
Engedd már óh makrancos tél,
Zúzos lárvád elvetnünk!
Vidd el rólunk vad honjába

Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?

/1908./
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Barátságos meleg szobában.

Sok álnok ellenség megejt, földhöz tipor...
Küzd mellettünk tehát, s perlõinkkel perelj!

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút idõt.
Fuj a szél, táncol a tányér
a borbélymûhelyek elõtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Te, aki e roppant világot alkotád,
S könnyen a semmiség méhébe fúvja szád:
Erõs vagy, hogy teremts új földet, új eget...!
Amelyen nem leend a kép ily változó,
Megszégyenûl s romol az új elõtt az ó; - E nagy megújulás, melyért lelkünk eped!
Van is reményünk a boldog tavasz felõl,
Midõn szebb lész a föld, más lombja, dísze nõl:
Ah, lelkünk sejti már távol s titkos neszét...
Hadd légyen hát fagyos, setét a láthatár,
S orcánkat a metszõ vihar csapkodja bár;
Mi még erõsebben fogjuk egymás kezét!

Tompa Mihály: Téli reggelen
Elmult az éjszaka, - s nem mult el setét;
A földre szegzi még zordon tekintetét
E lomha rém, amint hátrálva távozik;
A nappal oly rövid! nincs ékes hajnala,
S elébb, mintsem szelíd alkonyba hajlana.
Megint csillagtalan, vak éjjé változik.
A reggel s ébredés óráin nincs öröm!
Minden bizonytalan s torz, - által a ködön;
Téves, csalárd az út homályban, éjszakán;
Ki vándorol s a jó irányt nem véti el,
A széljárásra néz, s mikor támad: figyel,
S megy ama jó vezér, a szív õrszózatán.

Tóth Árpád: Téli verõfény
Mit ablakom körülfog vén kerettel,
Megfrissül most az únt, szomoru táj,
Víg napsugár pingál aranyecsettel
Az ócska képen és restaurál:
A régi Mester megkopott müvét
Ragyogni szítja most az új lazúr,
E vén világba zárt örök szivét
Feldobogtatja nékem most az Úr.

A föld békén pihen. - De arca, keble hûlt...
Az élet fõoka: a meleg elrepûlt;
Ah síri álom ez, s nem érzett nyúgalom!
Nem az, melyben félig viraszt az öntudat,
S a béhunyt szem halott helyett alvót mutat,
A szív dobog s foly a lélekzet szabadon.

Egy ócska házon a rõt téglakémény
Most ég felé bíbor kedvvel feszül,
Az égbe szökken víg erotikával,
S az édes levegõbe idvezül.
A lanka dombok telt, kerek vonalja
Kigömbölyül szelíden a leples, tiszta hóra,
Hûs paplana alatt a dús föld, mélyen alva,
Most szívja kebleit tán duzzadóra.

Lelkünk ohajt fénylõt, mozgalmast, hangzatost;
De homály, dermedés, némultság bántja most!
Magába zárkozik, beteg s boldogtalan...
Felkél a gondolat s gyorsan kerûlve meg
- Mint a tért a galamb, - világot, életet:
Szomorún tér haza, mert a táj lombtalan.
Dicsõ mennyboltozat kéklõ végetlene!
Hatalmas, rengeteg, hullám, illat, zene!
Eltûnt...! kopár a föld, borús az égi
Pára s felleg között bujkál a sárga nap,
Siet, hogy a határt elérje hamarabb,
Mint egy koronáját vesztett futó király.

Jó volna a mezõkre futni mostan,
Ugy-e szivem, bánat beteg bolondja?
Torkomból, melybõl vér hördült pirossan,
Hurrák skárlát szökõkútja bugyogna.
Két fáradt, bús karom a ragyogásba fúrnám:
E két karon, mely az égbe ivel,
E két feszülõ, lüktetõ csatornán
A boldog magasságba folyni fel!

De, - nem járnak fent e sötétlõ fellegek, A sûrü köd csak az ember körûl lebeg,
Mig téged, menny Ura! világosság ölel...
A mindenségnek a létellel ezt adád...!
- Mért köti bé a föld homállyal önmagát,
Mint a bogár, amely vesztéhez áll közel!

Csitt! megvakult a fény, oda a részeg percek,
Sötét lett a szobám, csönd, alkonyi ború,
Szivem körül zsebórám hallom: tünõdve perceg,
Vagy tán szivembe bent a bú, a régi szú?
Fázom s lomhán megûlök a kályha mellé bújtan,
Hát ma se sikerültél: szent életöröm?
Sírnék, s ökölbe görbül tehetetlen az ujjam,
S tenyerem húsát vájja a kínlódó köröm.

Mily némaság s halál! Oh, alkotó Erõ!
Ki, hogy dicsõitsen, hozál mindent elõ.
Mikép mivelje azt a néma s aki holt?
Bocsásd ki lelkedet. s ég, föld újjá leszen.
Melegség habzik át a dermedt szíveken,
S ezer nyelv áld, kiált, kiket szavad felold.
Tekints ránk s óvj, nehogy télnek s éjnek frigye
Szivünk hideg, sötét levertségig vigye!
S legyünk kétség miatt széltõl hányott pehely:
Te másaid vagyunk, - de mégis földi por,
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Budapest tegnap: a lassan elfeledett Tabán

A

hajdanvolt budapesti Tabán romantikáját a ma
embere hellyel-közzel a bécsi Grinzingben találhatná
meg, ha nem lenne olyan nyilvánvalóan lenyúlós,
üzletszerûen romantikázó, ha nem lenne még bécsi
viszonylatban is magas árairól híres. Egyértelmû, hogy immár
nem a városból a heuriger(1)kedvéért felrándult kedélyes
nyárspolgár, hanem a turistabuszok fényképezõgépüket
kötelességszerûen csattogtató japán, amerikai és más
nemzetek turistái a megcélzottak. A hagyományos tabáni
kisvendéglõk, korcsmák és borkimérések hangulatát így
legfeljebb irodalmi leírások és mûvészi képek, megmaradt
fotók idézik az ez iránt érdeklõdõnek. Lebontása csak részben
köszönhetõ a budapesti házhelyekkel már akkor is kufárkodó
befektetõknek, lebontását tûzvész, valamint a városrész
épületeinek állapota és közegészségügyi helyzete is indokolta.
Tabán – mint minden hamis romantikában fogant álomkép –
mindennapjait bizony árnyoldalak kísérték. Márai Sándor
hõse, az öregedõ és pénztelen Krúdyról megformált Szinbád
immár kényszerbõl, kesernyésen írt: »a Tabánról, e kopott,
roskadozó, poloskás és csákányra érett városnegyedrõl,
melynek fülharsogtatóan hamis romantikáját a hajós szívbõl
megvetette, de senki nem tudta nála jobban, mint éreznek az
ömlengõ szerelmesek, mikor végigmennek a szûk utcákon, s a
múlt és a Tabán ürgyén a férfi a kisasszony csípõjét
szorongatja s akkorákat hazudik, hogy a ráctemplom harangja
ijedtében ütni kezd, mintha vészjeleket küldene szét a
világba.« A Vörös Postakocsi szerzõje, a híres Poldi bácsi féle
Mélypince rendszeres látogatója jól ismerte ezt a hamiskás
arculatú, de mégis szeretett városrészt. »Hegynek kanyargó és
kiismerhetetlen végzetû utcák, már csak botlásra való
kapuküszöbök, megbetegedett ajtók, amelyek szinte leestek
helyükrõl, amint idegen kéz nyúlt hozzájuk, nagymamák és
még régebbi emberek idejében új szobabútorok, fájdalmasra
soványodott kanapék, köszvényes székek, régi arcokat
mutogató, hímporukat veszített tükrök, kutyafarokhoz
hasonló csõrû teásibrikek, orvosságoktól megsárgult poharak,
megörege-dett, gyermekeket ábrázoló szentképek,
vénasszonyok guggolásában ugrándozástól elszokott bolhák,
elkeseredett, sánta, agg kakasok, éjjelente bizonyára a síri
enyészet módjára porló udvarok, halálosan fáradt kõolajlámpák, nevezetessé-güket, szépségüket, bókokra
érdemességüket régen elfelejtett nõi kontyok, közönytõl
megsárgult, foszlott kötélen hintázó nõi ingek, felvágott
nyelvüknek többé semmi hasznát nem vevõ Mátyás-madarak,
a szerelmi éj varázsának ismerete nélkül imakönyvbetûvé
törpült asszonyok, már gyermekkorukban megbabonázott és
hóbortosságban megvénült férfiak, a tavaszonként se
énekelgetõ aranyos töklinckék és kékbegyû zenérek, a
harisnyakötõjükre már zárdanövendék korukban se ügyelõ
szüzek, folyóvízzel hasztalan álmodó kisbaba nélkül maradott
menyecskék és kék hivatalos kabátjukra kísértet-lepedõt terítõ
altisztek hazája, Tabán! « írta Krúdy Gyula. Tabán írt és
megfestett romantikája azonban az álmodozók és a
romantikusok közt máig töretlen. Festõi bájú utcáin –
képzeletükben – egymás derekát átkarolva sétáltunk, a
Holdvilág utca és Kõmûves utca meredekjén kaptattunk a
Kereszt térre, a réges-rég eltûnt Rác temetõ ittfelejtett
keresztjéhez, és a Tzipõ utcán át a Fehérsas térre, a
pellengérnek hitt, de valójában egykor ártatlan
lámpaoszlopként funkcionáló faragott kõpillérhez. Mily
mulatságos volt a grincingesedõ Tabán rég elfelejtett mókás

kocsmája a „Három majom”. Cégérébe csupán kettõt festett
piktora, harmadikat a belépõ az ajtó tükrében pillanthatta meg.

A kocsma még a városrész lebontása elõtt a XIX. században
szûnt meg, a jó ételeket és jó borokat kedvelõ Krúdy sem
koptathatta már göcsörtös padlóját. A budai bor gazdasági
jelentõsége a filoxéra pusztítása elõtt számottevõ volt, a tabáni
szüretek nagy ünnepségek között zajlottak és a hétköznapi
kemény munka a soknyelvû település vincellérhadát az öröm
varázslatába röppentette. Diadalkapu várta a szedõlányokat, a
puttonyosokat, a nemzeti mozgalmak éledésének korában már
nemzetiszínû zászlók alatt felpántlikázva vonultak fel, és hogy
igazi mulatságnak híja ne legyen, mozsarak, pisztolyok
durrogtatása verte fel a környék csendjét. Folyt a must, volt
vigasság, fölbolygatták az alvó és lomha indulatokat, az
ünneplõ tömeg szorongó gyûrûjébe gyermekhad vegyült,
tehették, mert még 1876-ban is szabályrendelet intézkedett az
iskolai tanulók szüreti szünidejérõl.
A filoxéra eltüntette a szõlõt, a présházak szükséglakásokká
lettek, az elmaradt szüreti mulatságok helyét és szerepét a
buján szaporodó gondmulasztó kiskocsmák vették át.
Volt itt a korhely életet értõ, és az elveszett életörömet bátorító
kocsma bõven. A bor, kártya, nõ szentháromságát tisztelõk
jókedvet csikartak a borosüvegbõl és a vidám zeneszó, a „sose
halunk meg” hangulatú duhajkodás meggyõzõen
emlékeztetett, hogy ez a föld nem mindig a siralom völgye. A
kocsmáknak házias hangulatuk volt a fényûzés minden nyoma
nélkül, de a zaftos rosztbrátnikat imádó törzsvendégek jól
érezték magukat és megbékéltek az egész világgal. A Kereszt
tér sarkán álló Kozanek vendéglõrõl csak kevesen – a
bennfentesek – tudták, hogy itt sütik a különlegesen
fûszerezett lacipecsenyét, csúszott is rá a kancsókban
felszolgált kellemesen hûtött bor, a gourmand-ok mint a
sáskák lepték el, talpalatnyi hely sem maradt a kicsiny
kocsmában. A kocsmajárásban gyakorlott férfiak a bejáratosak
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fensõbbségével nem étlapot kértek, hanem speizcetlit, nem
reggelit, hanem gábelfrüstököt fogyasztottak és spriccert ittak
rá a színes terítékes asztaloknál, ha felengedett sûrûségébõl az
éjszaka. A korhelyek éjszakánként „álmatlan” hölgyek ablaka
alatt lófráltak és ha kocsmalovagok rikoltoztak, netán
szerenádot adtak »…lerúgta magáról a paplant egyik-másik
kisasszonyka, hogy lábujjhelyen a holdsugár hídján az
ablakhoz lopózzon, ha a térségen a korcsmahõsök ordítottak.
Volt talán olyan félrevezetett leányka is, aki kidugta kis kezét a
zsalugáter nyílásai között, ha az kifért. Némely kézre tán
gyûrût, karkötõt is húztak, más tenyérkébe könnyel, borral,
vérrel írott szerelmeslevélkét csempésztek, vagy eleven
névjegyet dugott a lovag a kézbe, amelyet úgy fogott meg a nõi
kéz, mint valami álombeli ostornyelet, amellyel majd a
szenvedély táltosait hajtja a nõk bakjáról. Volt olyan lovag aki
csókjaival borította el a tabáni ablakokból éjszaka kinyúló
kezeket, nélkül hogy meggondolta volna, hogy éjszaka,
sötétben mily tisztátalan dolgot mûvel.«– írja némiképp
gúnyosan Krúdy, fittyet hányva az álerkölcsökre, az élet
hu nc ut sá ga in tö pr en gõ sz ip or ká zó an sz el le me s ki s
remekmûvében a »Zöld Ász«-ban.
De volt itt kocsma, melynek az enyhe félhomályú szemérmes
árnyékába rejtett intim szeparéiban a szerelmi bánatok
gyóg yítá sána k mene dékh elyé t lelh ette , ki pill anat nyi
mérhetetlen bánatában felejtést másutt nem talált, aki az
émelyedett valóságból a teleszájúság kalandjától csömörlötten
az álomvilágba menekülni vágyott.
A település világításának gyér volta a szerelmet adó
alkalmaknak lehetõségét két kézzel kínálta, a gyatrán
pislákoló fény jótékony árnyat vont az apró kis közökre,
elhagyott zugokra és az éjszakával leszállott boldogságban
egyfajta dionüszoszi színterévé lett. A téli Tabán, másképpen
Rácváros az álmok városa a nagy városban a regék forrása
volt, és sokáig az is maradt.
A kapuk fölé november és december havában borókabokrétákat vagy gyaluforgácsot tûztek. Az utcákat finom homokkal
szórták be, a tehetõsek házuk elé sót szórtak.
A kapuknál hordókat állítottak fel, a háztulajdonos neve
rápingálva. A ház falán felirat: »Jézus nevében szívesen
látjuk!«
A tél elmúlott, és a tavasz, a nyár feltárta az ajtókat, ablakokat.
A házak vendégszeretõn, hívogatón a járókelõket várták borra,
vendégségbe.
A rác ürmöst a ház ura méri, a ház asszonya és a lányok ínyenc
ételeket kínálnak.
Finom, illatos tészták. Mákkal, musttal, citrommal, dióval
töltött remekei a szakácsmûvészetnek, mívességnek.
Megszállottjai voltak a mûvészetüknek, akár az írók, festõk,
építészek.
A Tabán bûvölete a bécsiek Grinzingjének szépségével
versenyzett.
Fogatok, gumirádlerek, batárok álltak a rác háza elõtt. Johann
Strauss vendéglõinek szaletlis kertjeinek, árnyékos
lugasainak, patakjainak vadregényességét, mely mégsem volt
émelyes, a pestiek, a budaiak a Rácvárosban megtalálták.
Édessége sem volt érzelgõs, giccses, mert felejthetetlen
életörömöt, kedélyt fejezett ki. A mi kis magyar világunkban a
helyszínen, egy tabáni író asztalánál írta tudósításait Krúdy,
gitárkíséret mellett. Regényes mûveit, amelyekkel
túlszárnyalta bécsi kollégáját, mert zseni volt és a bor
szakértõje, költõje a nedûnek, hangulatoknak. Az alacsony,
fagerendás, nyitott tûzhelyû szobákban italozás közben a
vendég sült gesztenyét, rác húsos rétest evett. Mindenki külön
engedély nélkül mérhette ki a maga termését. Az adózástól is

mentesülve voltak a rác gazdák. A csípõs idei bornak nagy
keletje volt, ón kupákból ittak, ünnepélyesen, elfogódva,
becsülve a bort. A kesernyés, édeses, pirosló ürmössel
ve rs en yz et t tü zé ve l, fé ny év el , si ma sá gá va l, tü ze lõ
szárazságával, lobbanó temperamentumával.
Így ecsetelték a szakértõk. Mindenre kiterjedt a figyelmük. Az
ízre, a szagra, a színre, a zamatra. A nyelven tapintva, lenyelve
két-három kortyot, összehasonlítva más fajtákkal. Olasz,
spanyol, francia borokkal. A tambura, gitár, citera pengetése
hallatszott. A kolót táncolták körforgásban.
Tündérmese volt a Tabán. Még Zsigmond király korában
népesült be, lett azzá, aminek mára nyoma sincs többé, se
hírmondója. Mert már nincs, mert regényességét, varázsát már
csak találgatva sejthetjük.
A benzingõz, a szmog nem tûri a tündérmesét, a tündérek
világát. A Tabán az volt. És a lakói nehézkességük,
darabosságuk ellenére álomalakok voltak.
Elmúltak a Rácváros fazekasai, pogácsasütõi, a pékmûhelyek,
sátrak, ahol töltött húsos tésztát, sült pecsenyét, datolyás
májat, mézes és borsos mogyorós lepényt, rác csípõs bort és
ürmöst árusítottak poharanként, kannákban, üvegekben.
És a mozaikpadlós, aranykupolájú templom harangtornyával
csak az eltûnõ idõ eltûnõ emléke?
A tabáni ég alatt angyalok röpdöstek, de az angyalokkal együtt
eltûnt a varázs. Fényét, ragyogását hiába keressük. Azt, hogy
hogy nézett ki ez a lebontott tündérmese, azt olyan festõknek
köszönhetjük, mint a könyvajánlónkban errõl valló Zóránd
Ernõ vagy a szintén itt alkotó Végh Gusztáv. Akik keze
nyomán a »megszépítõ messzeségbõl« és gouache-aikról(2)
ezerlelkû arculatában a romantikus Tabán elevenedik meg,
ahol gyermekkorunkban a várból kivezetõ barlang gyújtotta
képzeletünk, ahol ifjú korunkban a Tabán felett függõ hold
kesk eny sarl óján ak ezüs tös félh omál yába n csap ongó
álmokkal a szerelemrõl ábrándoztunk és itt vallottunk elõször
szerelmet és loptunk csókot. Itt a Tabán görcsös törzsû akácos
utcáin – hol a fák úgy teregették sárga viráglombjukat, mint a
páva a legyezõjét – csavarogtunk elsõ szerelemtõl fûtötten,
vágyakat kergetve és álmokat szõve.
1. Osztrák eredetû, nálunk a sváboktól átvett kifejezés a frissen kiforrt
és letisztult újborra. A Heuriger-ekben csak saját bort szabad
forgalmazni. Sõt ez nem csak az italra érvényes, az étlapon, ha van
ilyen, is csak saját készítésû finomságok szerepelhetnek. De általában
inkább csak bort szolgálnak fel, és az ételt a vendég egy különálló
büfébõl hozza, és ott külön is fizeti ki .A Heuriger-ek általában
nincsenek nyitva egész évben, de ma már Ausztriában egy-egy
bortermelõ településen több ilyen is szokott lenni, és a gazdák
beosztják egymás között a nyitvatartási idõt, hogy a vendég mindig
találjon valahol kedvére való újbort.
2. A gouache kiejtése kb. „guas” /mûvésztempera/ egy vízfestési
technika neve. Ennél a festésnél a vízfestékhez különbözõ
kötõanyagokat adnak /enyvet, tojásfehérjét, mézet stb./, így a festék
átlátszatlanná válik. A gouache-t fedõfestésként alkalmazzák, mivel
több réteg festhetõ egymásra a színek keveredése nélkül.

Források: Krúdy Gyula: A Vörös Postakocsi, Márai Sándor:
Szinbád hazamegy, Vajda Sándor: Tabán-Rácváros, Pereházy
Károly- Végh Gusztáv: A Tabán és Zóránd Ernõ: Tabán a lebontott
romantika címû írások- könyvek, a felhasznált Zóránd Ernõ képek a
Fekete Sas kiadó szíves engedélyével láthatók.

Összeállította: -cspb-
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Bodrogh Pál: A haldokló Tabán
Kis ósdi házak… csöppnyi kertek…
Zegzúgos utcák… vén anyó…
Pár fûszál… kõkereszt… óh jertek,
Itt megpihenni jaj be jó.
Itt bolygok én és óh be régen
Itt bandukolt a dédapám –
Viharzó város tengerében
Te csönd szigetje, vén Tabán.

S hej régi házak… régi mámor…
Ki tudja, egykor itt mi volt?
Nagy, lázas éjek, pajkos Ámor –
Nem látta más, csupán a hold.
És most is, hogyha jó az este,
Itt vár reám az én babám:
A vágytól ég a lelke, teste –
Óh csókok kertje, vén Tabán.

Itt-ott kis állvány… rajta vászon,
Dúsfürtû ifjú festeget;
Mereng az ódon sárga házon,
Majd kémli fönn a kék eget.
És száll a kobzok víg kanája
Az alkony lágy fuvallatán –
Poéták s piktorok tanyája,
Óh múzsák berke, vén Tabán.

Ám egyszer véget ér a nóta,
A végzet mindent elsodor;
S ki itt állsz századvégek óta,
Maholnap rád kerûl a sor.
A csákány döng, a balta koppan,
Kimúlsz egy zordon éjszakán –
De színes képen, víg dalokban
Örökkön élsz majd, vén Tabán.

Kik embert hamissan megcsalnak,
Mind megrontatnak.
7
Én pedig nagy jó reménséggel
Bémegyek szent templomodban,
És imádlak szent házadban,
Nagy jóvoltodért félelemmel
Szolgállak szívvel.
8
Vezérlj, Uram, igazságodban,
Ellenségimnek láttokra,
Kik igyekeznek káromra,
Oktass, hogy az te utaidban
Járhassak jobban.
9
Mert szájokban nincsen igaz szó,
Szívek teljes nyavalyával,
Õ nyelvek szól álnoksággal,
Torkok olly, mint az nyílt koporsó,
Hol nincs semmi jó.

Szenczi Molnár Albert: V. Zsoltár
C. M. Megszabadításért való könyörgése Dávidnak, az õ
kergetõi ellen.
1
Úr Isten, az én imádságom,
Kérlek, vegyed füleidben,
És hallgass meg kérésemben,
Én Istenem és én királyom,
Értsd meg mondásom.
2
Tekéntsed meg esedezésem,
És halld meg kiáltásomat,
Midõn hívlak, királyomat,
Meghallgatod én könyörgésem,
Bizonnyal hiszem.
3
Jó reggel meghallgatsz engemet,
Uram, még virradta elõtt,
Idején az nap hogy följött,
Elõdbe számlálom igyemet,
Várván kegyelmet.
4
Mert te egyedül vagy olly Isten,
Kinek az gonoszság nem kell,
És azki gonosz bûnben él,
Nem mehet hozzád semmiképpen,
Míg él vétekben.
5
Az kábák és az esztelenek
Nem állhatnak színed elõtt,
Gyûlölsz minden gonosztevõt,
És tõled távul ûzettetnek
Az illyetének.
6
Azkik csak hazugságot szólnak,
Szörnyen elveszted azokat,
És megátkozsz gyilkosokat,

10
Büntesd meg, Uram Isten, õket,
Tedd semmivé tanácsokat,
Rontsd el õ találmányokat,
Verd meg veled ellenkezõket,
Az pártütõket.
11
És hogy azok mind örüljenek,
Azkik bíznak csak tebenned,
És szívbõl szeretik neved,
Engedd, hogy vígan fölségednek
Énekeljenek.
12
Mert az igazat te megáldod
Te nagy irgalmasságoddal,
Környülveszed, mint paizzsal,
Minden gonosz ellen megtartod
És ótalmazod.
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Regnum Marianum
EGeknek fényes villámja,
Szivünknek fényes aranya
Hogy Jesust Templomba vitted
Simeon ölébe tötted
Kezedben világot hoztál:
Kivel meg-világositál.

Február 2.- Gyertyaszentelõ Boldogasszony, Szûz Mária
tisztulásának napja, amikor Krisztust, a Világ Világosságát
/jelképe: gyertya/ bemutatta a templomban. A münchenikódexben /1466/ Szûz Mária tisztulatta, az Érdy-kódexben
/1527/ Asszonyunk Mária tisztulatja, Mária tisztulásának
/purificatio Beatae Mariae Virginis/ napja, görögül Hypapante
vagyis a találkozás. Az ünnep régi, a katolikus Egyház bölcs
belátással egyik római ünnep helyére rendelte. A rómaiak
ugyanis február elején Feabruus« isten tiszteletére égõ
fáklyákkal körüljárták a várost, és egymást vesszõzték, hogy
bûneikért megtisztuljanak. E napot a szabolcsi zsinat 1092-ben
a kötelezõ ünnepek közé sorozza. A szentelt gyertya már az
ókeresztény korban Krisztus jelképe. Az egyházi értelmezés
szerint a viasz emlékeztet Jézus emberi természetére, a
világosság pedig Istenségére. Más értelmezés szerint a
halandóság ra, mert a gy ertya magát felemészti , hogy
másoknak szolgálhasson. Ismét más magyarázat szerint az égõ
gyertya a jócselekedetekkel ékeskedõ hitet jelképezi, mert
amint a gyertya láng nélkül nem világíthat, éppen úgy a hit is
jócselekedetek nélkül halott.

Jézusnak a templomban való bemutatása számos szárnyasoltárunk képsorozatában feltûnik. Érdekes viszont, hogy kevés
templomtitulussal találkozunk. Meg kell azonban említeni,
hogy a jezsuiták a törökök által épített pécsi fõdzsámit, a mai
belvárosi Plébániatemplomot Gyertyaszentelõ Boldogasszony
tiszteletére szentelték 1688-ban. A szimbolikus szándék,
illetõleg utalás világos: a minden nép számára rendelt
Üdvösség, Jézus Krisztus világosságául adatott a pogány
törökök megvilágosítására. Hasonló megfontolás vezette a
szolnoki ferenceseket is, akik a várbeli mecsetet, Kapisztrán
Szent János, majd Gyertyaszentelõ Boldogasszony tiszteletére
szentelték.
Padányi Bíró Márton püspök így beszélt a gyertyáról:
»szoktunk mi keresztény katolikusok és közönséges római
igaz hiten lévõ pápisták a haldokló embereknek kezében égõ
gyertyát adni, és égettetni. Akarván ezzel jelenteni,
egyszersmind kívánni is, hogy az eõ lámpájuk olajjal, avagy
hitek jóságos cselekedetekkel légyen felékesítve. Hogy így
már kiköltözvén ez árnyékvilágbul, mintegy égõ lámpással...
menjenek bé az örök életnek mennyegzõjébe...«
Kevés olyan katolikus paraszthajlék akadt a Kárpát-hazában,
ahol ne lett volna szentelt gyertya. Régebben a sublót, vagy
ládafiában tartották, vagy felöltözve, szalaggal átkötve a falra
akasztották. Fõképpen vihar idején gyújtották meg, és
imádkoztak mellette.
Szeged környékén úgy tartották, ha szenteléskor nem alszik el
a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Kiszombori méhészek
ezen a napon végigsöpörték a kaptárakat, hogy méheik
bõségesen mézeljenek. Asszonyaik a szentelésrõl hazatérve, a
gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, hogy mindig
békesség legyen a háznál, de megveregették vele a
gyümölcsfákat is, hogy szépen teremjenek.
Lucska /Luèka/ gömöri faluban a család a Mindenszentek
litániáját végezte ilyenkor. Ezt gyújtották meg a vízkereszti
házszentelésnél, továbbá ha beteg családtaghoz a pap a
Szentséget kihozta. A régi szegediek különösen foganatosnak
tartották a hétszer szentelt, továbbá a »kilencedös«, azaz
kilenced, novena alkalmával esetleg kilenc kedden
meggyújtott gyertya gonoszûzõ erejét.
Piricsén a görögkatolikus gazdasszony tehén ellésekor égõ
szentelt gyertyát visz az istállóba.
Kelebián valamikor gyertyát is szenteltek, amelynek oldalába
az apostolokat jelképezõ tizenkét viaszkorona volt szúrva.
Vannak még öregek Erdélyben ma is, akik arra emlékeznek,
hogy az újszülött gyerek fejénél egészen megkereszteléséig
égették a szentelt gyertyát. A szentelt gyertya végigkíséri,
oltalmazza a keresztény ember egész életén át. Keresztelésig
az újszülött mellett világított, hogy a »pogánykát« ki ne
cseréljék a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya
elõször ment a templomba az úgynevezett egyházkelõre,
szentelt gyertyát vitt a kezében. Az »egyházkelõ« szokottabb
népi nevén »avatás« alkalmával, az anya gyermekével,
kezében égõ gyertyát tartva, körüljárta az oltárt, majd a pap
megáldotta, beavatta. Odahaza szûkebb családi körben a

A gyertya méhviasza
Jézus tiszta teste.
A viasz alatt való bél,
az õ ártatlan Szent Lelke.
A Tûz pedig, a világosság
az õ Istensége.
A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A
magyar középkorban ezen a napon elõször a tüzet áldották
meg, majd ennél a szentelt tûznél gyújtották meg ezután a
gyertyákat.
Az ünnep már a magyarországi miseliturgia legõsibb
forrásában, a XI. századbeli Hahóti-kódexben is elõfordul.
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azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belõle. Aki
ilyen fát levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Az
ünnep magyarázatából fakad az a hiedelem, hogy az az
asszony, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján érintkezik
férjével, biztosan teherbe esik. Ha ezen a napon kisüt a nap, és a
medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még
negyven napig tart a hideg. Ennek forrása alighanem egy
középkori deák /latin/ sentencia:
Sole micante Maria purificante:
Maius erit frigus, quam ante.
Magyarul: ha Gyertyaszentelõkor süt a nap, hidegebb lesz,
mint elõtte.
Ellenkezõ esetben a Mura-vidéken úgy tartották:
Gyertyaszentelõkor, ha esik a hó, fúj a szél, Nem tart sokáig a
tél.
Az égõ gyertyával kapcsolatban még a XX. század közepéig is
sok hiedelemmel találkozni. Országos tiszteletére jellemzõ,
hogy nagy katolikus írónk, Fekete István is szeretettel
emlékezett meg errõl a születéstõl a halálig tartó gyönyörû
népszokásról »Tíz szál gyertya« címû novelláskötetében.
Oh Szent Szüz, tölled öröme
Világnak jött, és védelme:
Vigadgy azért magass Menyben,
Vigyázz reánk szükséginkben:
Istennek Fiával ékes,
Szüzességgel tekintetes,
Legyen veled Országunk nyertes.
Források- Bálint Sándor; Népünk jeles ünnepei, Dömötör Tekla:
Magyar népszokások, Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lótõt lépék,
Katolikus lexikon, Katolikus Kalendárium, „Máriát dicsérjed”
énekeskönyv a Szûzanyáról, Néprajzi Lexikon.

Boldogasszony pohara, vagyis meghitt áldomás következett.
Sok évszázados hagyományról van tehát szó, amikor a
haldokló kezébe égõ szentelt gyertyát adnak, hogy az ördög ne
tudjon rajta gyõzedelmeskedni. Körül is járták az ágyát, meg is
kerekítették a testét vele, mintegy elzárva a leselkedõ gonosz
elõl. Ha a házán halott van, sokfelé akkor is meggyújtották,
hogy másvilági útján fényeskedjék elõtte.
Hansági népek gyertyakultusza szerint a gyertya fénye mutatja
a haldoklónak a mennyei utat, füstje pedig elûzi, távol tartja a
lélektõl a gonoszt. A szenteltgyertyával körüljárják a haldokló
ágyát, akkor várnak, és imádkoznak. Ha nem halt meg,
újrakerülik, amíg a lélek el nem száll a testbõl. Egyes
vidékeken azért kell a gyertyát a haldoklóval fogatni, hogy
világossággal költözzék az örök életbe.
Számos Szûz Mária halálát ábrázoló középkori képeinken
hasonlóképpen égõ gyertyát adnak a Szûzanya kezébe, vagy
tartják a fejénél.

Összeállította: -cspb-

Atyaisten légy velünk,
Fiúisten mellettünk,
Szentlélek Úristen fölöttünk,
Boldogságos Szûz elõttünk.
Két koronás angyal két vállunkon,
Krisztus szent kenete szívünkön,
Krisztus szent teste nyelvünkön.
Boldogságos Szûz ereje mindenkor velünk legyen,
Aki erõsebb ennél, az ártson nekünk!
A Gyertyaszentelõ napjához számosan elterjedt »idõjárás és
termés-termékenységjósló« hiedelmek kapcsolódik.
Göcsejben azt tartották, hogy amely fát ezen a napon oltanak,
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Elnyugszom Jézus Mária szent nevében

Mindszenti Gedeon: Magyarország védasszonya

Erdélyi Zsuzsanna gyûjtése

Már nincsen Imre, már felment az égbe,
Az angyalokkal örökké játszani,
Imát többé nem rebegnek, óh nem
Mosolygó, halvány, néma ajkai.
- Ott nyugszik immár gyászos ravatalán,
Kezében ékes liliom vagyon,
Oly szépen nyugszik, mint a Hold sugára
Bús fenyvesekkel árnyékolt tavon.
- Oh miért hagyál itt jó fiam, szerelmem,
Hogy válhattál el tõlem ily korán?
Mért hervasztád el nemzeted reményét,
Te legszebb gyöngy a magyar koronán ? Zokog fel búsan, két térdre hullva,
István, a szent, a megsebzett király;
Ha te meghaltál, óh mondd, a kereszttel
A most megváltott nép elé ki áll?
De Imre hallgat, atyja jajszavára
Sem nyílhatik meg hideg kebele,
Csak egy-egy égõ fáklya lobban olykor,
Miként ha enyhe választ intene,
S elalszik az is.
Csak István virraszt és István szívében
Él a honfibú egyes egyedül,
Ennek szent lángján, porban gyulladozva
Az égre veté könnyes szemeit;
Oh mentsd meg Isten a hit új hazáját,
Mert elveszünk, ha jobbod nem segít!
Nem kérek enyhet, balzsamot szívemre,
Mert Te akartad, hogy legyen sebes,
Hanem könyörgöm Hozzád, Istenemhez,
Vess egy pillantást hû népedre, vess.
- Alig rebegte el a szent imáját,
A liliom Imre jobbkezében
Felnyílik lassan,
És hófehér virágján lobogni kezd
Egy ég lövelte fény.
E fénybõl aztán csillagok teremtek,
Amelybõl egy kéz koszorút fûze,
És a koszorúban ott álla szelíden
Jézus szent Anyja, a Szûzek Szûze.
- Fiam, az ég meghallgatta imádat,
Engem küldött e honnak gyámolul,
Csak lábaimhoz fuss, te jó magyar nép,
Hogyha fölötted az ég beborul.
Én kérek áldást, békét hazádra
S ha harcisíkra szállnod kellene,
Én, ki zászlóid vezérlem,
Én harcaidnak védõ szelleme.
- Szólott a szent Szûz és eltûnt a fényben,
Utána menten a hajnal hasadt,
Mutatván vért, de rózsát is sokat.
Istvánnak nincsen többé honfikönnye,
Letörlé azt a menny szent vigasza,
Mert, habár elveszte legszebb reményét,
De már Anyát nyert a magyar haza.

Fehér rózsa, Mária,
Engem Isten találjon,
Szent szíve szeressen,
Szent halála megváltson.
Ajtómon a Szentasszony,
Tûzhelemen Boldogasszony,
Szobám közepén az aranszál kereszt,
Kerûjjetek, keresztek,
Õrizzetek, angyalok,
Mert elnyugszom a Jézus Mária nevébe,
Isten veti öt ujját
Ötven angyalával,
Száz szeretõ szentivel,
Tizenkét apostolival.
Láss Isten,
Õrizz Isten,
Mert elnyugszom Jézus Mária szent nevébe.
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Szentviktori Ádám Mária-éneke

Adae de Sancto Victore: In assumptione Beatae
Mariae sequentia

Üdvözlégy óh Szûzek Szûze,
aki Megváltónkat szülte!
Te vagy ama Tenger-Tûze
csalhatatlan csillaga:
Az élet tengere ringat;
ne engedd törni hajónkat!
Kérd érettünk Megváltónkat!
imádj Istent, Mária!

Ave Virgo singularis,
mater nostri Salutaris,
quae vocaris Stella Maris,
stella non erratica:
nos in hujus vitae mari
non permitte naufragari,
sed pro nobis Salutari
tuo semper supplica!

Szél dühöng és tenger támad,
nyögnek zavaros hullámok;
fut a bárka, de futtának
szembe annyi szörnyeteg:
ott a gyönyörök sziráne,
sárkány, rablók, Szkillák réme…
Veszve a hajós reménye!
ezer halál fenyeget.

Saevit mare, fremunt venti,
fluctus surgunt turbulenti,
navis currit, sed currenti
tot occurunt obvia;
hic sirenes voluptatis,
draco, canes, cum piratis,
mortem paene despedatis
haec intentant omnia.

Deszkánk majd a mélybe roskad,
majd földobja haragos hab;
árboc ing, vitorla foszlad;
a kormányos mit tehet?
E bajokban elhal nékünk
egész állat-emberségünk:
anyánk! te légy menedékünk,
jó szellem a vész felett!

Post abyssos nunc ad caelum
furens unda fert phaselum;
nutat malus, fluit velum;
nautae cessat opera;
contabescit in his malis
homo noster animalis;
tu nos, mater spiritis,
pereuntes libera!

Te, kit égi harmat áldott,
s el nem vesztve szûz virágod
újmód szültél új virágot
e világnak – új igét,
ki az Atyával egyéltû
s méhedet választva vértül
szûz testedbõl vette értünk
földi húsnak köntösét.

Tu, pertusa caeli rore,
castitatis salvo flore,
novum florem novo more
protulisti saeculo.
verbum Patri coaequale
corpus intrans virginale
fit pro nobis corporale
sub ventris umbraculo

Téged látott s kiválasztott
az, ki mindent bölcsen osztott
s erényedtõl meg nem fosztott
mikor szent testedbe szállt.
Semmi kínt, sem rosszullétet,
õsanyánktól örökséget,
nem éreztél, úgy szüléd meg
a Megváltót és Királyt.

Te praevidit et elegit
qui potenter cuncta regit,
nec pudoris claustra fregit
sacra replens viscera;
nem pressuram, nec dolorem,
contra primae matris morem,
pariendo Salvatorem
sensisti, puerpera!

Eleven gyökér, zöldellõ
olajág, virág és szõllõ,
ki nem magból lettél termõ,
szent gyökér, áldott anya,
földi lámpás, égi ablak,
fénylõbb fényénél a napnak,
könyörögj értünk Fiadnak
ne ítélj szigora!

Radix sencta, radix viva,
flos et vitis et oliva,
quam nulla vis insitiva
juvit ut fructuficet;
lampas soli, splendor poli,
qui splendore praees soli,
nos assigna tuae proli,
ne districte judicet.
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Bessenyei György: A magyar nyelv felemeléséért

V

alljuk meg, hogy nagyon megszûkültünk a magyarságba, melynek ugyan bõségébe soha nem voltunk. Csudálkozom nagy
nemzetünkön, hogy õ, ki különben minden tulajdonainak fenntartásába oly nemes, nagy és állhatatos indulattal viseltetik, a
maga anyanyelvét felejteni láttatik; olyan világba pedig, melybe minden haza önnön nyelvét emeli, azon tanul, azon perel,
kereskedik, társalkodok és gazdálkodik.
Olyan szánakozásra s egyszersmind köpedelemre való csekélységgel kicsinyítik némelyek magokat, hogy magyarul nem lehet,
mondják, jól írni, okoskodni, mivel sem ereje, se elégsége nincsen a nyelvnek, melyekkel a tudományok szépségeket és mélységeket
elõl lehetne adni. Olybá venném ha mondanád egy nagy hegynek, hogy semmit nem ér, mivel nincs bánya s bányász benne. Mit tehet
arról a drága hegy, ha kincseit belõle nem szedik; mit tehet róla a magyar nyelv is, ha fiai õtet sem ékesíteni, sem nagyítani, sem
felemelni nem akarják? Egy nyelv sem származott a föld golyóbisán tökéletes erõbe; de azért sok van már erõs és mély közöttök. Ha az
anglusok soha nem kezdettek volna nyelveken írni, azok okból. Hogy gyenge, nem volna most sem fényes, sem oly mély, melyhez egy
nyelv sem hasonlíthat már e részbe, noha gyengébb volt sokkal, mint most a magyar…
Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet,
valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.
**

Remélhetjük-é mi, hogy nyelvünket valaha oda vihetjük, hol francia, anglus vannak? Ha pedig anyanyelvünk porba marad, higgyük-é,
hogy idegen nyelvek által nemzetünket közönségesen a szép tudományokra felemelhetjük? Legalább azt tapasztaljuk, hogy csupán
idegen nyelven soha még egy nemzet is e földön, a maga anyanyelvét megvetvén, bölcsességre, tudományokra felemelhetjük?
Legalább azt tapasztaljuk, hogy csupán idegen nyelven soha még egy nemzet is e földön, a maga anyanyelvét megvetvén, bölcsességre,
tudományokra nem emeltethetett. A görög a görögbe, a deák a deákba, az anglus az anglusba, a francia a franciába mentek fel.
Valameddig e nemzetek anyanyelveikkel el nem kezdettek fényleni, addig homályban nyögtek. De ha lehetséges egy országnak idegen
nyelveken magába a tudományokat nagyra vinni, tehát e részbe mi magyarok kénteleníttetünk valósággal legelsõ próbát csinálni. Míg
az ország törvénye deákul van, s míg ezen a nyelven perelnek, ítélnek, addig sem idegen, sem magyar nyelvet nem fog tudni a magyar
nemzet. Tedd hozzá, hogy deákságot sem fog ismerni az elsõ grádusba, mert a Corpus Jurisba való Jobbagiones deákság sem szülhet se
Cicerókat, sem Curtisokat, sem Barclaviusokat, sem Virgiliusokat, sem Pliniusokat.
Ha a nemzet akarja s valamit öszvetészen, fundálhat egy Magyar Társaságot, mely néki mindég magyarul írna. Be dicsõséges dolog
lenne!
/1771-1778 között/

Csak nyelvünkkel pattogtatjuk…
Csak nyelvünkkel pattogtatjuk:
Vagyon Isten, azt kiáltjuk,
Hogy megítél, azt is tudjuk,
Hogy megbüntet, azt is valljuk.

Az õ hiti tarka-barka,
Mint párducnak az õ nyaka,
Változtatja nyaratszaka
Hitit, mert fél télétszaka.

De azonban sült pogánnál
Mind töröknél s mind tatárnál
Gonoszb magyar Beliálnál,*
Minden erdei oláhnál.

Handa-banda õ Credo-ja,
Hozza-hozza Miatyánkja,
Vedd el-vedd el praeceptomja,**
Üsd-vágd salutatioja.

Mert nem nézi iát-fiát,
Attyát, annyát, rokonságát,
Öli, vágja attyafiát,
Nem kímélli szép hazáját.

*Beliál: a pártütés gonosz szelleme /héber/.
** Praecepum: elv /latin/.

Csak kaphasson, kész mindenre,
Csigázásra, öldözésra,
Szûzek, vének vesztésére,
Város, falu égetésre.
Ismeretlen szerzõ mûve, valószínûleg az XVII. század kezdete, az. örök magyar önkritika.
Fönnmaradt Pápai János jezsuita szerzetes latin teológiai kéziratának magyar elõszavában, 1607-8.
Lehet, hogy Pápai páter a keserû szatíra költõje.
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Döbrentei Gábor:
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve

Rimay János:
A magyar nemzetnek romlása s fogyása
Ó szegény megromlott s elfogyott magyar nép,
Vitézséggel nevelt hírrel vagy igen szép,
Kár, hogy tartattál úgy, mit senyvedendõ kép,
Elõmenetedre nincs egy útad is ép.

Szerettem a hazát’
Megszegtem kedvéért szívem örömeit,
Csakhogy látnám jõni ragyogó csillagát;
Reszketve gyujtottam éjjelim mécseit:
Mim érte? a szent ügy most is tapodtatik,
S híve, tört oltára mellé taszíttatik.

Kedvelt s böcsült véred lett csúfoltságossá,
Szablyádnak bõ zsoldja nagy olcsóságossá,
Megcsorbult nemzeted változott korcsossá,
Nevednek szépsége utálatságossá.

Szegény fásult haza!
Legdicsõbb elméid koszorúzatlanok,
Amilyeneket máshon büszkén jutalmaza,
Nálad üres hirû vigasztalatlanok,
Pazarlják éretted hõsi erejeket,
S te inkább töröd, mint élesztnéd lelkeket.

Föld reménységére felnevelt úrfiak,
Szemétre vettettek úgy, mint köz tyúkfiak,
Zsírokkal hízódnak az idegen fiak,
Hozzád nem különbek, mint az ördögfiak.
Hazádnak szép vége mindenütt csonkán áll,
Serged szép száma fogy, romol s szállton száll;
Inséged nõ s árad, veled egy ágyban hál,
Bõ étkeid helyett rakodik apró tál.

Õk megsajnállanak,
S ifjan nekivágva sülyesztõ éjednek,
Rontják, törik, amik díszedben gátlanak;
Fejtik tüzét lomhán eltapodt nyelvednek,
S hajdan dicsõséged parlagosúlt útján
Új virágod csattan lelkesb fiad lantján.

Ki szánhat? Bánd magad nyomorúságidat,
Mert nézi s nem érzi az csak romlásodat,
Aki építhetné te szép országodat,
Könnyen múlatja el csak záloglásidat.
Sem pénz, jószág mostan s méltó árú posztó
Nem indít, hogy szolgálj, megszûkült az osztó,
Csudáld, hogy minden rend nem kóborló s fosztó,
A nagy orv mert kicsinyt szörnyebb felakasztó.

Az ifjú mit nem mer?
Híres tettû nevek sugárzását issza,
Pajzstrengetõ karja ezer hydrát lever,
Vak hátráltatóját porba nyomja vissza;
S még tapasztalatlan szíve szép árjában
Nagyra kelendõ Nap szenderg hajnalában.

Ó kedves nemzetem, hazám, édes felem!
Kivel szerelmetes mind tavaszom s telem:
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem,
Nálad, hogy szeretlek, légyen e vers jelem.

De mire ébred fel!
Magát-rontó hideg serget veszen észre.
S hull a magasan járt, roncsolt érzésivel;
Búsan néz a szépen elgondolt egészre;
S aki messze repült s hitte hogy nagyot tesz;
Egy kis körbe szorult szendergõ férfi lesz.

Verseghy Ferenc: Egy jó szívbõl költ szatira
avagy feddõ költemény a magyar literaturáról
/Részletek/

El ugyan nem gyávul,
Kicsordúlt nagy könnyét letörli hirtelen,
Lelke megzúzva is szikrát pattantva gyúl.
Lágy panaszba fúlni látja hogy dísztelen.
Olvadást csak azért engedne szívének,
Hogy, ah, õ ne érje hunytát nemzetének.

Hogy szatirát írok, s nem vén kofa módra szidalmat
Ámde kevés van még tudományt-kóstolta hazánkban,
Akinek agykoponyájától megvárni lehetne,
Hogy szatirák, s kofa szitka között választani tudjon.
Sõt ha tud is, rossz szíve legott szidalomnak ítéli,
Ami nyomósb szókkal magyarán megfeddi hibáit.
---------A paloták szép rendje között elhintve kerengtek,
Vagy leveles cserboltok alatt mély gondba merûlvén,
Írtanak a daliák; míg egy nagy falka tudóskák
Nagy hahotálás közt egy helyrõl másra bolyongtak.
Messze valék tõlök, s máris füleimbe zuhantak
A riadó lármák: Márst vélted volna csatázni!
S hogy közelebb léptem, hihetetlen csúf csuda! Szintén
Három grammatikust láttam, mint verte, pofozta
A dühödõ dandár; láttam, mint tépte le rólok
A pipes öltözetet, melyben avégre jövének

Meg-meglátogatják
Magányában régibb széposzlott képet,
Mátyás fényén s Mohács sírján hordozgatják,
S erre megint forrnak fojtott érzései,
Felkönyörg hazája õsi istenének,
Nyisson ragyogó kort nemzetünk nyelvének.
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E tudomány árnyéka után nagy füttyel enyelgõ
Nyájhoz, hogy ragyogóbb köntösben szólni tanuljon.
„Jól esik!” így szólott egy bajszos pára megettem;
„Grammatikus minek a született és tiszta magyarnak?
Mintha magyar fecs könyve kivül még anyja tejével
Szopta saját nyelvén igazán nem tudna gagyogni.
Könny, köny, után vagy utánn mindegy; kiki mondja vagy
írja
Íze szerint; s szabadon bánjék nyelvével akárki.
Van faluról faluig tág út; és aki hazánkban
Mindezeket kiszabattatván, egyenesre vonatni
S a görönyöst, gödröst megegyengettetni akarná,
Vaj! mi kobak velejû, mely ostoba volna elõttem!

Akinek a rögös út nem tetszik, fekve maradhat
Fûlt kulyibájában: úgyszintén, aki talántán
Rég anyanyelvünkben nem akar szenvedni göröngyöt
Szép sima nyelvre szokott ajakit szárassza deákul
Gautiert*, grammatikust mind el kell ûzni pokolba.”
Erre ijedt szívvel szaporán más félre osontván,
Boldog egek! mondám, mely rossz itt könyveket írni
Melyek az ízlésnek rögeit jobbítani kezdjék.
A tulipán gyökerét házúl a tormakukacnak,
A ragyogó súgárt a baglyok sanda szemének,
Annyi valójában, mint már a helytelen ízben
Megrögzött agynak nyílást a szépre javallni.

Fekete István: Betyár

R

omantikus ország voltunk világéletünkben – különösen a külföld elõtt –, de ez a romantika szürkül, és az emlékek elõtt egy-egy
névben, szólásban kísért még, ha nem is helyes alkalmazásban. Mert hogy az egyik barátom fiáról mint „az a zsivány”
emlékeznek meg, az teljesen helyénvaló, míg a másik barátom kutyáját mért keresztelték Betyárnak – érthetetlen.
Betyár származása – ha nem csalódom – az ismeretlenség ködébe vész, hogy csak viselt dolgai, hûsége, becsületessége, bátorsága
nyomán gondolom: apjában egy pulit, anyjában pedig pumit tisztelhetett. Betyár azonban mégsem korcs, mert mindkét szülõjének
minden jó tulajdonságát örökölte.
Barátom a Rózsadomb legszélén lakik – ahol már a koldusok is jó éjszakát mondanának, ha még lennének rendes békebeli koldusok –,
így Betyár alkalmazása nagyon indokolt. A villa háta mögött erdõ, elõtte üres telkek, mellette út vezet el, melyet a legöregebb
taxisofõrök sem ismernek. Betyár tehát meglehetõsen vad életet élhetne, ha „olyan” kutya lenne; de Betyár nem olyan… Betyárt
ismerik a rigók, a cinkék és a nyulak – igen, a nyulak –, melyek szemtelenül ott legelésznek, amint alkonyodik, és Betyár csak azért
zavarja meg õket, mert a nyulaktól ez már mégiscsak szemtelenség. A nyulak hármasával-négyesével jönnek elõ az erdõbõl, és Betyár
ilyenkor éktelen csaholással rúgtat közéjük, amit azonban a kanálfülû nép egyáltalán nem vesz tragikusan. Nem pedig azért, mert
Betyár sose tudja, melyiket akarja megfogni, és azért se, mert a nyulak játszva hagyják a kis kutyát faképnél.
De Betyár nem is vágyik nyúlpecsenyére. Megvan az õ tisztességes kenyere, háza, gazdája, sõt gazdái, akikhez szíve egész melegével
ragaszkodik. Különösen kisebb gazdáihoz, a gyerekekhez.
Barátom két nagyobb gyereke óvodába járt, és a kis kutya minden felszólítás nélkül kísérte õket oda és vissza. A szülõk ezt csak akkor
tudták meg, amikor a gyerekek Betyár részére is tízórait követeltek.
Így derült ki az is, hogy Betyár – amíg a gyerekek óvodáztak – az óvó néni
tyúkjaira ügyelt fel, közben pedig, mint Öcsi mondta, „föjdbe jukakat fujt”…
Betyár tehát tyúkõrzés mellet lyukakat fúrt, ami azonban már nem tetszett az
óvó néninek, és amikor valamelyik tyúkot megtépázta, Betyárt szó nélkül
kicsapták az óvodából.
Betyár tehát búsan hazaballagott, a gyerekek pedig lelkendezve mesélték a
kicsapás részleteit.
És mi lett Betyár tízóraijával? – kérdezte anyjuk.
Azt megfeleztük…
Tulajdonképpen igazuk volt. Betyárt kicsapták az óvodából, Betyárnak nem jár
tízórai…
Ezek azonban a nyáron történtek. Õsszel a kislányt beíratták az elsõ általánosba,
s vele – mi sem természetesebb – Betyár is beiratkozott. Most már iskolába
járnak. Valljuk meg azonban, hogy Betyár az elsõ pillanattól kezdve notórius
iskolakerülõ. Kis gazdáját elkíséri, haza is kíséri, közben azonban a jó ég tudja,
hol tekereg.
Mindegy. Betyárt többé nem lehet kidobni, mert be sem megy, s a közhiedelem
azt tartja róla, hogy õ is általánosba jár. Igaz, hogy az óvodából kicsapták, de
ilyesmi az emberek között is elõfordul. Betyár olyan, mint a levitézlett politikus,
aki azonban jó gyerek, esze is van, csak valami rossz fát tett a tûzre: mondjuk, a
többség földjébe „jukakat fujt”, és a hatalom tyúkjait megtépázta.
Betyár mégis iskolás lett. Betyár – felfelé bukott.
/1960/

28.

Kosztolányi Dezsõ: Végrehajtó

D

élelõtt fél tíz. Hökkent mosollyal nyit be a szobalány, hogy itt a végrehajtó, foglalni akar régi, híres adóhátralékom miatt.
Hiszen ez nagyszerû. Boldogan ugrom fel íróasztalomtól. Bejött az én utcámba. Kisietek a verandára. Ketten állnak ott, mint
párbajsegédek, kiket maga az állam küldött hozzám: a végrehajtó rokonszenves fiatalember, puha ingben, lepkenyakkendõvel,
aktatáskával, mögötte egy kopasz fõvárosi szolga, egyenruhában, eléggé komoran, sokkal hivatalosabban. Amikor megpillantják
derûtõl sugárzó arcomat, nem tudják mire vélni jókedvemet, mert egyébhez vannak hozzászokva. Karon ragadom a végrehajtót,
betessékelem, alig találom helyét. Felajánlom valamennyi ingóságomat. Miután lefoglalta a zongorámat, így szólok hozzá:
- Most pedig engedje meg, hogy én is lefoglaljam.
- Mit?
- Önt. Csak néhány percre.
- Zavartan. Engem?
- Igen, igen. Szeretnék kissé elbeszélgetni a mesterségérõl. Hogy lett például végrehajtó?
- Ó. Szabódik. Bizony erre nemigen gondoltam. Benn ültem az adóhivatalban, itt az elsõ kerületben, az irodában. Künn járni a szabad
levegõn mégis jobb.
- Ugye vidéki?
- Vas megyei. – Szép beszédjén nyomban érezni. Karakán koponya ül széles vállán.
- Az apja?
- Földmûves. Hat elemit végzett. Én csak ötöt. Háború elõtt felküldött az apám, hogy itt tanuljak. Háromszázhatvan koronát tett
zsebembe, egy kopertába. Pest mindjárt nagyon megtetszett. Az emberek itt udvariasak voltak. Nem mint a falun. A pályaudvaron
körülvettek, az egyik táskámat vitte, a másik átkarolt, felsegített a villamosra. De mikor a kalauz a jegy árát kérte, sehol se találtam a
pénzem. Kilopták a zsebembõl.
- Ön pedig megesküdött, hogy kifosztja ezeket a cudar pestieket, akik kifosztották.
- Dehogy. Kézzel-lábbal tiltakozik.
- De igen. Szemet szemért, fogat fogért. A háromszázhatvan koronáért lefoglalja az összes zongorákat.
- Nem olyan egyszerûen ment az, kérem. Nemsokára kitört a háború, végigverekedet, Belgiumban is jártam. Hogy hazakerültem, nem
tudtam mihez kezdeni. Egyszer megborotváltam a háziuram fiát.
- Annik is lenyúzta a bõrét?
- Nem, egészen jól sikerült. Láttam, hogy ehhez értek. Felcsaptam a Szív utcában borbélyinasnak. Közben mint borbélyinas, letettem a
vizsgát a két polgáriból. A kommünben cukorkát, cigarettát árultam a Rákóczi út sarkán. Tetszik tudni: „Gyenge a cigaretta.” Csakhogy
a rendõrség ezt betiltotta. Katonának álltam a nemzeti hadseregbe. 1922-ben leszereltem, utána vizsgát tettem a harmadik, negyedik
polgáriból. Most már a hetedik gimnáziumból is levizsgáztam. Pedig családom van, feleségem, kisleányom.
- Mibõl futja a költség?
- Én is tanítok. Egy hatodik gimnazistát. Érettségit szeretnék tenni, jogot végezni, ügyvéd lenni.
- Sok a dolga?
- Naponta legalább húsz foglalás, de akad negyven is.
- Nyájasan fogadják?
- No.
- A kutyák?
- Múltkor nadrágomba harapott egy farkaskutya.
- Hogy jut be a lakásokba?
- Elõször is: sohase mondom meg, hogy végrehajtó vagyok.
- Micsoda szerénység. Mit mond?
- „Az adóhivatal.” De a cselédek már ezt is ismerik. Élnek a gyanúperrel. Elõbb majd szólnak a nagyságánknak. Azok már bent
kiabálnak: „Tessék, vigyenek el mindent.” És pedig: „Nem komoly a dolog, nagyságos asszonyom, formaság az egész.” Kicsit sírnak,
tördelik a kezüket, de megnyugszanak. – Lám, kezelni kell õket, mint a betegeket. – Természetesen akadnak olyanok is, akik
lecsirkefogóznak. „Te csirkefogó.”
- Tegezik?
- Csak az asszonyok. A férfiak magáznak. Csendesen káromkodnak, szedegetik az égbõl a szenteket. Vagy ellenszegülnek a testükkel,
nem akarnak beengedni.
- Akkor?
- Rendõrhöz folyamodom. Az nagyon szívesen jön, mert ezért külön díjat kap. Mindig ezt kérdezi: „Hány rendõr kell?” Egyik kartársam
egy kávést árverezett. Az tört, zúzott, torkába akart harapni. – Az emberek, mihelyt tulajdonukhoz nyúlnak, gyermekekké válnak, s azon
töltik ki haragjukat, kit szemük elõtt látnak. – Négy rendõr kötözte össze, mint a dühöngõ õrültet, s úgy árverezték el a kávéház egész
berendezését.
- Bocsánat illetlen kíváncsiságomért: lehúzta már valakirõl az inget, elvitte már azt a bizonyos „utolsó párnát”?
- Á, nem vagyunk mi olyan kegyetlenek. A felet elõször is „felintjük” – felszólítjuk –, hogy nyolc napon belül fizessen, különben
zálogoljuk. Nyolc nap múltán hat százalékot csapunk az összeghez. Ha akkor sem fizet, értesítjük, hogy nemfizetés esetén bútorait a
hatósági raktárba szállíttatjuk. Aztán kiírjuk az árverést, de ez is két határidõre szól. Az elsõn sohasem kel el semmi, mert a tárgyak
becsértékén felül van a kikiáltási ár. Hanem a másodikon. Ott bizony akármilyen összegért elkótyavetyéljük a holmikat.
- Mi a legkisebb összeg, amiért foglalt?
- Ezer papírkorona. Pedig gazdagok voltak az illetõk. De azért se. Bakafántoskodtak.
- És a legnagyobb összeg?
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- Százhuszonkilenc millió forgalmi adó.
- Nyugtasson meg, hogy a végrehajtókat is végrehajtják.
- Nemrégiben két kollégámnál foglaltam. – Mint mikor az orvost az orvos operálja. – Négyszázezer koronáért és
kilencszáznyolcvanezer koronáért.
- Mi a zálogolás sorrendje?
- Elsõ mindig a zongora.
- Önök talán zenekedvelõk?
- A zongora bárhol értékesíthetõ. Utána következik az ebédlõszekrény, a pohárszék, a perzsák, és így tovább. Mi a lakásban mindig csak
a falakat nézzük. Keserû öngúnnyal. Nem mint egyéb tisztességes emberek. Amíg kezet fognak, keressük a falon a képeket, ingaórákat,
azok tájékoztatnak legjobban a felek vagyoni helyzetérõl.
- Sok könyvtárat látott?
- Nagyon sokat. Mert ahol könyvtár van, ott az adó nincs rendben. Ez a tapasztalatom. Múlt héten valami tudósfélénél jártam. Az is
rengeteg könyv között ült. Mikor beléptem, kivett zsebébõl egy ötszázkoronást, elém dobta, azt mondta, ez az összes pénze. Azzal
elfeküdt a díványra, tovább olvasott, oda se nézett, hogy mit foglalok le.
- És ahol nincs semmi?
- Azt mi már benn a hivatalban meglátjuk a félen, még akkor is, ha jobban öltözködik és fogadkozik, hogy fizetni fog. Kilencvenkilenc
százaléknyi biztonsággal meg lehet azt mondani. Szem kell hozzá. Gyakorlat.
- A legszegényebbek milyen adóval maradnak adósak?
- A kutyaadóval. Künn, a hengermalom mellett, az indiántelepen. Ólszerû butikokban laknak itt az emberek. Én is egy ilyen telepen
élek, szoba-konyhás lakásban, de onnan is ki akarnak tenni, mert még nincs lakásigazolványom.
- Népszerû legalább a környéken?
- Nem mondhatnám.
- Mit szólnak a társaságban, mikor megtudják, hogy mi a foglalkozása?
- Mindig nevetnek. Mi rendszerint eltagadjuk a foglalkozásunkat. Tessék nézni a névjegyemet: „Adótiszt, székesfõvárosi tisztviselõ.”
A szolga, kit künn feledtünk a verandán, kopog dolgozószobám ajtaján, hogy megnézze, hol marad ily sokáig a végrehajtó. Nyilván azt
hitte, hogy közben meggyilkoltam, s apróra vagdalt hulláját kályhámba rejtettem. Ámulva látja, hogy a végrehajtó karosszékemben
cigarettázik. Elbúcsúztam tõle, kikísértem a kapuig. Havi másfél millió a fizetése, de a legnagyobb pénzügyi hatalmasságot képviseli,
önzetlenül és alázatosan állja mindnyájunk ellenszenvét, jótékony levezetõ szelepe mindnyájunk elsõ vakdühét. Hóna alatt
aktatáskájával szürkén ballag bús körútján, hogy egyéb embertársait se hanyagolja el. Õ a társadalom árvája. Sehol se szeretik õt.
Szegény, szegény.
/Pesti Hírlap, 1926. május 30./

II.

József Attila: A Dunánál
I.

Én ugy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idõ egésze,
mit száz ezer õs szemlélget velem.

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivembõl folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

Látom, mit õk nem láttak, mert kapáltak
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S õk látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
s mosta a város minden szennyesét.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk – õk fogják ceruzámat
s én érzem õket és emlékezem

És elkezdett az esõ cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
A hosszú esõt – néztem a határt:
egykedvü, örök esõ módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.

III.
Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, õk ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebbõl vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!…” –
megszólítanak

A Duna csak folyt. És mint a termékeny
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, ugy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idõ árján ugy remegtek õk,
mint sirköves, dülöngõ temetõk
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Megszólítanak, mert õk én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erõs,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál
mert az õssejtig vagyok minden õs –
az Õs vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

Egy szegény emberhez,
Jó szavát is adja,
Kenyerit is nyújtja,
Kormodin kutyáját
Rólam csillapítja.
Itthon van-e a gazda?
Van-e jó farsangja?
Ha van jó farsangja,
Igyék, egyék, mulassék,
Nékem szalonnát hozzék.
Ha nincs a kis házba,
Menjen a kamrába,
Hozzon egy darab szalonnát,
Húzza a nyársamra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók gyõznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbõczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövõvel – mai magyarok!

Bükkszék (Heves m.),gyûjtve 1967. szeptember 2.
Józsa Károlyné Tarjáni Etel, 1905.

… Én dolgozni akarok. Elegendõ
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendõ
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet õseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat
ez a mi munkánk; és nem is kevés

„Régen leleszi (Tarnalelesz) cigányok jártak köszönteni
ünnepnapokon. Vót közöttük egy nagyon öreg cigányasszony,
Vilma néni, ki má rég meghalt... legalább 30 éve... vót talán 75
éves.”
H ó, hó farsang
Hó, hó farsang, szép szederlevelivel,
Aranykoronájával.
Mikor az Úrjézus a földön járkált,
Koldus képibe, koldus ruhába,
Bemegyen, bemegyen egy gazdag emberhez,
Kenyerit se nyújtja, jó szavát se adja.
Komondor kutyáját reám uszíngatja.
Bemegyen, bemegyen egy szegény emberhez.
Kenyerit is nyújtja, jó szavát is adja.
Komondor kutyáját rólam csiklandítja.
- No te szegény ember, állj fel a vállamra,
Amit te onnan látsz, soha meg ne tagadd!
- Én Uram Teremtõm, nem látok egyebet
Mennyország ajtaja le van pecsételve,
A pokol ajtaja sarkig ki van tárva,
Úgy viszik a lelket, mind a szél a pelvát,
Még annál is jobban, mind a záporesõ!
Csikóderes, fakóderes! Csörgõs kocsiba!
Úgy viszik a nagyurat vígan pokolba!
Bükkszék (Heves m.), 1972. máj. 3. Igaz Mária gyûjtése.
Józsa Károlyné Tarjáni Etel, 1905.
„Cigányasszonyok mentek farsangkor kódulni, azok mondták,
Nem csináltak semmit hozzá, csak mondták.”

/1936.június/

Tamás István: Vers a Tiszáról
Tisza vizét siratják súlyos homokzsákok,
töpörödött apóka reménykedve néz.
Gyürkélt seszínû kalapját, könnyû piheként,
lopja el fejérõl a viharos szél.
Kotorék ebe nyüszítve veti magát utána,
a víz jeges, hideg örvénye, ölelve fogadja magába.
Duzzad a Tisza, egyre hatalmasabb,
vadul, fröcskölve tépi szét a gátat,
hullámai kitartóan nyaldossák,
a régi, öreg vályogházat.
Sok – sok évtized munkája, szenvedése,
a megvalósult álmok, istentévedése.

Népi farsangi énekek
Fársáng, fársáng
Fársáng, fársáng, Szép szeder leveli,
Arany koronája.
Mikor az Úrjézus
A földön járt
Koldus képibe,
Bemegyen, bemegyen
Egy gazdag emberhez,
Jó szavát sem adja,
Kenyerét sem nyújtja,
Kormodin kutyáját
Reám uszítgatja.
Bemegyen, bemegyen

Ady Endre: Farsangi dal
Szép úri nép, didergõ itt a fény,
Szükség van itt vidám harangozóra...
Lecsúszott vén napunk az ég ivén:
Szép úri nép, hisz ez farsangi óra,
Édes, pogány, vidám farsangi óra...
Szép úri nép, néhányan itt vagyunk,
A lelkünk vers, a lelkünk csupa ének,
A lelkünk, hej, régibb, mint mink magunk,
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Nagy Pán sípjában ez vala az élet
S azóta él a vers és száll az ének...

Az idõbõl kitépett ez az óra,
Sirász e hely, hull reánk a virág,
A mult s jövõ jöttek találkozóra
S nagy Pán vigyáz e szép találkozóra!...

Szép úri nép, kegyes szívvel fogadd
Az élet ez örök farsangolóit,
Ha tapsra készt’, nincs nálunk boldogabb,
Akár borús, akár tréfás bohó itt,
Családjuk egy s még mindig egyre hódít.

Arany-Tóth Katalin: Ha tehetném

Szép úri nép, hej, fordult a világ!...
Kihuny a gáz... Õs Hellász napja éget,
Amerre nézek, fény, dal és virág,
Olimpiának síkja, szines élet,
Virágesõ hull s mámort zeng az ének...

Ha tehetném,
Világnak kürtölném,
mit jelentesz nekem.
Lágy dallammal röpíteném
– mint tavaszi szellõ a virágillatokat –
boldog énekem.
Én, ki mindent néma mosollyal
hallgattam eddig el,
s kinek a fájdalom már oly hû barátja,
mint napkorong lassú járása
a termõföldeken.
Mert veled minden olyan tiszta,
mert veled minden olyan édes.
A könnyem is forrásvízzé válik,
a só belõle semmivé lesz.
Mert veled minden olyan egyszerû,
s mert veled mindent megértek.
Mint anyját ölelõ gyermek,
úgy szeretlek.
Ha tehetném, forognék körbe-körbe,
hogy a világ is táncra perdüljön, s ne ökölbe
szorított kezekben gyûljön a harag keserûje.
Csak szeretet lengje nemes zászlaját a szívekbe,
mint ahogy én simítom szerelmem a testedre,
mint ahogy én csókolom lelkem a lelkedre.
Ha tehetném, ölelnélek, amíg élsz – amíg élek.
Melletted már nem félek.
Mert érzem, hogy eggyé válunk,
valahányszor
szemedbe nézek.

Szép úri nép, a vér csodás, nagy úr,
A vérbõl az életnek titka árad,
Hiába nyit virág s az ég azúr,
Hideg a fény, a vérünk hogyha bágyadt:
A vérbõl az életnek titka árad...
Szép úri nép, hallatszik a zene!
Szaturnusz hív ünnepre deli népet,
Egy mennyország minden asszony szeme,
Milyen vágyó, milyen erõs legények,
Éljen a vér, a kedv, a mámor, ének!...
Szép úri nép, mámorban hinni jó,
Mámorban hinni földi, boldog, édes,
Mámort tanít a tarka hisztrió,
A dal, a hit, a mámor üdvösséges,
A dal örök, csupán az óra véges...
Szép úri nép, arcod megváltozott,
Emlékezünk, mi már régente élünk:
Farsangi nap mikor leáldozott,
Óh, mint gerjedtél vágyra, dalra vélünk,
Emlékezünk, mi már régente élünk.
Szép úri nép, bágyadt a vér s ideg,
Olimpiának szentelt síkja néma,
A lelkünket fagyasztja a hideg,
Szaturnuszhoz hiába hív poéma,
Vidám, pogány, farsangi óra néma.

Babits Mihály: Szerelmes vers
A szemedet, arcod mélységes, sötét szürke tavát
homlokod havasa alatt, homlokod havát
elfeledtetõ fényes nyári szemed szédületét
szeretem és éneklem e szédület szeretetét.

Szép úri nép, jambus-dal száll feléd,
Szájam sövényén egy-egy szava reszket:
Mikor eldobtad a mámor egét,
Ez a mi népünk ezer édent vesztett,
Mi vonszoljuk, hej, a te bús kereszted!

Mélységes érctó, érctükör, fémtükör, mesebeli,
szédülsz, ha belevillansz; ki tudja, mivel van mélye teli?
Szellemek érctava: drága ércek nemes szellemei
fémlenek villanásaiban; de mily ritka fém szelleme tudhat így
fényleni?

Szép úri nép, didergõ itt a fény,
Szálljon csoda e kis harangozóra,
Frissülj meg, vér, te bágyadt, lomha, vén,
Fakadj ki multból, valamelyik óra,
Édes, pogány, vidám farsangi óra!...

Mély, fémfényû, szürke, szépszínû szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengõk csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!

Szép úri nép, néhányan itt vagyunk,
A szó, a dal legyen a régi máma,
Szent mámorral teljék fáradt agyunk,
Ez a világ ma itt a Pán világa,
Mi dédapánk, a nagy Pánnak világa...
Szép úri nép, ez itt egy más világ,
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végigfeküdte
míg állt a bál - végig az
ágyban állt - látta

Lesznai Anna: Mért oly hosszú
Mért oly hosszú az út a szívtõl a szájig,
Hogy lüktetõ lelkem sosem jut odáig,
Hogy a mindenségtõl úgy el vagyok zárva.
Csendes békés szerrel nem jut napvilágra.
Életemnek fáját erõsen rázzátok,
Hadd hulljon gyümölcse ujjongva reátok.
És mint dió burka, mely hull napos ágról,
Repedjen meg szívem a nagy boldogságtól.
Törjétek fel zárját az énálmodásnak
Hogy elepedt lelkem od’ adhassam másnak,
Másnak, másnak, másnak, ki megváltsa tõlem
Aki rezgõ hangszert formázhat belõlem,
Ki valóra váltson, megitasson vérrel...
Megetessen könnyes szerelemkenyérrel.

elmegy elõtte
vonat és sínpár - lámpa
sem ég csak a bál
a bál folytatódik késsel késen állva
lehull a fénybe
az éjbe mártott
lebegés rád nehezül
s a bál - bálban áll.

Revicky Gyula: Bál után
A mély gyönyörtõl szédülök még,
Ragad a lázas képzelet.
Melletted ûlök, czifra párok
Fel és alá keringenek.

Pethõ László Árpád: Bálban bál
Annyi bál van
annyi bálból áll a fény
ahány a párban

A zene szól, de hangosabban
Dobog, majd megszakad szivem.
Szeretnék sírni, mint a gyermek,
A boldogságtul, azt hiszem.

táncolók lépte
viszi - tolja éj sötétje felé az ég

Egy valczer édes áriáját
Lágyan merengve hallgatom;
De édesebb minden zenénél
A mosoly édes ajkadon.

s napok - évszakok
felé toluló végeláthatatlan kéjt

S ha szólsz, óh, mennyei hatalmak!
Eszemet bontja meg e szó.
Én nem tudom, szférák zenéje
Lehet-e ilyen megható?

ha látod is ott
s a nappalok árnyát itt fénylõ éjszaka
jõ és tapodtat
sem halad benned már a
báli kéj - éjfél -

Honnan jövél? hol van hazád?... tán
A mennybõl szálltál ide le?...
Ah, ép’ most kér föl egy fajankó!
S keringesz fel s alá vele.

csak a mulandó
lépések nyomát érzed
s vérzel legbelül

Tompa Mihály: Farsangban

szánkózól nyárban
télben õszben ingben és
sálban a bálban

Mint a szélvész, repûl a szánka
A csillogó fehér havon;
Virgonc ifjakkal ülve rajta
Sok szép menyecske s hajadon.
Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jõ;

s lassan leül bent a tavaszi szél fentebb
hogy lásd a bálban
testetlenül megy
fut elõled a fékevesztett dalárda

Mellõle megszökik, kinek van...
Oh boldog farsangi idõ...!
Csapongó kedv a táncteremben!
Hol a kedélyes nõsereg
Egymás arcát, mezét, családját
Ajk-pittyegetve szólja meg;
Hol annyi drága rizspor elfogy...

az örök ének hogy a bálban bál van már
s ki felállva ül

33.

És sok mámorban pihegõ
Leány a másvilágra táncol...
Oh boldog farsangi idõ!
Az öreg úr otthon köhécsel,
És bodza-herbatét iszik,
Mig vígadozni a menyecskét
Rég jól ösmert karok viszik;
És amivel vigasztalásul
Férjéhez tér a drága nõ:
Hosszú árjegyzék... kurta hûség...
Oh boldog farsangi idõ!
Oltár elé állítja végre
Az ifju, szíve kedvesét:
És véle, a várt százezernek,

Megkapja majd kilencedét.
Nagy kastélyt képzel a menyecske...
S imé: szerényen tûn elõ
A kis bogárhátú öreg ház...
Oh boldog farsangi idõ!
Mint a szélvész, repûl a szánka
S e mindenféle tarkaság
Engem harsány kacajra indít:
Igy szép az élet... a világ...!
Most korholó, hideg vagyok, - majd
Vig pajtás, hûtlen szeretõ;
Igy bolonditjuk benned egymást,
Oh boldog farsangi idõ!

D

1991-be n a Gyõrben alapíta ndó Arrabon a Univers itas
Tár sad alo mtu dom ány i Kar án mûk ödõ Hun gar oló gia i
Tanszéknek. A gyûjtemény mellett százezer forintos
alapítványt is tett olyan csángó fiata l képzésére, aki
diplom aszerz és után vissza tér szülõf öldjér e. Kutatá sai
egyedülálló értéket képvisel, emlékét Csíksomlyón szobor és
az alább látható emléktábla õrzi, amelyet fr. Böjte Csaba
testvértõl kaptam.

omokos Pál Péter a méltatlanul elfeledett Széchenyi
díjas csángókutató Csík-várdotfalván született 1901.
június 28-án.
Kényszerûségbõl néha Gernyeszeghy Ádám illetve Páldeák
Áron néven publi-kált. Hatgyermekes, szegény földmûves
családban született, így csak Õ és bátyja tanulhattak.
Gyermekkorában rendszere-sen elzarándokolt a csíksom-lyói
búcsúba, és itt találkozott elõször moldvai csángókkal. A
csíksomlyói tanítóképzõbe járt, amit a román betörés miatt egy
idõre meg kellett szakítania, így Debrecenben végzett egy évet,
majd késõbb otthon fejezte be tanulmányait. Csíkkacfalvai
tanítóskodása után kényszerbõl a román hadsereg katonája
ahol elhatározta el, hogy tennie kell az elszakadt magyarságért,
az idegen uralom alá került népéért. így beiratkozott a
budapesti Tanárképzõ Fõiskolára. Tanulmányai 1926.
befejezte után hazatért, elõbb Vulkán majd Csíkszereda
városában dolgozik a tanítóképzõben. A hétvégeken
népviseletben kezd járni néptáncot tanul. Õ gyûjtötte össze
Moldvában a XVIII.. század hangszeres tánczenéjét. A ma is
megrendezésre kerülõ Ezer Székely Leány rendezvényt Õ
szervezte meg Csíksomlyón. Nemsokára felmondtak neki,
mert Magyarországon szerzett diplomáját a román állam nem
fogadta el. Bartók és Kodály nyomán tudatosan ment gyûjteni
a csángók közé, ahova híres zeneszerzõink nem jutottak el.
Visszatérve Moldvából újra tanítani kezd Kézdivásárhelyen,
azonban a román önkény végleg eltiltja a tanítóskodástól.
Kényszerbõl kántorkodik, miközben összegyûjtött anyagát a
Kájoni-gyûjtés révén bemutatja mind Kodálynak mind Bartók
Bélának, akik további kutatásra ösztönzik. Csak a részleges
visszacsatolás hoz változást, amikor kinevezik a Kolozsvári
Állami Tanárképzõ igazgatójává. A bukovínai székelyek
Bácskába telepítését ellenzi amikor õt errõl kérdezi Teleki Pál.
Majd Budapestre menekül, minisztériumban dolgozik, de
innen elbocsájtják. A Horthy –renszertõl kapott birtokán
próbál gazdálkodni, miközben tovább folytatja kutatásait a
környéken. Az ÁVÓ letartóztaja, földjét elveszik, elõbb
segédmunkás majd késõbb általános iskolában taníthat.
Késõbb nyugdíjba vonulásáig gimnáziumi tanár, könyvet is
jegyez Budapesten. Itt hunyt el 1992. február 19-én.
Lefordította és közreadta a Bandinus-kódexet és több, a
moldvai katolikusok múltjára vonatkozó okmányt.
Dallamokkal kiegészítve adta ki Kájoni János 17. századi
csíkcsobotfalvi énekgyûjteményét, a Cantionale Catholicumot. A ferences szerzetes latin és magyar egyházi
énekszövegek százait dallamutalással, kotta nélkül adta közre.
Márton Áron erdélyi püspökrõl Rendületlenül címmel írt
regényt, 1988-ban a történelem-, illetve néprajztudományok
doktora lett, a Széchenyi- és a Bethlen Gábor-díjat 1991-ben
kapta meg. Könyvtára csángó vonatkozású anyagait átadta

Tamás István: Sosem voltam csillag
versdal
Sosem voltam csillag, sohasem ragyogtam.
Mégis mások életébe örökös fényt hoztam.
Én voltam, Én voltam a vadvihar az égen,
az illattalan virág, mezõn és a réten.
Sosem voltam csillag, bár felhõk közt bolyongtam,
ha rosszra fordult sorsom, mindig mosolyogtam.
Sokszor visszatérek, jó Anyám házába,
Apám, érkezésem, az égbõl meg csodálja.
Sosem voltam csillag, sohasem ragyogtam.
Mégis mások életébe, örökös fényt hoztam.
Én voltam, Én voltam, a vadvihar az égen.
Erdõk mezõk völgyében, friss patak vizében.
Sosem voltam csillag, bár köztetek bolyongtam.
Ha rosszra fordult sorsom, mindig mosolyogtam.
Sokszor visszatérek, jó anyám házába,
Apám, érkezésem, az égbõl megcsodálja.
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Tamás István: Mûvészportré Liszt Ferencrõl, a 19. század egyik legnagyobb
zeneszerzõjérõl, zongoramûvészérõl
Ez év, október 22-én lesz Liszt Ferenc születésének 200-ik
évfordulója. Emléke örökké bennünk él…

szüksége. Alkotásainak viszonylagos ismeretlensége azzal
magyarázható, hogy Liszt rengeteg darabot komponált: közel
négyszáz eredeti mûvének többsége virtuóz zongoramû,
szimfónia, szimfonikus költemény, mise. Összesen, mintegy
ezernégyszáz mûvet komponált, mellyel minden idõk egyik
legtermékenyebb zeneszerzõjévé vált. A programzene lelkes
támogatójaként is elismerést vívott ki magának. Liszt mûvei a
világ minden részén elmaradhatatlan részei a koncertprogramoknak. Zenei munkássága mellett Liszt rengeteg esszét írt
különbözõ témákról: zen eszerzõk társadalmi hel yzete,
mûelemzések stb.

A világhírnévre szertevõ, Liszt Ferenc Doborján, 1811.
október 22. én született. A 19. század egyik legmeghatározóbb,
legjelentõsebb romantikus zeneszerzõjeként, minden idõk
egy ik leg nag yob b zon gor amû vés zén ek apo szt rof álj ák
napjainkig.
Édesapja Liszt Ádám, Esterházy herceg uradalmi hivatalnoka
volt, aki idejekorán felismerte fiának kivételes zenei
tehetségét, és minden lehetõséget biztosított és megragadott
fiának a bemutatkozására. Ferenc, alig kilenc évesen már a
na gy ny il vá no ss ág el õt t zo ng or áz ot t So pr on ba n és
Pozsonyban, majd hamarosan a mûvészbarát tehetõsebb
emberek támogatásával Bécsben folytathatta tanulmányait,
Czerny és Salieri növendékeként. Elõször, 1822. december 1jén mutatkozott be az osztrák fõvárosban. Az elsõ bécsi
koncertjén az akkor már 11 éves gyermekmûvészre még maga
a nagy Beethoven is felfigyelt. Itt jelent meg elõször
nyomtatásban elsõ mûve, amelyekre Beethoven híres
zongoramûvét írta. Liszt Ferenc bécsi szereplését siker
koronázta. Ezt követõen négy nagysikerû pesti, illetve budai
koncert következett, majd 1823 õszén édesapjával
Franciaországba utazott. Az európai mûvészeti élet
fellegvárába, Párizsba költözött.

Halála l986. július 31-én, következett be. Liszt Ferenc 23 óra
30 perckor elhalálozott. Szeretõ leánya zárta le örökre
szemét…

Felvétele azonban kudarcba fulladt, mivel a párizsi
Conservatoire - ba Cherubini, az intézményvezetõje gátolta
meg, így kénytelen volt Bécsben maradni, ahol magánúton
folytatta tanulmányait. E közben hangversenykörútra indult.
Londoni bemutatkozását követõen számos újabb meghívást
kapott Franciaországba, Svájcba, majd vissza Angliába.
Repertoárjában a legnépszerûbb operákra írt ábrándok
szerepeltek. Franciaországban 1827- telepedett le, ahol
Párizsban a tehetségének köszönhetõen ünnepelt mûvész lett.
Itt került közeli kapcsolatban Chopinnal, akitõl eltanulta a
zongorajátékot, valamint Berliozzal, akitõl a zenekari
nyelvezetet és a programzene új vívmányait sajátította el. Az
1830-as évek végefelé újabb hangversenykörútra indult, és
ennek köszönhetõen bejárta Európát. Ekkor már híres
zeneszerzõként, 1835-ben a genfi konzervatórium tanára lett.
A súlyos pesti árvízkatasztrófa károsultjait az osztrákoknál
rendezett hangversenyeinek bevételeibõl támogatta, de
ugyanakkor bõkezûen támogatta a néhány évvel késõbb
létrehozott a Beethoven-emlékmûvet is. Az oroszországi
fellépései során megismerkedett az orosz komponisták
mûvészetével és szerelmével, Carolyne von Wittgenstein
hercegnõvel, aki a késõbbiek folyamán segítette, irodalmi
munkásságában az ekkor már jó nevû Liszt Ferencet.
Weimarban az udvari színház karmestereként népszerûsítette
és dirigálta kortársai mûveit, valamint tanította a kontinens
világ minden részérõl érkezõ muzsikusokat és komponistákat.
Liszt életenéke meghatározó részévé vált a zene. Utolsó
évtizedeit Weimar, Róma és Budapest között töltötte el.
Segítette a budapesti Zeneakadémia ekkor még csak
kialakulóban lévõ zenei központját. Ugyan itt tanítást is vállalt.
Liszt Ferenc korának egyik legtermékenyebb zeneszerzõje
volt. Munkáinak javarészét zongorára írta, komponálta. A
mûvek elõadásához rendkívüli technikai tudásra volt

Baka István: Balcsillagzat
/Liszt Ferenc: Unstern, Sinistre, Disastro/
Balcsillagom, te szárazon csikorgó
homokszem Isten fogai között
hová rohansz a kristályhéju, forgó
szférákon át, mint földi üldözött,
kitol házat, hazát és anyanyelvet
elvettek, és körötte kürt rivall,
s mégis, mint víz alól, a mennyet
szippantja távcsok nádszálaival
Balcsillagom, te égi eb, ki rúgott
beléd, miféle ütlegek elol
loholsz, kilógó nyelvvel és behúzott
farokkal, s bár tetoled tündököl
a földi éj, a szégyened sugárzik
csak a sikátor-mindenségben, és
angyal röhög, felfegyverezve állig,
mögötted, s szárnya éles, mint a kés
Balcsillagom, szétszaggatott uszályod
vonszolva, véres öllel futsz tova,
akár egy égi Szúza meggyalázott,
zsoldos elé lökött menyasszonya,
s nincs menedék, a barbár palotában
dozsöl a gogös, parvenü görög...
Balcsillagom, lobogj az éjszakában,
gyalázatunk, akár a fény, örök
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Egy élõ kortörténeti forrás, alias Szabó László Dezsõ

A

debreceni Szabó Magda kávéházban készítettem
riportot Szabó László Dezsõ költõvel, publicistával és
közéleti személyiséggel. A hetvennégy éves, korát
meghazudtolóan fiatalos, kedves riportalanyom segítségével
bepillantást nyerhettem életpályáján keresztül történelmi
idõszakok neves eseményeibe, melyekben részt vett, s mely
esem énye k megh atár oztá k irod almi élet útjá nak egye s
fordulópontjait napjainkig. Felvidéki magyar családban
felnõve aktívan harcolt az igazságért és a magyarságért, s ez a
tenni akarás most is ugyanúgy érzõdik rajta, mint annakidején
amikor a tettek mezejére kellett lépnie. M ár hét éves korában
írt verseket, majd 1952-ben a Magyar Rádió ifjúsági
pályázatán »Mi leszek, ha nagy leszek?« címû versével díjat
nyert, melyet a költõ ars poétikájának is vall. Azóta
megközelítõleg ezer verssel gazdagította a magyar költészetet.
Mûveiben kiemelten jelenik meg a nagyfokú érzékenység a
társadalmi és a nemzeti sorskérdések iránt, miközben szerelmi
és lírai versei is figyelemre méltók. Költeményei között
megtalálhatók a kifejezetten politikai indíttatású kritikai,
gúnyos és humoros versek is. Költészetét át és átszövi az
Istenhit valamint a hazaszeretet.

Este a Duna partján itt hangzott el sokszor neves színészek
elõadásában. Mivel azonban nem akartam magam politikailag
elkötelezni – édesanyám szavára hallgatván – így nem
publikáltam. Baráti körökben terjedtek verseim, mert ezekben
az években is szorgalmasan írtam. 1989. után már lehetõség
nyílt költeményeimben megjelenõ gondolatok publikálására,
de a nyomtatott megjelenés helyett az egyre inkább terjedõ
világhálót használom. Költeményeimet és cikkeimet a
különbözõ irodalmi portálokon lehet olvasni. Verseimet
barátaim is terjesztik az interneten. Így jutottak el mûveim
Ausztráliába, Dél-Amerikába az ottani magyar közösségekhez
is. 2006-ban jelent meg saját kiadásomban az 56-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulójára verseimnek e korhoz
fûzõdõ gyûjteménye. Ebben jelennek meg az 56-os forradalom
és szabadságharc megélt és dokumentált eseményei. 2010
nyarán jelent meg válogatott verseskötetem »Tûz az éjben, tûz
a szívben« címmel. Több nagysikerû szerzõi estem volt
Gyömrõn és Budapesten, de határon túlról is kaptam
meghívást. Zeneszerzõ barátaimat több alkotásom megihletett.
Ezek a megzenésített versek rendszeresen megjelennek a
legkülönbözõbb rendezvényeken.
Az Alkotóklub irodalmi portál olvasóitól a »2010 legjobb
alkotója« címet nyertem el.
.
- Mely, élete során megírt verseit tartja igazán
meghatározónak?

Szabó László Dezsõ 1937. október 18-án született Kassán.
Édesapja, számvevõségi fõtanácsos, a felvidéki magyarság
egyik prominens vezetõ személyisége volt. Négy idõsebb, két
fiatalabb testvére született. Édesanyja, a három kisebb
gyermeket nevelte.
A testvérek közül már csak a két öccse él. A családnak 1945
januárjában el kellett hagynia a költõ szülõhelyét. Gimnáziumi
tanulmányait a budapesti Corvin Mátyás gimnáziumban, a
forradalom évében 1956-ban fejezte be. Az elkövetkezõ
években több szakmát és felsõfokú képesítést szerzett.

A Mi leszek, ha nagy leszek címû versem volt igazán az elsõ
mérföldkõ írói pályám során, aztán Szemben a Sztálin
szob orra l, Sztá lin halá la kapc sán szül etet t, mely ben
elõrevetítem, hogy nemsokára az már csak „emlék lesz” – ez
1953 -ban íród ott. Az 56-o s esem énye krõl szem élye s
élményeimre alapozva megszületett az Október 23. címû
versem. Ott voltam a budapesti tüntetésen, elfoglaltuk a
nyomdát és én olvastam fel a 14 pontot. Az egyik hozzám
nagyon közel álló vers a Magyarország karácsonyfája címû
versem, ami jellemezte az akkori magyar valóságot. Én azt
gondolom, hogy lehet várni valamiféle földöntúli segítségre,
de a nemzet dolgaiban soha nem várhatjuk kívülrõl a
segítséget.
Kemény nemzeti elkötelezettség és igaz istenhit segíthet csak.
És végül, a 2010. március 15. címû. versem.

- Miért kellett Kassáról elköltöznie és hogyan került
Gyömrõre?
A Beneš Dekrétumok édesapámat, vitéz Szabó Elemért,
háborús bûnösnek nyilvánították név szerint, mert a kassai
Magyar Nemzeti Tanács tagja volt 1938-ba n. Ez az
igazságtalan és jogilag megalapozatlan megbélyegzés ma is él.
Így 1945. január 15-én el kellett hagynunk Kassát. Azután csak
harminc évvel késõbb térhettem vissza szülõvárosomba.
Budapestre költöztünk, ahol édesapám a belügyben kapott
állást. 1948-ban nyugdíjazták. Én 1959-tõl az Országos
Közegészségügyi Intézetben, jó káderlappal / különbözõ
befolyásos embereknek köszönhetõen/ lehetõséget kaptam
min t la bor ass zis zte ns é s tu dom ány os f ény kép ész a
továbbtanulásra. Elvégeztem a vegyipari technikumot.
Innen Solymárra kerültem a PEMÜ mûanyagipari vállalathoz.
Ott 1976-ig dolgoztam mint labor technikus, késõbb
üzemvezetõ. Pályám a REANAL Finomvegyszer gyárában
folytatódott. Itt fotó technikusként, illetve a késõbbiekben
munkavédelemi munkatársként dolgoztam. 1984 óta élek
családommal Gyömrõn. 1997 óta nyugdíjas vagyok.

- Mint közéleti személyiség, milyen funkciókat töltött be és mely
területeken?
Gyömrõ községben megalapítottuk Kopácsi Sándorral a
polgárõrséget. A közbiztonságért végzett polgárõri munkámért
két ízben is kitüntett ek. 70. születésn apomra dísztõrt
adományoztak nekem.
Tagja vagyok az id. Pál Mihály Hagyományõrzõ és Mûvészeti
körnek
Testvérv árosi kapcs olato t alakí totta m ki Regéc cel és
Csallóközcsütörtök településekkel, utóbbi az utolsó
színmagyar nagyközség Csallóközben, Pozsony alatt.
A gyömrõi helyi Sirius Rádió fõszerkesztõ helyettese voltam
az a »bozótharcos«, mely teret adott egy magyar történelmi
sorozat elindítására, a honfoglalástól Hunyadiig. Voltak
politikai mûsorok is és irodalmi vonatkozásúak is a rádióban
vezetésem alatt.

- Mikor kezdte el publikálni verseit?
A 60-as években volt több, közös szerzõi estem, kortárs fiatal
költõkkel úgymint: Frideczki Frigyes, Fodor András, Baranyi
Ferenc fiatal költõkkel. Néhány versem, mint: A szemed és az
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Minden évben megrendezik Gyömrõn az Országos Rákóczi
Napokat, melynek szervezésében és koordinálásában jelentõs
szerepet vállaltam és vállalok a mai napig is.
Valamint a Balaton Akadémiának és a Magyar Katolikus
Újságírók Szövetségének.
2002 óta politizálok. Elõbb FIDESZ – tagként és alelnökként
vettem részt a politikai életben, majd a KDNP- gyömrõi
elnökeként. Önkormányzati képviselõ voltam 2006-2010-ig.

nyári éjszakákon a Göncöl az égen,
hímzett cifraszûrök, a karikás ostor,
szilaj pejparipa és loncsos komondor,
kivont, éles szablya, törökfejes címer,
tárogató hangja, minden ide rímel.
Mohács és Nagymajtény, Világos és Párizs,
ha nem is akarom, belémhasít máris!
Talán attól is, hogy fennen a mennyekbe,
mosolyogva tekint rám szentjeink rendje:
István, Imre, László, Salkaházi Sára,
közöttük a nevek dicsõséges száza.

- Milyen tervei vannak még a jövõben?
Szeretnék több zenés-irodalmi estet is szervezni, mert úgy
érzem, hogy a nemzeti elkötelezettségû értelmiségnek az a
dolga, hogy a legegyszerûbb emberek számára is közvetíteni
kell a lelki felemelkedést a keresztyén gyökerek
kihangsúlyozásával.
2010. novemberében a »Kávéházi Irodalmi Esték« keretében
sikeres szerzõi estet rendeztünk a Szabadság Étteremben a
Batthyány örökmécs mellett. Idén március 14-én ugyanott egy
hasonló rendezvényre kerül sor, az 1848-49-es szabadságharc
emlékéke, melyben a SZIRT együttes zenés mûsorszámai
mellett a 48-as szabadságharccal kapcsolatos verseim lesznek
hallhatók. Szeretnék még a hivatásomnak élni, egy
megalapozott anyagi függetlenségben. Szeretném a magyar
közéletet és kultúrát szolgálni, prózai mûvekkel a magyar
nyelv értékeire felhívni a figyelmet, közel vinni az emberekhez
az irodalmat, a mûvészeteket. Példaképeimet, mint Petõfit,
Márait, Mécs Lászlót, Radnótit, Wass Albertet és még
sorolhatnám a huszadik század nagyjait mindig is szemem
elõtt tartom, akik meghatározták szellemiségem és írói vénám
orientációját és kibontakozását.

Talán attól is, hogy soha fel nem adom,
magamra az áldást génjeimbe kapom,
valahol távolról, keletrõl jött fényben
percnyi kis életem büszkeséggel élem.
Itt, ezen a földön élek, s ha elestem,
Kárpát koszorúja öleli a testem,
Itt ölel magához az anyaföld szépen
és beleolvadva lelem tündér létem.
Itt kiáltom szerte a szó erejével,
hallja meg a világ, a szél vigye széjjel:
nem vagyok én semmi, szívem mást nem akar,
nem vagyok én semmi, csak egy büszke magyar!
Aki, ha a csillag le is fut az égrõl,
ha a négy világtáj megroppanva szédül,
egyenes derékkal akkor is kiáltom::
Én magyar vagyok!
/2009. 11. 28./

- Úgy érzi Ön Igaz magyar?
Kérdezett: Tölgyesi Mónika
Úgy érzem, hogy igen. Hogy erre a kérdésre korrekt legyen a
válasz, feleljen erre a »Mitõl vagyok magyar?« címû versem:
**

Szabó László Dezsõ:
Magyarország karácsonyfája 2006.

Mitõl vagyok magyar?

Büszke fenyõ volt, egyszer, régen,
messze világolt a csendes éjben.
A bátorság rakott rá fészket,
ölelve védett minden népet,
amely alatta nyert széles hazát; Óvón vigyázott minden selymes ág.

Tényleg, mondjátok meg, mitõl vagyok magyar?
A kérdésre válaszolni nem mindenki akar,
s ha akar is, nem tud, nem biztos, hogy képes,
de a bizonytalanság, ki is mondom: rémes!
Talán attól is, hogy magyarul beszélek,
magyarul álmodik, rég bennem a lélek,
atyámfiaihoz, hogy magyarul szólok,
megértem magyarul, ha szónokol szónok.
Ha magyarul hangzik, megértem a mesét,
Árgyilus királyfi szelíd szerelmesét,
Égig-érõ fáról szedem a gyümölcsöt,
el tudom dalolni a koporsót, bölcsõt.

Dús lombjait védõn kitárta,
így vigyázott Európára.
Söpört fölötte száz és száz vihar,
de megmaradt, és máig is magyar!
Dús ágait durván letörték
galád, kicsinyes, torz, lelki-törpék,
barna, vörös ködökben fürdött,
és mégis mindig új ágat költött.
A régi férgeket már lerázta,
és mégis szenved minden ága.
Ma nem díszítik õs-erények,
nem ragyogják be égi fények,
ágain lóg ezer garázda,
szavával mindig õt gyalázza.

Talán attól is, hogy körülöttem járván
szívekbõl sugárzik hetedhét szivárvány,
mind azt súgják halkan, és a szemük ragyog:
te is magyar vagy ám, én is magyar vagyok!
Kukoricafosztás, kalászok a kézben,
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Kék, vörös gömbök csúfítják arcát,
és béna lett, nem vívja harcát.
Büszke fenyõ volt, -egyszer, régenma fejsze vágja, hogy ne éljen,
ádáz favágók foga csikordul –
a fából bõ vér-gyanta csordul…
Aggatnak rá száz keservet,
megástak köré ezer vermet.
Ledönteni sokan szeretnék,
úgy, hogy ne legyen róla emlék.
Letépett fájó ágaira hágnak,
dicsõségére demokráciánknak.
Díszíti új, szép multi-járom,
van rajta bilincs száztizenhárom,
ezer hazugság-gyertya fénye
vetül róla a magas égre.

Gavallér János: Magyar eskü!
Szívemben lüktet pár csepp vér,
dobog a világmindenség:
Halljátok dicsõ égiek,
e pár csepp vér, a törvényem!
Papíron paragrafusok,
papok és farizeusok:
Halljátok földi törvények,
Isten uralja lelkemet!
Szívemben lüktet pár csepp vér,
szeretett világmindenség:
Halljátok dicsõ égiek,
e pár csepp vér, a törvényem!
Mezõkön öreg pásztorok,
akik a tûzre vigyáztok:
Halljátok földi törvények,
Isten uralja lelkemet!

Karácsony van most, nagy ígéret,
hordoz reményt, jövõt is, szépet.
De irgalmaz-e az Isten-Gyermek?
Hoz-e számunkra még kegyelmet?!
Megbántuk-e tengernyi vétkünk,
a megváltásra jó-e népünk?

Szívemben lüktet pár csepp vér,
itt él a világmindenség:
Halljátok dicsõ égiek,
e pár csepp vér, a törvényem!
Megfojtják síró lelkemet,
megfojtják pénzfejedelmek:
Halljátok földi törvények,
Isten uralja lelkemet!

Óh jöjj vihar, és ne érj véget!
rázz le fenyõnkrõl minden férget,
új napsütésben hajtson újra,
mutasson ég felé az ujja!
Díszítse újra hit, remény,
táplálja ízes, õsi televény,
ragyogjon rajta vezércsillaga:
mindnyájunk anyja, szép Szûz Mária!
Ölelje újra népeit, akár
el is választja a húzott határ!
Illata ûzzön gonosz szellemet,
Istenhez húzza mind a lelkeket!

Szívemben lüktet pár csepp vér,
testvér a világmindenség:
Halljátok dicsõ égiek,
e pár csepp vér, a törvényem!
Tûz a végtelen tengeren,
tûz ég az emberszívemben:
Halljátok földi törvények,
Isten uralja lelkemet!

Karácsony van, és áll a fa,
Becézi angyalok dala…
Ha tettek lángolnak megint,
Meglásd, az Isten megsegít!
/2006. december 23/

Oravecz Diána: Vörös
Hullámverõ békesség. Egy pillanat a lobbanó ábránd,
csuda édes illata csiklandoz engem, s bennem egy bálványt.
Ó kedves ármány körém szõtte ritkaságát; ízes izzó földi Sáfrány
pirítja arcomon vígvörös árnyát, Artemisz õszinte pirulását..

Arany-Tóth Katalin: Csak lehess…
Vágyak és remények suhannak át az éjben
– a legtündöklõbb kép vagy
egy ismeretlen holnap
homályos tükrében;
maroknyi létem érted
tapossa kövezetlen útját;
betemettem az évek
felhalmozott búját,
s most itt állok védtelen
– azt hinnék, tán’ esztelen
– ám semmibõl termett erõm
gigászi célokért küzdeni
veled, s érted kénytelen
- csak lehess mindig velem.

Pethõ László Árpád: A másik élet
Nyitva áll égi
kapunk szélmagasságban
ott a Nap alatt
s a fekete lyuk
a szellem udvarából
eléd hömpölyög
lásd fátyol mögött
kisgyerek - ki férfi már
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s ott a völgyben vár
Tartsd zsebedben a semmit,
legszebben az énekel.
A legmagasabb hegyre,
csak szegényen tudsz
felmenni a vénekkel.

a másik élet szentlélek gyanánt éled
kishitüségben(?)
nem láthatod ám
de érzed hogy bennebb ott
isten is véled

Sokasodjál, mint a mag,
a jótett, a szeretet.
Népesítsd be harangozó
virágokkal a kerteket.

benned tágítja
a helyet hogy elfogadd felhõnyi ének...

Ne állj meg az Óceánnál, csak a víznél,
igyál és menj tovább,
különben mindig gyötörni fog,
a mélység-magasság honvágy.

Szentjánosi Csaba: Merítés

Engedj el mindent, hogy
lásd minden szabad.
Mások súlyával
emeld fel magad!

Engedj el mindent,
hogy lásd éljen.
A bûnt fogjuk rá,
pedig a halál vétlen.

Tölgyesi Mónika:
Fohász a mindenkori járandóság behajtására

Az élet erõszakosabb,
önmagával éltet.
Kívánságával öli meg
mindig a létet.

Kaphatok
egy hajszálnyi gyökeret
egy gördülõ könnycseppet
egy fészeknyi odút
egy maréknyi ocsút
egy töredéknyi verset
egy foszlánynyi Embert
egy zsebkendõnyi kilátást
egy izzadásnyi zihálást
egy nyalásnyi kéjt
egy alvásnyi éjt
enyhet adó árnyat
levegõt hasító szárnyat
konzervált csendet
gyöngyözõ hûs vizet
egy bokrétányi illatot
s
egy parányi abrakot,
hogy megtáltosodva
szélsebesen
Odébbállhassak?

Válj Te is mint az esõ,
tengercseppé.
Így választja lelkedben
a jót és a rosszat- Isten ketté.
Létezz, mint a fecske,
ki repülve hal meg az égben.
Szûrd át a fák fésûjén csendedet,
hogy visszhangod sokáig éljen.
Illatozzál, mint a rózsa,
hullajtsd el éveid-szirmát.
Órádból így majd utódaid,
emlékeidet isszák.
Kövesd Isten lábnyomát,
mint egy jó indián,
hogy megtaláld megváltásodat
Egyszülött fián.

Szózat
Ökomenikus, konzervatív irodalmi és
társadalomkritikai folyóirat
I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre
Fõszerkesztõ:
Cságoly Péterfia Béla
szerkesztoseg@szozat.org
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Cságoly Péterfia Béla
Homoly Erzsébet
Tamás István
Tölgyesi Mónika
Török András István
Törõcsik Attila
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Zórád Ernõ képemlékei: Tabán – A lebontott romantika
Budapest „Montmartre”-j ának, az 1930-as évek elején
lebontott Tabánnak szinte csak a neve maradt meg, de hajdani
romantik áját, a gi rbe-gurb a utcák, m acskaköv es terek
hangulatát, jellegzetes figuráit s az õket körülvevõ tárgyi
világot Zórád Ernõ képemlékeivel nemzedékek számára
látvánnyá tette, „ecsettel lefényképezve” az utókor számára a
helyszíneket.
Az albumban szereplõ 84 kép jórésze eleddig kötetben meg
nem jelent alkotás.
A könyv irodalmi szemelvényei az eltûnt városrész hangulatát
idézik, a térkép és az utcák jegyzéke, várostörténeti leírása
pedig topográfiailag pontosítják az olvasóban a kötet forgatása
közben már közössé vált képemlékeket.

vázlataimat. Mintha újra születtek volna a régi utcák. Különös
házak sötét közökre nyíló hátsó kijárattal, melyek elõtt gyakran
várakozott Manó, zárt fiákerével. Vendéglõk, kocsmák,
bo rh ar ap ók „s ta mm ga st ”- ja i, le ng te k fi gu rá k, ak ik
bejátszották ezt a színpadot – mintha már akkor is a XIX.
század süllyesztõjébõl merültek volna fel régies manírjaikkal,
szóvirágaikkal. A Holdvilág, Aranykakas utcai, Kereszt téri
skiccek láttán sorra jelent meg újra: Virgala Pepi bácsi,
hadastyán a Polgári Lövész-Egyesületbõl, Stefi nagysám, a
Délivasút kávéház kasszatündére, a Nyári Színház görlicéi,
Snapszli tata „korvettkapitány” (egy propelleren), no és lovag
Freystädtler pasa, piros fezben, négylovas hintaján kucsírozva
körül a Vérmezõn. Muzsikusok mindenféle hangszeren,
átmeneti nõcskék, a „BUDAI 33” focistái, masamódok, és
végül egy bizonyos Enyémke nevû lány.
Hát igen. Egy város ábrázolása /pontosabban: megjelenítése/ a
topográfia, építészet hitelességére kötelez. És a díszlet
belvilága, intim hangulata? Az a sajátos atmoszféra, színek,
zenék – esték! Mert nõk és holdvilág nélkül ugyan ki tudta
volna elképzelni a Tabánt? Igen, az a bizonyos couleur locale –
mindez emlékeim szép korszakából hangzott fel újra.
Ebben az érzelmi állapotban ismertem fel, hogy a Kortárs
Mûvészet semmiféle áramlatába nem vagyok már képes
beilleszkedni. Tudatosan visszafelé, a múlt általam megélt,
minden részletében megtapasztalt irányába fordulok.
Az „akkor” társa leszek. Ez volt a Tabán feltámasztása.

Bevezetõ egy összefoglaló Tabán-könyvhöz
A Tabánt minden különösebb feltûnés nélkül 1933 tavaszán
kezdték bontani. Egy ismerõs képügynök jött hozzám a hírrel.
Nagyon megdöbbentett. Meghalt a romantika, és vele ment el
kedvelt íróm, Krúdy Gyula is! Egy éve még ott láttam õt Poldi
bácsi „Mélypincéhez” címzett vendéglõjében…
Nincs idõ érzelegni – sürgetett –, rögzíteni kell, amíg megvan!
Ebben fantázia van, siessen!
Habozás nélkül rohantam teljes felszereléssel egyenesen
ifjúságom színpadának elsõ díszletéhez, a Csap utcába.
Éktelen rombolás közepette a ház még talpon volt, mint ahogy
ma is ott áll. A hegyalja út sarkán, 1-es szám alatt.
Így kezdõdött.
A következõ hónapokban nagy lendülettel dobtam papírra a
vázlatok tucatjait. Sok beérkezett mûvészre ismertem a
múltmentõk között, tanáraimra az Iparmûvészeti Iskolából,
Haranghy Jenõ, sõt Helbing igazgató úr is ott járta az utcákat.
/Levelezõlap sorozata rögtön megjelent, mint ahogy mindenki
azonnal talált vevõt munkájára./
Ma sem tudom megmagyarázni, hogy a rengeteg nagy
pontossággal rögzített helyszínrajzot miért nem fejeztem be,
„in situ”, vagy akár lendületbõl otthon. Hiszen már sorban
álltak a képügynökök. Különös anyagi érdek diktálta, vagy
csak ösztönös elõérzet? De az al prima feldobott rajzok, az
eredetik mind a fiókba kerültek. /Persze, miután elkészültek a
róluk másolt festmények a nagyközönség számára!/ a bejósolt
fantázia tényleg benne volt a témában. Minden kép elkelt, amit
933-34-ben készítettem. Itt most érzeleghetnék egy sort, mint
akkor – de lényegesen prózaibb módon hullott függöny az én
Tabáni Színpadomra! Megkaptam a katonai behívót.
A tényleges szolgálat után jöttek sorban az újabb behívások,
majd a háború.
Ezzel vendégfellépéseim végleg megszûntek. Az ostrom alatt
– még 1945 elsõ két hónapjában is – a fõváros e legutolsó
pillanatig védelmezett földjére hullott a legtöbb akna, gránát,
bomba. Az õslakosok kiköltöztetése az életüket mentette meg.
A „színpadot” azonban, a már úgyis lebontott színtér
maradványait is darabokra szaggatta a történelem borzalmas
végjátéka.
A Tabán bevonult emlékezetem függönyei mögé, mint egy
szép halott. Képzõmûvészeti hullámok: elõbb a szoc.reál, majd
a kortárs mûvészet rohanó áramlatai között a képregényben
rekedtem. És megöregedte, mellesleg. Nos, ennyi volt az én
városom története. Gondoltam én.
De akkor jött 1983, és az újságcikk, hogy 50 éve…
megszállottan dobáltam elõ egy szekrénybõl mélyhûtött

/Zórád Ernõ 1933-1983-2002/
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