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Óh Istenünk, könyörülj mirajtunk,
Sok bûnökkel jaj, mert rakva vagyunk.
Fordítsd hozzád Atyánk szent orcádat,
Ne tekintsd sok gonoszságunkat.

  /magyar népének/

Az ország elveszett, de az ország újra élni akar… Annak a nyavalyának, melyben az ország manapság tengõdik, végsõ fokon a 
kereszténységnek a társadalmat irányító tényezõk sorából való lesiklás az oka, olvastam minap Bangha Béla kilencven éve írt mûvének 
borítóján. Hogy miért történt ez meg, azt megdönthetetlenül vezeti le a jezsuita sajtóapostol a történelembõl. Amikor pedig a könyvben 
elmondottakból tanulságokat és okulásokat von le, arra a megállapodásra jut, hogy hármat kell akarnunk: kultúrát, erkölcsöt és szociális 
egyensúlyt. De ezt aztán igazán akarni kell s dolgozni kell érte, és ez az akarat adja az egykori » Magyar Kultúra « folyóirat alapító 
fõszerkesztõjének kezébe az okok-okát boncoló tollat.(1) Napjainkba átültetve is mértéket adó megállapítások. A könyv ajánlója 
ébresztette fel bennem ismét a lelkiismeret szavát, mennyit-mekkorát hibáztunk mi 1990-óta, akik akkor többet tehettünk volna a 
változásokért. Nem tanultunk a trianoni diktátumból, nem tanultunk a 133 napig tartó bolsevista rémuralommal, az ezt követõ második 
világégéssel fûszerezett, majd a világháborút követõ szocializmussal négy évtizeden át terhelt múltból, amikor tehetetlenséget színlelve 
hagytuk, hogy a Világhatalom /demokratikus ellenzéknek álcázott/ szállásmesterei kiénekeljék szájunkból unokáink sajtját. 
Tagadhatatlan tény, hogy a rendszerváltás korának értelmisége jószerivel megbukott empátiából és hazaszeretetbõl, nem figyeltünk 
önvédelmi ösztöneinkre és az Isteni sugalltra sem, amikor Pató Pálként ilyen-olyan kompromisszumokkal, tudatos félrehallásokkal és 
valljuk be, lusta natívsággal nem törõdtünk azzal, hogy a régi elvtársak-új urak ismét kisajátítsák az országot. Csak a legérzéktelenebb 
emberekben nincs meg az igény a megbánás és a megbocsátás Isteni kegyelmére. »A bánat a természetes észnek következménye. 
Elmozdítani, amennyiben rajtunk áll, az Isten haragjának okát, visszavonni a sérelmet, amennyire lehet, ezt követeli a dolog természete; 
mivel pedig azt, ami történt, meg nem történtté sehogy sem tehetjük; mivel az a röpke akarás, mellyel Isten ellen lázadtunk, most már 
nem létezik, s következõleg gyakorlatilag megközelíthetetlen, a morális visszavonást kell eszközölnünk, kell a tettet elítélnünk, 
megutálnunk, ellenkezõ cselekvés által jóvátennünk, más szóval: bánat kell. Bánat nélkül nincs bûnbocsánat. Vajon az Isten 
megbocsáthat-e bánat nélkül, ezt az emberiség sohasem kereste… « (2) Kérjük tehát az Atya bocsánatát, bízzunk patrónának a 
Napbaöltözött Asszony segítségében, aki a nagy bajban mindig mellettünk áll. Mondjuk el ezt fiainknak, unokáinknak, hogy tanuljanak 
apáik bûnébõl, legyenek éberek, hogy ne fogyjon ki a lámpásból az olaj(3), legyenek õk Jézus tanítványai. Nincs még veszve 
Magyarország. Márciusban a Kárpát-hazában 1848-as forradalmunk óta mindig új szelek fújnak. Az elbukott 1956-os 
szabadságharcunk után az itthon maradtak kapukra, házfalakra írták fel krétával a bûvös három betût: MUK. Márciusban újra kezdjük!  
Mert márciusban a Petõfi szobránál magyar feltámadás zúg a tavaszi szélben...

1.Páter Bangha Béla SJ: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Budapest 1920. Lásd még: Szász Péter Domonkos: Omnia ad maiorem gloriam 
Dei, Szózat 2010.november.
2. Prohászka Ottokár: A bánat teológiája, Szent István Társulat, Budapest, 1924.
3. Máté 25, 1- 13

Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ

Levél az olvasóhoz

I. végzése törvénytelen, a pápák és a püspökök rendszerint 
engedményképpen, úgynevezett indultumokban biztosították 

XVI . Ben ede k páp a 200 7 júl ius ába n tör vén yer ejû  ezt a lehetõséget. Ilyen indultumot adott ki elõbb II. János Pál 
dokumentumban nyilvánította ki, hogy a római liturgia pápa 1984-ben (Quattuor abhinc annos), majd ezt terjesztette 
hagyományos (ún. tridenti, trienti, trentói) változata a ki és erõsítette meg 1988-ban (Ecclesia Dei). Mivel a helyzet 
továbbiakban – ugyanazon év szeptember 14-tõl – korlátozás nem javult lényegesen és az õsi gyakorlatnak elkötelezett 
nélkül végezhetõ. A Szentatya a világ püspökeinek szóló személyek, közösségek továbbra is legföljebb megtûrve, 
kísérõlevélben részletezte és magyarázta meg az intézkedése számos akadály között mûködhettek, XVI. Benedek pápa 
mögött meghúzódó okokat és szándékot. Azt is nyilvánvalóvá motu propriója (Summorum pontificum) minden eddiginél 
tette, hogy intézkedése tulajdonképpen szükségtelen: a nyilvánvalóbban juttatta kifejezésre, hogy a régi római rítus 
hagyományos római liturgiát elvileg soha és senki nem tiltotta fönntartása vagy fölelevenítése nemcsak megengedett, de 
be, végzését nem korlátozta, így a rá vonatkozó tiltások és egyenesen kívánatos jelenség az Egyház életében. A 
korlátozások valójában jogszerûtlenek voltak. Mivel azonban problémák azóta sem oldódtak meg maradéktalanul, de a 
mind az egyházi hierarchia, mind a hívek körében hagyományos liturgia végzõinek száma sok országban 
közmegegyezésnek számított, hogy a hagyományos liturgia ugrásszerûen megnõtt. Õket és kezdeményezéseiket számos 
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püspök, érsek és bíboros nemcsak jóindulatáról biztosította, megnyilvánult, és érteni fogjuk, hogy milyen volt az a 
hanem az adott közösségekkel együtt, celebránsként is környezet, amelyben a megreformált liturgia fogant! Talán 
közremûködött ebben a liturgikus formában. Ugyanezt tette érthetõ volt a második világháború pusztítása után, a „polgári” 
több, magas rangú szentszéki méltóság. értékrendben és fõleg annak kifejezésmódjában csalódott, 
Mindemellett nem szabad elhallgatnunk, hogy – részben épp megcsömörlött, egy új és jobb világra váró nemzedék 
liturgikus állásfoglalása, de a katolikus tanítás iránt más részérõl. De fájdalmas, hogy ma, amikor már látjuk, hogy az 
kérdésekben is tanúsított, megalkuvásmentes hûsége miatt – ember és a társadalom erkölcsi megújítására tett kísérletek 
évtizedek óta példátlan hevességû támadásoknak van kitéve kudarcot vallottak, és mindkettõ megmaradt látszólag 
XVI. Benedek pápa a világsajtó, sõt egyes katolikus változatlanul: a bûntõl megsebezve, mégis az örökkévalóság 
szervezetek, vezetõk részérõl. Jóllehet ezek a támadások pe rspekt ívájában , amikor  lakása inka t lomtalan ítva  
Magyarországon kevésbé durvák és nem is olyan gyakoriak, eltakarítottuk a ’60-as, ’70-es évek iparmûvészetének 
általános a tájékozatlanság a pápa megnyilatkozásaival és szö rny szü löt tje it és ruh atá run kbó l is szá mûz tük  a 
intézkedéseivel kapcsolatban, különösen, ami a liturgiát illeti. nejloningeket és trapéznadrágokat, templomaink és a bennük 
A jelen írás célja, hogy legalább a hagyományos római folyó szertartások még mindig egy letûnt korhangulatot 
liturgiával kapcsolatban eloszlassa ezt a tájékozatlanságot, idéznek.
hiszen – ha nem is olyan ütemben, mint más területeken – a E jelenségek ellen természetesen sokan tiltakoztak a katolikus 
régi rítus jelenléte egyre érezhetõbbé válik a magyar egyházi hagyományt féltõ egyháziak és világiak közül, olykor nem 
életben is. Különösen idõszerû ez a sümegi és a Sümegre katolikusok is, akik fölismerték, hogy az õsi liturgia 
zará ndok oló híve k szám ára,  mive l Bars i Balá zs, a föladásával példátlan lelki és kulturális veszteség fogja érni 
sü me gi ek ne k ke dv es  és  li tu rg ik us  le lk is ég ér õl , nemcsak az Egyházat, de Európát és az egész mûvelt világot 
igényességérõl ismert ferences atya június 14-én bemutatta is.  Az Egy ház  hie rar chi kus  ber end ezk edé se és az 
ebben a formában elsõ nyilvános szentmiséjét, amelyet a engedelmesség évszázadokon át kiérlelt szelleme mégis 
Magyar Televízió július 12-én az egész ország nyilvánossága lehetõvé tette, hogy a kijelölt bizottság a reformokat nagyobb 
elõtt le is vetített. ellenállás nélkül keresztülvigye. Ilyen körülmények között 
A jelenleg többséginek számító, megreformált római liturgia a vált a régi liturgia vezéralakjává Marcel Lefebvre érsek, aki az 
köztudatban a II. Vatikáni Zsinathoz kapcsolódik, sokszor általa alapított X. Szent Pius Papi Testvérülettel együtt 
kifejezetten mint „zsinati” liturgiát emlegetik. Valójában a II. megõrizte a rítus hagyományozásának folytonosságát és 
Vatikáni Zsinat alatt végig az úgynevezett „tridenti” rítust áll and ó kri tik áva l ill ett e a ref orm oka t. Min dvé gig  
végezték szerte a világon, és így magán a zsinaton is. Másrészt tá rgya lá soka t fo ly ta to tt  Rómáva l,  de  idõs  ko rá ra  
a zsinat maga nem bocsátott ki liturgikus könyveket. A liturgia bizonytalannak látta a hiteles katolikus tanítás és liturgia 
kérdését valóban elsõdlegesnek tekintette, aminek világos jövõjét, ezért a kifejezett pápai tilalom ellenére 1988-ban 
jele, hogy elsõ dokumentuma a liturgikus konstitúció volt fölszentelt négy püspököt. Tettét nem az engedetlenség 
(Sacrosanctum concilium), de ez csak kevés egyértelmû motiválta, hanem legjobb lelkiismerete. Az Egyház helyzetét 
változást kívánt meg, inkább a liturgikus katekézisre és oly mértékig válságosnak ítélte, hogy úgy gondolta: a lelkek 
le lk is ég re  ös szpontos ít ot t.  A li tu rg ia  re fo rmjá t a java lehetõvé teszi, sõt megköveteli a kánonjogilag aggályos 
hagyománnyal összhangban, a szerves továbbfejlõdés lépést.
jegyében, csakis a legszükségesebb kérdésekben határozta el. Tette kettõs eredményhez vezetett. Egyfelõl õt és híveit sokan 
Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy bár a II. Vatikáni mint engedetlen, szakadár csoportot bélyegezték meg (olykor, 
Zs in at  mi nt  eg ye te me s z si na t a  sz en th ag yo má ny  amint a közelmúltban botránnyá fajult Williamson-ügy is 
megnyilvánulása, dokumentumai általában nem tételes, hit és mutatta, szélsõséges politikai-ideológiai irányzatokkal hozták 
erkölcs dolgait érintõ kijelentések, így egyes gyakorlati összefüggésbe), ezáltal a régi liturgiához való ragaszkodás 
részleteiket – értéküktõl és jelentõségüktõl függetlenül – nem szinte jóvátehetetlenül a pápai tekintély és a II. Vatikáni Zsinat 
kell és nem is szabad az isteni kinyilatkoztatás részeként elutasításának jelképévé lett. Másfelõl viszont nagy számban 
fölfognunk. Mindenesetre a zsinati konstitúció végzése maradtak olyan papok, szerzetesek és gyülekezetek, akik 
nyomán bízta VI. Pál pápa a reform végrehajtását egy szakmai képesek voltak biztosítani, hogy a régibb hagyomány ne 
bizottságra, amely a tényleges, megreformált liturgikus merüljön feledésbe. II. János Pál pápa ugyan kijelentette, hogy 
könyvek összeállításáért volt felelõs. a törvénytelen püspökszentelés a szentelõkre (Lefebvre 
Ez a bizottság messze túllépett hatáskörén. A liturgia ügye – a mellett egy brazil kollégájára) és a fölszenteltekre kiközösítést 
történelemben példátlan módon – egy szûk szakmai közeg von – ezt a kiközösítést oldotta föl ez év januárjában XVI. 
kezébe került, amely a ’60-as évek mindent megújítani Benedek pápa –, de egyben sietett egyértelmûvé tenni, hogy 
törekvõ mámorában néhány év leforgása alatt olyan mértékû mindez nincs összefüggésben a liturgiával: a hagyományos 
változtatásokat hajtott végre, amilyenekre régebbi korok még szertartás az egyházi elöljárók jóváhagyásával végezhetõ, az 
csak gondolni sem mertek volna. Ehhez járult késõbb a elöljárókat pedig kérte a pápa, hogy nagyvonalúan adják meg 
liturgikus szövegek pontatlan vagy kifejezetten torzító ezt a jóváhagyást. Ezért vált lehetségessé, hogy létrejöjjenek a 
népnyelvre fordítása, valamint számos olyan liturgikus Szentszékkel teljes közösségben lévõ, rendezett egyházjogi 
divatjelenség, amelyet az illetékes szervek visszaélésként helyzetben mûködõ közösségek. Ezek azóta is tevékenyek, a 
elítéltek, nem hagytak jóvá vagy legföljebb engedélyeztek, és közelmúltban pedig kifejezet ten  megszaporodtak és 
mégis mintegy kötelezõvé vált a szokásjog erejénél fogva. kiterjesztették munkájukat. Mindazok, akik ilyen közösségek 
Mindezt mintegy az írástudók árulásaként alapozta meg keretében vagy másként, de elkötelezettjei a hagyományos 
egyrészt a liturgiatörténeti múlt egyes elemeire való téves római liturgi ának, nagyra  ért éke lik  Lefebvre érsek 
vagy egyoldalú, de mindenképpen tendenciózus hivatkozás, állhatatosságát, amely megalakulásuk szükséges elõzménye 
másrészt a korszellem. Gondoljunk vissza a kor hangulatára, és föltétele volt, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a katolicizmus 
amint az öltözködésben, bútorokban, könnyûzenében, a csak a római Szentszékkel való sértetlen egységben és az 
társadalmi és érintkezési normák átalakulásában egyetemes zsinatok – köztük a teljes hagyomány 
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összefüggésében álló II. Vatikáni Zsinat – tanítását elfogadva érvényben lévõ (1962-es) változatának viszonyát történelmi 
élhetõ hitelesen. elõzményeihez.
Magyarországon ilyen közösségek sokáig nem mûködtek. A A II. Vatikáni Zsinat liturgikus meggondolásai a XIX–XX. 
X. Szent Pius Papi Testvérület keretei között elõfordultak századi liturgikus megújulási mozgalom célkitûzéseit és 
ugyan szentmisék és más szentségkiszolgáltatások, de ezek eszméit visszhangozták. Ezek ez eszmék és célkitûzések 
megmaradtak a közösség kényes jogállásának megfelelõ, szinte soha nem a liturgia tartalmára, azaz szövegeire, 
izolált helyzetben. Ugyanakkor jelen volt egy határozott gesztusaira vonatkoztak. Inkább kapcsolódtak a liturgia 
liturgikus megújulási mozgalom, amely szép eredményekre él ethe lyze téhez,  „k iv it el ezéséhez”,  be fogadásához.  
vezetett a liturgikus lelkiség és katekézis, az egyházi zene, a Kiemelkedtek ezek közül a nagyobb mértékû népnyelvûség és 
zsolozsmavégzés, a hiteles népnyelvû fordítások és a ezzel összefüggésben a hívek értõbb, szövegi és zenei 
megreformált szertartások hagyományos szellemben való szempontból is tevékeny részvétele; az ünnepélyes, nagy 
végzése terén. A liturgikus megújulásban iskolázott térben mozgó, sokszer eplõs szertartásrend  elõnyben 
fiataloknak természetes módon keltette föl érdeklõdését a részesítése az egyetlen pap és ministráns által végzett, olvasott 
tiszta forrás: a hagyományos római liturgia. Egy belõlük misékkel szemben; a gregorián ének és a klasszikus 
létrejött csoport, a Szent Mihály Laikus Káptalan, miután vokálpolifónia használata az egyházi zenében; bizonyos 
éveken át imádkozta az õsi esztergomi zsolozsmát, majd a mértékû változatosság, amely azonban nem egyéni ötletekbõl, 
2005-ös Katolikus Ifjúsági Világtalá lkozón  közvet len hanem a római liturgia történelmi variánsainak kincstárából 
kapcsolatba került a régi rítust õrzõ fiatalok nemzetközi merít; végül némi lehetõség a szertartások egyszerûsítésére, 
szervezetével, 2006 nyarán kérte Erdõ Péter bíboros-prímást, ha a teljesebb formát a körülmények nem teszik lehetõvé. 
hogy járuljon hozzá Budapesten a hagyományos szertartású Hangsúlyozzuk, hogy mindez a liturgia tulajdonképpeni 
szentmisék havonkénti végzéséhez. Így – néhány szórványos tartalmának átalakítása nélkül is lehetséges lett volna. E 
elõzmény után – a hierarchia  ál ta l engedélyezve szempontok és fölvetések jogosságát a régi rítus józan 
Magyarországon is újjáéledt a hagyományos liturgia. gondolkodású hívei sohasem vitatták. Paradox módon ezért 
XVI. Benedek pápa motu propriójának érvénybe lépése után ki je lenthetõ , hogy a mozgalom és  a zs inat  ál ta l 
nem sokkal ezeket a szentmiséket immár minden vasár- és kezdeményezett liturgikus megújulás nem következett be: a 
ünnepnapon módjuk lett végezni. Budapesten, a Belvárosi föntebb fölsorolt változtatásokat a tényleges római rítuson 
Nagyboldogasszony-Fõplébániatemplomban azóta is ebben a nem hajtották végre, helyette egy új, a régebbivel csak jogi 
rítusban mutatja be a szentmiseáldozatot Kovács Ervin Gellért folytonosságban lévõ liturgiát alakítottak ki, amely sok 
premontrei atya, fölkészült asszisztencia és szkóla szolgálata tekintetben tovább hordozta az ’50-es és ’60-as évek 
mellett. Idén a régi liturgia újabb papot kapott Alácsi Ervin gyakorlatának hiányosságait.
János tábori lelkész személyében, aki Szegeden, az alsóvárosi A liturgikus mozgalom azonban már a zsinat elõtt vezetett 
ferencesek templomában misézik minden vasárnap. Kisebb kedvezõtlen eredményekhez. Nem elsõsorban a fölveté-
rendszerességgel vagy alkalomszerûen az ország más sekben volt a hiba, sokkal inkább a végrehajtás módjában. Az 
városaiban, falvaiban is vannak szentmisék, de nyilvános újkori egyháztörténelemben a liturgikus döntéshozás a pápa 
zsolozsma, keresztelés, bérmálás, esküvõ és gyászszertartás is és a legmagasabb kúriai szerv, a Rítuskongregáció kezében 
egyre gyakrabban történik ebben a rítusban. E folyamatba maradt. Amikor a mozgalom törekvéseit fölkarolták a pápák, 
illeszkedett Barsi Balázs atya június 14-i szentmiséje, amely – ez  gyakran  veze te t t  h i r t e l en ,  k i zá ró lagos  é s  
reméljük – sokat segít majd abban, hogy õseink liturgiája a visszafordíthatatlan intézkedésekhez. Így Boldog XXIII. 
Szentatya szándékának megfelelõen újra elterjedjen Isten János pápa 1960-ban nagyszabású naptár- és rubrikareformot 
dicsõségére, papjaink és a hívek lelki javára. hajtott végre; XII. Pius 1951–1956-ban teljesen átformálta a 
 II. nagyhét szertartásrendjét; ugyanõ 1945-ben – szerencsére 
 Ahogyan a megreformált liturgiát tévesen nevezik a II. nem köt elezõ jel leggel  – új,  erõ sen  vit ato tt lat in 
Vatikáni Zsinatra hivatkozva „zsinati” liturgiának, éppúgy zsoltárfordítást hagyott jóvá (ezt utóbb a II. Vatikáni Zsinat is 
félrevezetõ, ha a hagyományos római rítust tridentinek tévútnak tekintette); X. Szent Pius 1911-ben átalakította a 
(trentóinak, trientinek) nevezzük. A megjelölés abból brevi árium  zsolt árelo sztás ának é vezre des re ndjét  és 
származik, hogy  a Tridenti Zsinat után  kibocsátott megkezdte a XXIII. János által teljessé tett, föntebb említett 
szertartáskönyvek címoldalán rendszerint szerepelt az „ex rubrikareformot. Ezek a lépések számos meggondolandó 
decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum” fölirat, elemet  is  ta rtalmaztak , de két , á ltalános  hibá juk 
hogy tudniillik az adott könyv a Tridenti Zsinat döntése mindenképpen fölróható. Az egyik, hogy a pápai hatalom 
nyomán lett megújítva. Az elnevezés ugyanakkor azt sugallja, közvetlenül és rendeletileg avatkozott be a liturgia lényegét 
hogy a Tridenti Zsinat – akárcsak a II. Vatikáni Zsinat – érintõ kérdésekbe, így azt a hatást keltette, hogy fölötte áll az 
valamiféle liturgikus reformot hajtott végre, és ennek emberemlékezetet meghaladó hagyománynak. A másik, hogy 
eredményei volnának a megfelelõ könyvek. Egy ilyen az egyre sûrûsödõ változtatások megrendítették a liturgia 
megközelítésben a „tridenti” liturgia az ellenreformáció és a szilárdságát, meggyengítették a hívek és klerikusok azon hitét 
barokk lelkiség kifejezõje lenne, amely alkalmas és célszerû és benyomását, hogy szertartásaik idõtlenek, mintegy a 
volt a XVI–XVII. században, de idõszerûségét vesztette a XX. történelem fölött állnak. Ezzel óhatatlanul elõkészítették a 
századra. Ezért jogosnak tûnik, hogy a XX. század egy, a talajt egy, a hagyománnyal radikálisan szakító, központilag 
tridentihez hasonló zsinati reform révén kialakítsa a maga elrendelt és lebonyolított reformsorozatnak.
történelmi viszonyaihoz legjobban illeszkedõ liturgiát. De a Mindez a XX. századig nem volt jellemzõ. A Tridenti Zsinat 
Tridenti Zsinat nem hajtott végre ilyen értelemben vett után, 1568 és 1614 között kinyomtatott liturgikus könyvek 
liturgikus reformot, és a „tridenti” könyvekben rögzített változatlanok maradtak mindvégig, egyedül újabb ünnepek 
liturgiának egyetlen olyan vonása  sincs,  amelyet az bevezetése és az ünnepek rangjának olykori módosítása, a 
ellenreformáció vagy a barokk kor viszonyai hívtak életre. rangsor részletezése jelentett változást, valamint az, hogy 
Hogy ezt tárgyilagosan kimutassuk, az alábbiakban idõben VIII. Orbán pápa fölhatalmazásával egy bizottság 1630-ban a 
visszafe lé haladva áttekin tjük a „tr identi” forma ma korabeli, klasszicizáló ízlésnek megfelelõen fogalmazta át a 
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római breviárium latin himnuszait. környékének rítusa, az ambrozián hagyomány õrzõdött meg 
Maguk a Tridenti Zsinat után kibocsátott könyvek is alig tértek egy szûk körben), de nagy eredmény, hogy a római rítus – 
el zsinat elõtti elõzményeiktõl. Ez azonnal bebizonyosodik, bizonyos mértékig gazdagodva az elnyomott regionális rítusok 
mihelyt valaki az elsõ „tridenti” forrásokat összeveti a XV. elemeivel és lelkületével – kidolgozott, szilárd helyzetre tett 
század második felében elõször kinyomtatott  római szert és több mint ezer éven át egy változataiban is egységes 
könyvekkel. A szertartások szerkezete, összetétele, végzési szokásrendet  adot t az európai  és  európai e rede tû  
módja változatlan, csupán némi puritanizmus fedezhetõ föl a kereszténységnek.
zsinat után abban a tényben, hogy jelentõsen csökken az Ez a nagyszabású egységesítési és missziós folyamat vezetett a 
ünnepek száma. Ezen kívül csak a zsolozsma príma hórájában római liturgia rendszeres írásba foglalásához a VII. századtól 
találunk egy kisebb módosítást (a vasárnapi, egykori „hosszú fogva. Tulajdonképpen ettõl kezdve vannak kézzelfogható, 
príma” öt zsoltárának elosztását  öt hétköznapra). Így tárgyilagos adataink a római liturgiáról, így minden más, az 
megállapíthatjuk, hogy a „tridenti reform” nem állt másból, õskeresztény szokásokra  hivatkozó spekuláció  csupán 
mint a régi római könyvek átnézésébõl és javított kiadásaik töredékes információkra épít. Sajnos gyakran fordul elõ mind a 
megjelentetésébõl. mai napig, hogy egyes szakértõk az általános tájékozatlanságot 
Nem igaz az uniformizmus sokszor fölhánytorgatott vádja kihasználva ilyen töredékinformációkkal igyekeznek igazolni 
sem. A XVI. századi liturgikus gondolkodás valóban hajlamot egyes, egyébként igazolhatatlan újításokat. A VII. század 
mutatott az egységesítésre, de kötelezõvé csak a püspöki viszont valóban a római liturgia nagy idõszaka: nem véletlen, 
szertartások szintjén tette, ahol az egységesedési folyamat a hogy hagyományosan az e század elejét meghatározó pápának, 
XIII. század óta egyébként is zajlott. A mise és a zsolozsma Nagy Szent Gergelynek tulajdonítják alapvetõ összeállítását. 
tekintetében csak a 200 évesnél fiatalabb rendi és Ha ez az állítás történetileg nem is mindenben igazolható, 
egyházmegyés hagyományok voltak kötelesek föladni szimbolikusan sokat elárul. Nagy Szent Gergely mint a nyugati 
rítusukat, és használatba venni a római könyveket, a többiek egyházatyák közül az utolsó valóban a patrisztikus kor 
megtarthatták õsi, tiszteletreméltó rítusváltozatukat. A rituále lezárója. A VII. századi római liturgiarendezés nem egyéb, 
szertartásai pedig, mint például a körmenetek, a keresztelés, a mint az egyházatyák korának szellemiségében fogant  
házasságkötés vagy a halotti rítusok, a XX. századig gyakorlat összegzése és szabályozása, mintegy a patrisztikus 
megmaradtak egyházmegyés hatáskörben. Más kérdés – de ko r ér et t gy üm öl cs ei ne k be ta ka rí tá sa . Íg y na gy  
nem a Tridenti Zsinat vagy az azt követõ pápák felelõssége –, valószínûséggel következtethetünk arra, hogy mindaz, amit 
hogy a gyakorlatban szinte minden egyházmegye és  keleten és nyugaton a hagyományos keresztény liturgia 
szerzetesrend áttért a római kúria rítusára. alapjának ismerünk, még rendszerezetlen, képlékeny 
Ez a rítus korábban csupán a pápai udvar és a ferences rend formában a kereszténység IV. századi fölszabadulása utáni 
saját hagyománya volt. Másutt minden egyházmegye a saját évszázadokban keletkezett, és egy kevésbé termékeny, de 
szokására hivatkozott, a liturgikus döntéseket a püspök és a hagyományteremtõ korszakban vált áttekinthetõ, maradandó 
székeskáptalan, szerzetesrendek esetében az általános jelenséggé.
rendgyûlés (capitulum generale) hozta. Ez a látszólag 
központosítatlan állapot mégis nagy hatékonysággal õrizte Mi sem mutatja ezt jobban, mint a hagyományos római liturgia 
meg a római liturgia fõbb vonásait. Éppen azért, mert nem volt és a különféle keleti hagyományok összevetése. Sokszor épp a 
mód egyetlen központból, a teljes római egyházra kiterjedõen legképzetlenebb, leginkább közvetlen, érzéki benyomásaikra 
intézkedni, a liturgia tételtípusai, szöveganyaga, jellemzõ hagyatkozó hívek állapítják meg, hogy a „tridenti” rítus a 
gesz tusa i bámu lato s vált ozat lanságban õrzõdtek  meg görögkeleti szertartásra emlékezteti õket. És valóban: bár a 
mindenfajta központi szabályozás nélkül. Ugyanakkor a rítus szerkezete, összetétele alapvetõen más, szemléletében és 
tételek elrendezésében, a gregorián dallamok használatában, a gesztusaiban ugyanaz az érzület, ugyanaz a misztériumos 
liturgikus gesztusok válogatásában és összerendezésében látásmód fejezõdik ki. És hozzátehetjük, hogy hasonlók a 
egyéni hagyományok jöttek létre, amelyek alkalmasan tapaszta lata i annak, aki a Közel -Kelet vagy Afrika 
fejezték ki egyrészt a Rómához kötõdõ, nyugati egyházak keresztényeinek távolabbi és egzotikusabb, de szintén apostoli 
közösségét, másrészt az adott intézmény vagy térség sajátos folytonosságra visszavezethetõ liturgiáival ismerkedik meg. A 
voltát. Ezek a rítusváltozatok az újabban sokszor hangoztatott római, és a rómainak egyik változatát jelentõ „tridenti” rítus 
és félreértelmezett inkulturáció természetesen kifejlõdött, egyike ezeknek. Valóban Szent Gergely liturgiája, ahogyan 
hiteles megnyilvánulásai voltak. Bizánc Szent Vazul és Aranyszájú Szent János, Jeruzsálem 
Az, hogy Európa egyházai mindnyájan Róma városának Szent Jakab, Alexandria Szent Márk liturgiájának örököse.
rítusát vették át, a karoling egyházszervezet mûve volt. Róma Végül válaszolnunk kell arra a kérdésre, amely Krisztus és az 
tekintélye miatt valószínûleg már a VII. századi zarándokok apostolok liturgiájának az egyházatyák korának liturgiájához 
közvetítettek római liturgikus könyveket és szokásokat az való viszonyát boncolgatja. Természetesen a bibliai kor 
Alpokon túlra, de hivatalos, programszerû romanizációra csak emberei és az elsõ, házaknál gyülekezõ, sokszor üldözött 
Kis Pipin és Nagy Károly uralkodása alatt került sor. A cél ke re sz té ny ek  ne m re nd el ke zt ek  ol ya n ki do lg oz ot t 
ebben az idõben a római gyakorlat teljes átvétele volt az egész szertartásrenddel, mint amilyet az egyházatyákkal kezdõdõ 
birodalomban, aminek áldozatul estek a korábbi, úgynevezett fejlõdés hagyományozott ránk. De az üldözések szüneteiben 
regionális rítusok. Ezek nem abban az értelemben jelentettek mindig is törekedtek arra, hogy fegyelemben és szépségben 
változatokat, mint a föntebb tárgyalt, karoling kor utáni szolgáljanak az Úrnak, istentiszteletüket mélységes hódolat és 
rítusok. A különbség köztük és a római gyakorlat között rendezettség hassa át. Az evilági szépséggel szembeni 
jelentõsebb vol t: viszonyuk a római hagyományhoz idegenkedés hullámai ellenére az is egyre jellemzõbbé vált, 
megközelítõleg olyan, mint a bizánci rítus viszonya az örmény, hogy a megtestesülés vallása nem utasította el az anyag 
kopt, szír vagy etióp rítusokhoz. Biztosan nagy veszteség, mûvészi megmunkálását és a szent szövegek dallammal való 
hogy ezek, vagyis például a gallikán, a mozarab vagy a megszólaltatását, így legfõbb ihletõjévé vált az építészet, a 
beneventán rítus nem maradhattak fönn (egyedül Milánó és képzõmûvészet, a költészet és a zene nagy teljesítményeinek. 
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Ez a folyamat semmiképpen sem tekinthetõ az Egyház kezdeti kezdetekhez visszatérve kellene belõle erõt meríteni. Hanem 
állapota megromlásának. Az Egyház emberi szinten már az vele van az idõk végezetéig, így szerves, nem emberi kéz 
apostoli korban is romlott volt. Amennyiben tiszta volt és alkotta fejleményeiben, változásaiban örökké Õ munkálkodik. 
makulátlan, azt isteni Jegyesének köszönhette. Isteni Jegyese Mindenekelõtt ott, ahol a neki fölékesített menyasszonnyal 
pedig ugyanaz maradt egész történelme folyamán mindmáig: kiváltságos módon találkozik: a mennyei Jeruzsálemet 
nem valamiféle kezdeti impulzust adott neki, amely késõbb elõképezõ, földi liturgiában.
magára maradva elgyengülhet, hogy újra meg újra a 
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A szerzõ az E L TE Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék adjunktusa, a L F Z E Egyházzene Tanszék tanársegédje

Szabó Dezsõ: Séta március tizenötödikén

 világháború vége felé jöttem generálszafttal, és kész a patentos, 
arra a meggyõzõdésre, hogy megbízható hazafiság. Ó, jó szavak, ó, AMagyarországon a harminc- jó szavak, ezek, a csizmadia és 

harmincöt évnél idõsebb generációktól kéjgázszerû böfögések,  ilyenekbõl  
nem sokat lehet várni a magyar jövõ olyan hamar össze lehet gargalizálni 
átalakító munkájában, mert ezeknek a egy svungos szónoklatot, s Kossuthnak 
generációknak a lelke még annyira a vagy legalábbi s Demosthenesnek 
háború elõtti korban - ránk nézve már hihetjük magunkat. Arról aztán, hogy 
óvilágban - gyökerezik, látási formájuk, mi volt negyvennyolc a magyarság 
közéleti moráljuk, szociális világnézetük számára, arról abszolúte egy kukkot se 
an ny ir a a há bo rú  el õt ti  ma gy ar  hall a közönség. Megrugdostuk a jó 
állapotoknak az eredõje, hogy képtelen öreg kamarilla hátát. Kossuthot, Petõfit 
átmenni azon az átalakuláson, amely a k ö r ü l g y o m o r f ö l f o r d u l t u k  a  
most  vajúdó új  korhoz szükséges.  legémelyítõbb frázisokkal, mondtunk 
Természetes, hogy igen számos kivételt eg yp ár  ko ng ó,  na gy  se mm it  a 
én magam is látok ez alól az állításom magyarságról, volt taps, volt bõdülés, 
alól. mi kell még egy derék március 15-
Mert új kor jön, és minden tettünk éhez?
gyökerénél annak a mély belátásnak kell Egyáltalában, az önképzõkör kezdi 
lennie, hogy csak általános és gyökeres v e s z é l y e s e n  e l á r a s z t a n i  
változás hozhat nekünk egészséges jövõt. Magyarországot .  Mindenkinek 
Hazafiságunk, kereszténységünk, megvan a maga kis stílusa és 
antiszemitaságunk egészen más kell hogy szónoklási hajlandósága, s csak az 
legyen, mint amilyen volt a világháború s alkalmat várja, hogy a derék, jó 
az idegen uralom nagy tanulságai elõtt. k ö z ö n s é g e t  e l á r a s s z a  v e l e .  
Március 15-én  végigkódorogtam a Egyesületek, melyek azért alakultak, 
vá ro st , s  be -b ek uk ka nt ot ta m a z hogy új Magyarországot teremtsenek, 
ünnepségekre. Megvallom, igen sok elsõ teendõnek azt találják, hogy 
szomorúságot és még több undorodást min den eke lõt t lap ot ala pít san ak,  
szedtem föl. Szinte hihetetlen, hogy a amelyben a kilenc múzsa  összes 
lelkeken mennyire nem hagyott nyomot törvényte len  vis zonyának idé tlen 
az utolsó hét év irtózatos tanítása, s hogy a embriói vonulnak föl.  Az ipar i 
magyar psziché ugyanazzal a mozgásokkal, ugyanazokkal a munkafölosztás szerepe kezd pompásan érvényesülni az 
frázisokkal roboto lja a maga meddõ mechan izmusá t. irodalomban is. Mint ahogy egy nagy cipõgyárban egyik 
Emberek, akik alig haladták túl egypár évvel a harmincat, munkás egész életében mindig csak felsõbõrt készít, a másik 
ug ya na zz al  a va k sz em û be ál lí tá ss al  be sz él te k pedig sarokflekkeket, úgy X író naponta hat irredenta verset 
negyvennyolcról, ugyanazokkal  az általános, undorí tó készít, Y író ugyanannyi antiszemita novellát, Z író keresztény, 
frázisokkal, mikkel különben a derék, jó Orbán Balázsék nemzeti, fehér, destrukcióellenes ódákat és így tovább. Ezzel a 
akarták ékesíteni a maguk hazafias táncukat. Petõfi éppen úgy beteg jelenséggel rokonnak tartom az asztaltársaságok 
Tyrlaeus, a "tél jégbilincseit" föloldó tavaszi fuvalom, éppúgy alakítását is. A hazafiasságnak ez nem a legújabb formája, 
lengedezik ezekben a lelkes szószátyárságokban, mint hetven fájdalom, legtöbbször csak abból áll, hogy jól beszopunk a 
év óta. Az "eszme", a "szabadság" s az "idealizmus" s más jóból, s a poharak s a hagymás rostélyos falatjai között hazafias 
hasonló gaz és undorító nesze semmi, fogd meg jól szavak épp frázisokat kérõdzünk egymás képébe. Ezalatt a zsidó tanul, 
olyan nagy kongással vágódtak a hallgatók elképedéséhez, dolgozik, gyûjt és hódít, a magyar középosztály pedig 
mint a világháború elõtt. Hogy aztán mi az az "eszme", mi az a rongyolódik és halad a végsõ megsemmisülés felé.
"szabadság" és mi az az "idealizmus" azt magyarázhatja 
mindenki úgy, ahogy akarja, azaz voltaképp nem is Virradat, 1921. március 25.
magyarázza senki sehogy, hanem leönti õket lelkesedési 



az erdõk virágos feje int: itt vagy.Bajza József: Ébresztõ
Kereslek az esõben, a szomjas
vetések susogják: jelen vagy.Ébredj nagy álmaidból,
Kereslek a fûben: érezlek, tapogatlak.Ébredj, Árpád fia!
Ez az én boldog Istentaláló idõm.Fölkelt a nap; hazádnak

Föl kell virulnia.
A hegy azt riogja: Im, megtaláltad te az Uradat,Ellenséges hadakkal
A vizek azt harsogják: Nem vagyok többé árva.Víttál ezer csatát,
Most már nyugodtan hajthatom szemem álomra.Szívvéreden ezerszer
Eljött az én Istenem.Váltád meg a hazát.
Érzem szívem melegét, érzem hátam borzongását.A felvirradt kor ismét
Hallom a fellegek suhanását,Igényli szívedet;
Nem vagyok többé egyedül.Vért nem kér, csak hazáért
Reggel köszöntenek a virágok: Ember társam!Égõ szerelmedet.
Este köszöntenek elfáradt állatok: Élet sorsomos!Igényli, hogy becsüljed
S ha az emberek köszöntés nélkül haladnak el mellettem,Honod külföld felett;
már az sem baj.Védd, ápold, mikkel Isten
Ha káromolnak: akkor sem haragszom.Megáldá földedet.
Mert én megtaláltam az én Istenemet.A mit gyártott magyar kéz,
Ó, halleluja! Halleluja!Nevelt a hontelek,

A mit magyar zamattal
Ihlettek a szelek;

Fáy Ferenc: Tiborc új énekeMi a rónák felett él,
Hegyaknában terem:
Mind az nemes fajodnak Bánk-bán, Nagy Úr, a porba hulltam.
Erõt adó elem. Néped vagyok, a föld, a mag,
S függjön rajtad daróc bár, az õs-gyökér, Uram, ne engedj.
S szembántó színzavar, Fajtád széthull, nem lesz több gyermek,
Becses, mikor hazáért nem lesz család. – A renyhe had
Égõ szivet takar. húsunkat marja. Nézd az arcot,
Ó nemzet, nemzet, eszmélj, téphetnek errõl még le sarcot?
Becsüld meg tenmagad, Cafatba lóg a két kezem.
Gyilkold le szolgavágyad,
Mely külföldhöz ragad; Nagy Úr, ki tart ekét a földnek?
Járj egyesült erõvel, Nézz rám, nem bírom, összetörtek...
Tégy egy szent fogadást: Nincs házam, földem, éhezem.
Hazádnak istenén kül Az asszonyom halálra marták,
Nem fogsz imádni mást! a lányom, Bánk, ma megvetett,
Te népek óceánján fekély piszkítja tiszta arcát...
Hullámtól vert sziget, Vedd el döfd át az életet.
Kit mint elsüllyedendõt Tiporj, rúgj szét s én nem kiáltok,
Ezer jós emleget. számról nem hallasz vádpanaszt
Mutasd meg a világnak, Uram, Tiborc kér, régi híved,
Hogy még erõd szilárd, döfd át kardoddal ezt a szívet,
Hogy ezredes fokodnak hiszen mit ér egy rongy paraszt?
Új ezredév sem árt. Mit ér, ha teste roncs s fekélyes
Mutasd meg, mit vihet ki, erõk rohasztják õ nevét?
Erõs szívláng alatt, Pusztulj paraszt, Bánk is ma gyáva
Az elszántság hatalma, rettegve bújik önmagába
És az ércakarat. s nézi, hogy tépik nemzetét.
Ébredj nagy álmaidból, Föl hát Nagy Úr, hagyj itt a porba.
Ébredj, Árpád fia! Pár óra még ez átkozott
Fölkelt a nap: hazádnak paraszti élet. Vár a pompa,
Föl kell virulnia! indulj, temesd hited a borba,

Otto is várja asszonyod.
Add át neki, hisz csókra szomjas,
hadd tépje száz meráni ordas,Bartalis János: Kereslek 
hisz magyar csók kell és neked
meglesz, Nagy Úr, szintén a béred:Kereslek, Isten, a földben, a virágban, a fákban
olasz ringyó kívánja véred.és mindenütt megtalállak.
Vidd hát, vidd hát az életed.Ez az én Istenkeresõ idõm.
S hogy széthullunk, mi rongy parasztok,
a nép – hogy lassan elveszünk –Kereslek a fényes tavaszban,
ne szóljon arról szád panaszt ott,
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Uram trágyának jók leszünk.
II.

Bocsáss Uram, szolgád ma gyenge, Itt nyomorított meg tatár, török,
bocsáss a szóért s én megyek évszázadokra kerékbe törött,
Vár még a nádas tiszta csendje, leszúrt, fölnégyelt, rabigába hajtott,
erdõk vadonja, zord hegyek... a puszta Földön éltünk, mint a barmok,
Megbújok ott, de majd ha kürtöd vályogba bújva és vályogba verte
bosszúját zúgják új szelek, a lelkünket is az Isten keserve,
elõlépünk kaszás Tiborcok, freccsent a vér és fölserkent az ujjbegy,
-- hazátlan, rongy, paraszti sorsok – magyaroknak is alig maradtunk meg!
és küzdünk, harcolunk veled.

Hová lettek a régi kitörések?
Addig, Nagy Úr, az ég veled. Lett kitolása hõseink szemének,

fülünk levágva laffogott utánunk,
vakon-süketen kellett hazajárnunk,
vérzõ kengyelt húzott a ló utánunk,Gyurkovics Tibor: Cantata Aoiularum

hová lett Gézánk és Árpád királyunk?Sasok éneke
Magunk szaladtunk be a halál-nyílba,
hová lett Európa, hová a hun Attila?Dubrovay Lászlónak ajánlom

Dölyfünk hová? A magyar õsiség?I.
Ki tépte ki a magyarok szívét?Még visszaperdül egy-egy szélmalom,

Hunyadi Mátyás s apja, János kellett,még visszacsendül végtelen dalom,
hogy föltartóztassuk a történelmet,én is itt jártam iskolába menvén
csak ölni évre, csak rémülni évre,a Duna és a Tisza medre mentén,
míg nõhetett Európában a béke:Kárpátiában, hol a magyarokra

várak, termek, kecses kolostorok,mindig úgy néztek föl, mint a sasokra, kik sorsukat a 
míg itthon mindenik kõ elkopott,fényességbe tárják,

ha szárnyukkal az eget áthasítják.
egyetlen fal, egyetlen iskolánk sincs,
a kertjeinkben nem nyílott a jácint,Tátong az ég – föl, föl, a szegletig,
fölívelõ templomtornyok helyettahol maga az Úristen lakik,

asszonyok szõttek szakadt selymeket,kérdõre vonni, rázni köntösét,
vékony gyerekek, horpasz-testû nõktépni-szaggatni, míg sötét szemét

fonnyadoztak az oszlopok elõtt,erre az elszánt tájra ráteríti
mi lettünk Európa maradéka:a magyarokra selymét ráteríti

bogárszemû fiúk, sok vézna Éva...és kinyitja az erdõk kapuit,
hogy aki belép, jó helyen lakik.

de föltámadtunk, ahogy annyiszor már,
épült csõszkunyhó nádjából az oltár,Én is itt jártam, itt voltam gyerek

hol prédikátorok elébe álltaka halhatatlan kék dombok felett,
a romlásnak s magyarul prédikáltakfeledhetetlen iskolába járván
hitet, betût, puritán álmot, Erdélyt,Magyarország kies kálváriáján,
hol véres iskolákban sem feledték,(...)

- ha sasok szárnya is összetört itt lenn -,
hogy egy a nyelv, a nép, és egy az Isten!Ó iskola! Az ország iskolája!

Balaton, Sopron, kökényfényû Mátra,
III.belétek jártunk mint örök diákok,

Jött a török hadkerestük az elpazarolt országot,
jött a tatársimogattatok füvek, fenyvesek,

jött a Szulejmánbegyógyítottatok minden sebet,
s kánra kánhogy hozzátok örökké visszatérjünk,
kidagadt aha elkopik is útakon a térdünk.

nyakban az ér
futott a tájonÉn is itt jártam. Mégis köszönöm,
a patak az érveletek voltam minden vérkörön,

s csobogott vígana nagy sasok nagy egeket nyitottak
a víz meg a vér!a vándorló s nagy szívû magyaroknak,

még visszaperdül egy-egy szélmalom,
El sosem esnilapátjukat forgatja a dalom,
véglegesen !hogy élet legyen még a Duna mentén,

El nem zuhanninektek hagyom a kardom és a mentém!
róka-lesen,(...)

közben hazajárni
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szerelmesen IV.
ölelve sietni

egypercesen ! Zárva Keletre Nyugatra nyitva
ez a magyarság keserû titka

Mindig belefúlva kérdi a gyermek mért ne lehetne
a drága futásba zárva Nyugatra nyitva Keletre?
mindig elõre

vágyva de hátra Keleten éltem mint a madárnyom
ahol megmenthet Nagyokat lépve mint a sasálom
az asszony a nõ nagyokra szállva lebbenõ sasszárny
és mindig fölsír Keleti álmom mért nem akarnám?
az új csecsemõ

Sztyeppe folyóköz végtelen egyre
Sose föladni mért ne szállhatnánk vissza Keletre?
kölyköt erõt mégis a szárnyam Nyugatra fordul
sose hajolni pörgök és Forgok néha bolondul
mások elõtt

nyakasan állni Mért fele-szárnyon kétfele szállnom
akasztófa alatt Keletre-Nyugatra rebben az álmom
sose hajlítani mind mindkét szívem csak befelé fáj
meg a nyakat! mért szaggat-szárnyal kétfele égtáj?

Rákóczival Egyszerre szállni Nyugatra-Keletre
és vérrel befutni mint a kemény sasok fejedelme
Magyarországot: mért ne lehetne jöjjön akármi
ez vagyunk mi mindig a szélben Fölfele szállni
hajduk katonák

papok és gyerekek magyarul élni megveszekedve
akik elestek szállva Nyugatra szállva Keletre

lyukas zászlók felett bárha szakadva bárha elégve
mindig az isteni láng közelébe?

Oroszok ellen
németek ellen Haj ha még egyszer

tankok és ágyúk hogyha csak egyszer
október ellen fölemelkednénk

osztrákok ellen önmagunk ellen
fegyverek ellen belsõ ellenség
szovjetek ellen tõrei ellen
gyereksebekben megreszkettetõ

honszerelemben
Kukoricásban (.. .)

kozák dárdában
világszabadság V.
augusztusában
világszabadság Addig csak járjuk ezt az iskolát

októberében mit Ady Illyés és Radnóti járt
gyerek-koktélok tavat-csatát-dombot-kolostort

bûvöletében még Zsámbékot is ami összeomlott
Ez a haza A tájban a haza

Sose föladni Tájban az ember Európa maga
kölyköt erõt Emberben a szó és nyelvben a táj
sose hajolni magunkkal emelve mi gyáva mi fáj
mások elõtt föl-föl az égig a távoli zúgás

nyakasan állni emel föl az égbe a vakhit a túlzás
akasztófa alatt hogy hõs a magyar bizonyítja az ezred
sose hajlítani lebukva ezerszer csak újra kezded
meg a nyakat! kitárul a puszta a város a sátor

magyarok szélbe rohanó igazától
hol Európa koronája ragyog
oda ragadnak föl a sasok!
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Lendvai István: A rongyosok Vargha Gyula: Élnem kell

Mikor már nem volt Magyarország, Míg dúlt a harc, és annyi vérmezõn
csak bánat volt és gyász meg szégyen, Tenger halott hevert jéggé fagyottan,
megcsúfolták pribékek négyen, Minden magyar halott, úgy érezém,
s fejfára írták már a sorsát: Az én halottam.
ökölbe lázadt pár marok,
s fölálltak rongyos magyarok. Örökünket midõn silány ebek

Falánk falkája koncul elragadta,
Ruhájuk rongy volt, tépett zászlók Ugy érezém, hogy vérzõ szívemet
halálcafatja, végsõ rongya. Tépik darabra.
Hajuk bozontos, dúlt kalongya,
a gyomrok - hajh - nagyböjtöt gyászlók. Midõn elhangzott a galád ítélet,
De õsi vasból a karok. S kihunyt egünkön a végsõ remény is,
Igy mentek, rongyos magyarok. Szegény hazám, szerettem volna véled

Meghalni én is.
Igy mentek õk, szegénylegények, Egyetlen örvény lett mélység, magasság;
így mentek, istenes betyárok. De végre mégis csak horgonyt vetettem:
Sátruk az ég, ágyuk az árok, Nem hagyhat Isten, az örök igazság,
s a szájukon kegyetlen ének. Bûnt büntetetlen.
Rengett a nyugati sarok,
hogy mentek, rongyos magyarok. S bár vén vagyok, bár unt teher az éltem,

S rólam a kedv viselt rongyként levásott,
Ruhájuk rongy volt, késük csorba. Meg nem halok, hazám, míg meg nem értem
A szájukon kegyetlen ének. Feltámadásod.
De merre mentek, bús legények,
hullott az osztrák, hullott sorba.
Sebhedtje holtig nyavalyog,
úgy verték rongyos magyarok.

Vacogtak mind a bécsi tornyok,
futott-repült a gõgös Prága,
hidegláz állt a félvilágba,
nyüzsögtek rémült márkik, lordok,
mint hangyaboly ha zavarog,
miattuk, rongyos magyarok.

S bár Sors kapitány rájukmordult
s el kellett dobni kést meg flintát,
mert így végezték hitvány tinták,
örök hír lett e gyáva korbul:
volt még becsület, volt marok,
voltak még rongyos magyarok.
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1. A név eredete, használata
Eddig ismert legrégibb lelet a bajóti barlang 15-20 000 éves 

Ha a rovásírásról beszélünk, elõször néhány alapfogalmat kell bolygatatlan rétegbõl elõkerült szarvascsont, amelyen néhány 
tisztáznunk, mert már itt elkezdõdnek a félreértések. összerótt, a rovásí rás ábécében is megtalálható  jelet 
A rovásírás összetett szóként használandó, mert így fejezi ki azonosíthatunk, ezek értelmezhetõsége jelenleg lehetetlen.
azt a cselekvést, amellyel ugyanazt a betûsort felületre is 
írhatjuk, felületbe is karcolhatjuk. Ez a kettõs jelentésû 
szóösszetétel csak a magyar nyelvben fordul elõ. A XIX-XX. 
század fordulóján, az 1851-ben, Békés megyében született és a 
Temes vármegyei Omoron 1938-ban elhunyt számadó juhász, 
Tar Mihálytól maradt ránk elsõ leirata, de  már õ is szüleitõl 
hallotta. Ezt követõen a neves szobrász, Fadrusz János 
terjesztette el széles körben. 
Ami a név eredetét illeti, krónikásaink, történettudósaink, mint 
Kézai Simon, Kálti Márk, Thúróczy János, Verancsics Antal, 
Szamosközi István, Bél Mátyás szkíta, hun írásként említik. 
Az 1900-as évek derekán Magyar Adorján tette elé a székely-
magyar jelzõt, amelynek kettõssége azonban csak arra 
vonatkozik, hogy használata a magyarok székely 
népcsoportjában fordult elõ leginkább az elmúlt 
évszázadokban. Nem célszerû a magyar írás elnevezés, hiszen 
a magyarral rokon avarok, hunok, szkíták, pártusok is 
használták, eredete pedig oly régmúltba vezet, amikor 
napjaink népnevei még nem is voltak ismertek.

Bajóti pálcavég
Szerkezetére jellemzõ, hogy nyelvünk minden hangjára van 
jele, szemben a X-XI. században bevezetett latin betûs írással. A legismertebb rovásjeleket is viselõ lelet az erdélyi 
Abban ugyanis 13 hangunkra nem volt jel (TY, GY, NY, LY, J, Tatárlakán egy sírból elõkerült korong. Badiny Jós Ferenc 
K, SZ, ZS, CS, Á, É, Ö, Ü), ezeket a latin pl. OE=Ö, UE=Ü, tájékoztatásából úgy tudjuk, hogy korát a san diegoi (USA) 
TS=Cs összetételekkel próbálta helyettesíteni. Éppen a kiejtés egyetem professzora, dr. Suess a sírlelet szerves anyag 
és írás tökéletes összhangja miatt nem lehetséges a maradványainak C14-es vizsgálatával 8.200-7.500 évben 
rovásírásunk más népektõl történt átvétele, ráadásul határozta meg. Az átmeneti kõkorszak végérõl származó, a 
sajátossága, az összerovás, amit csak az említett magyar Kolozsvári Erdély Történeti Múzeumban õrzött és e sorok 
elõdnépek használtak. írójának kezében tartott korongon ma is használatos rovás 

ábécénk F, Z, NY, GY betûje azonosítható. .  

Tatárlakai korong  

Torma Zsófia, a világ legelsõ régésznõje öt-hatezer éves írásos 
cserépedény töredékeket gyûjtött össze a Maros beomló 
partfalából. A Kolozsvári Történelmi Múzeumban 
gyûjteményének több darabján összevont rovásírás látható.      
A Róma melletti campagnai mezõrõl származó háromezer 
éves rovásfeliratos bronz baltatokot John Lubbock angol 

2. A rovásírás emlékei
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régész Kárpát-medencei készítésû, szkíta leletnek határozza Az 1501-ben épült csíkszentmiklósi (más forrásokban 
meg. Görög szerzõk is beszámolnak a szkíták írástudásáról és csíkszentmártoni) templom felirata is köznépi írásbeliségünk 
könyvhasználatáról.       A hunok íráshasználatát külföldi biz ony íté ka,  az épí tõm est ere k kés zít ett ék,  nev eik et 
szerzõk is elismerik, például a német Franz Altheim, aki 1948- tartalmazza. Csak másolatokban maradt fenn.
ban adta ki Hunnische Runen (Hun rovásjelek) címû      Thelegdi János, késõbbi katolikus fõpap, 1598-ban egy 
tanulmányát.      Avar kori, VII. századi a szarvasi csont tizenhat oldalas kis tankönyvet állított össze õsi írásunk 
tûtartó, amely kb. hatvan rovásjelet hordoz. Rendkívüli szabályaiból. Írásmutatványa a Miatyánk és a Hiszekegy.  
jelentõsége, hogy köznépi nõi sírból származik, tehát Sajnos csak hibás másolatokban maradt fenn.      Bél 
bizonyítéka népünk minden társadalmi rétegre kiterjedõ Mátyástól (1684-1749, evangélikus püspök, tudós,  
írásbeliségének. rovásemlékek gyûjtõje) maradt ránk egy betûsor és a 

Miatyánk, mely ismételten bizonyítja, hogy õseink írása a 
legrégibb idõktõl, minden társadalmi rétegben folyamatosan 
használatos volt. 

Szarvasi csont tûtartó 

     Ugyancsak a köznépre is kiterjedõ írásbeliséget bizonyítja a 
Bodrog-alsóbûn elõkerült honvisszafoglalás kori rovásírásos
kohófúvóka és egyúttal rámutat arra is, hogy az e korból 
származó õskohók a legmagasabb mûszaki szintet képviselték 
Európában.
     XII. századi az a rovás botnaptár, amelyet L.F.Marsigli 
olasz hadmérnök másolt le 1690-ben a gyergyószárhegyi 
ferences kolostorban. Közel kétszáz szavas rovásemlékünk 
utolsó szava Áldás, a táltos köszöntés.      1483 elõtt jegyezték 
le a Nikolsburgi Ábécét, amely az Országos Széchényi 
Könyvtár tulajdona és az általa rendezett nagyobb 
kiállításokon megtekinthetõ. 

Bél Mátyás Miatyánkja  

1802-bõl, a kiskunhalasi pásztoroktól õriz 16 rováspálcát a 
Thorma János Múzeum. 

Az emlékek közé tartozik a Friedrich Klára tanulmányában is 
bemutatott és a révkomromi Dunamente Múzeumban látható, 
rovásfeliratos lándzsavég  is. A napjainkban még látható, 
elsõsorban a székelyföldi településeken, templomok falán, 
temetõk sírkövein megmaradt emlékek száma megközelíti a 
százat.  Az írás magyarsághoz kapcsolható õsiségét hirdette a 
Magyar Tudományos Akadémia egykori tagja, a nemzetközi 
hírû nyelvész, Szentkatolnai Bálint Gábor is. 

Nikolsburgi ábécé      
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3.  Rovásírás a II. világháború után rejtvényeket tartalmazó hiánypótló füzete. Ezt megelõzõen 
csak Forrai tanár úr 1996-ban megjelent A magyar rovásírás 

Bár napjainkra örvendetesen megsokasodott a rovásírók elsajátítása címû tankönyvét forgathatták az érdekelõdõ 
száma, de mintha többségük elfelej tené, hogy kinek felnõttek. Hogy a tankönyvek gyakorlati hasznát is lemérjük, e 
köszönheti az újbóli figyelemfelkeltést és a rovásírás csak úgy sorok írója szervezte meg Budapest XVI. kerületében a 
magától vált volna mindennapjaink részévé. A második minden általános és középiskolára kiterjedõ, hozzávetõleg 
világégés elõtt a cserkészmozgalom kötelezõ ismeretanyaga a száz tanulót érintõ elsõ rovásírásversenyt 1998-ban. Amikor 
rákövetkezõ évtizedekre halálos álomba merült. Csak 1975- Forrai tanár úr értesült a fejleményekrõl, megkeresett 
ben indulhatott el újból hódító útjára, amikor négy évtizedes bennünket és javaslatára létrehoztuk
kutatásai alapján a gyors- és gépírás tanár, református presbiter a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetségét 
Forrai Sándor összeállította rovásírás vándorkiállítását és (MAROSZ), jelmondatául pedig Klára könyvének címét, a 
bemutatta Budapest újpesti városrészének Frangepán utcai Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást választottuk. Ezzel fejeztük ki 
gyülekezeti házában. azóta is töretlen szándékunkat, hogy õsi írásunkat, ellentétben 

egy azt csupán belsõ ügyként kezelõ, magát tudósnak nevezõ 
csoport szándékától, a szakmaiság megtartása mellett a széles 
néptömegek számára közérthetõ és tanulható formában tartjuk 
elsõdlegesnek. Ennek megfelelõen 2001-tõl szervezzük a 
Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Mûveltségi Találkozó 
névvel azt a kulturális seregszemlét, amelyen 2010-ben a hazai 
általános és középiskolás rovásírók mellett már a Délvidék, 
Felvidék, Erdély-Pártium, Kárpátalja, Muravidék majd ezer 
tanulója - sõt még németországi magyar cserkész is - vett részt. 
Bár Horvátország-Baranya háromszög 2010-ben nem 
képviseltette magát, de a korábbi években már szintén 
megjelent. 

Forrai Sándor

Õ maga 1913-ban született Munkácson, ahonnan a trianoni 
békeparancs következtében menekülnie kellett szüleivel, mert 
a Turán Szövetség tag édesapja egymaga negyvenezer aláírást 
gyûjtött Kárpátalja visszacsatolás érdekében. Középiskoláit a 
nyíregyházi Evangélikus Gimnáziumban és Újpesten végezte. 
1935-ben vette észre a hasonlóságokat a L.F.Marsigli olasz 
hadmérnök által 1690-ben Gyergyószárhegyen talált, lemásolt 
rovásírásos botnaptár rövidítései és a gyorsírás között. Tanár Rovásírásverseny 
úr az 1980-as évektõl megjelent könyvei voltak az elsõk, 
amelyek a szélesebb néprétegek tudomására hozták õsi Ezzel sikerült megvalósítanunk Forrai Sándor több, mint egy 
írásmûveltségünket. évtizede meghirdetett álmát: „Elérkezett annak az ideje, hogy 

rovásírásunk nemzeti önismeretünk javítására végre 
Feleségemmel, Friedrich Klárával úgy harminc évvel ezelõtt közkinccsé váljon, elsõsorban a tanulóifjúság számára. 
kezdtünk komolyabban foglalkozni a rovásírással, jóllehet õ Ugyanakkor régi mulasztásokat is kell pótolni, hogy õsi 
már gyermekként, egykori cserkész édesapjától hallott róla, írásbeliségünkrõl, mûveltségünkrõl, õsi kultúránk egyik 
megtanulta. Miután 1980-ban dr. Zakar Andrással, bizonyítékáról a nyugati népek is tudomást szerezzenek.”
Mindszenty bíboros úr titkárával sikerült felvennünk a 2004. január 1-e óta példaképünk, tanítónk iránti tiszteletbõl a 
kapcsolatot, õ sok hasznos tanáccsal látott el bennünket. Az Forrai Sándor Rovásíró Kör nevet viseljük, ugyanis sajnálattal 
addig tanultak alapján és a beszélgetések hatására Klára 1994- kellett tapasztalnunk, hogy minden e téren úttörõ 
ben Múltunk szétszóródott gyöngyszemei címmel írta és tevékenysége ellenére nem csak hivatalos elismerésben nem 
jelentette meg a sumer-magyar rokonságot, szkíta-hun-avar- részesült, hanem az újonnan felbukkanó rovásírók, neve 
magyar folytonosságot alapfokon ismertetõ füzetét. A említése nélkül emlegetik õsi írásmûveltségünket, ami nélküle 
következõ fontosabb lépése a megszerzett ismeretek aligha kelt volna ismét életre. Ez a hozzáállás mind a mai napig 
továbbadása volt. Így született meg 1998-ban tanári eldönti, hogy ki foglalkozik a témával a hagyományok alapján 
képzettségének megfelelõ szakmaisággal az elsõ Tanuljuk és és ki igyekszik magának tökét kovácsolni ebbõl a folyamatból.     
tanítsuk a rovásírást az alapfokú, gyermekek számára is 
érthetõ ismereteket és kézzel írt olvasási feladatokat, 
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4. A szükséges lépések pályázatot jeles tudósok, egyetemi tanárok, történészek, 
iskolaigazgatók, tanárok támogatták, akik nem adják nevüket 

A rovásírás említett, örvendetes terjedése és népszerûsödése ahhoz, ami szégyent hoz hírnevükre. A Magyar Örökség és 
elérkezetté tette az idõt, hogy lépések történjenek hivatalos Európa Egyesület döntése 2011 márciusában várható, ami 
elfogadtatására is. Ezek keretében a Forrai Sándor Rovásíró jelentõsen befolyásolná a következõ hónapok eseményeit.
Kör 2010  decemberében , tanár úr  vándorkiál lí tás Magyarország június 30-ig az Európai Unió soros elnöke, ami 
bemutatásának 35. évfordulója alkalmából számos lehetõséget kínál a rovásírás népszerûsítésére a 

földrészen. A Magyar Demokrata hetilap 2003. július 10-i 
(2003/28) számában e sorok írója  beszélgetést készített 
Szamosvölgyi Péter, a Fidesz sátoraljaújhelyi polgármesteré-
vel, aki elmondta, hogy Jürgen Köppen, az EU akkori 
nagykövete a rovásírás említése kapcsán arra hívta fel 
figyelmét, hogy „Ezzel a páratlan kultúrával és hagyománnyal 
együtt kell nekünk Magyarország az Európai Unióban.”  
Mészáros Alajos (Magyar Koalíció Pártja), a felvidéki 
magyarok Európai Parlamenti képviselõje 2010-ben az 
alábbiak szerint üdvözölte a rovásírásverseny döntõjét: „A 
rovásírás jeleivel, a régi tudás és mesterségek felelevenítésé-
vel az új betûk, ismeretek és készségek harmóniájához is 
eljuthatunk.”, míg Glattfelder Béla (Fidesz EU képviselõ) 
„Európa egyik legfõbb értéke a soknyelvûség és a kultúrák 
sokszínûsége... A mi rovásírásunk Európában egyedülálló 
kulturális érték.” üzenetével bíztatta a döntõ résztvevõit. Igen 
lényeges, hogy egyikük sem párt alapon szólalt meg.  
Sajnálattal tapasztalható, hogy a Magyarország soros 
elnökégéhez kapcsolódó kulturális rendezvények és ajánlatok 
között a fenti megnyilvánulások ellenére sem szerepel a 

A pécsi Forrai Sándor Rovásírás Vándorkiállítás rovásírás, márpedig következõ ilyen népszerûsítési 
megnyitója 2010. december 15. lehetõségre 2025-ben kerülhet ismét sor. Ha akkor még létezni 

Balról: Friedrich Klára, Szakács Gábor, Õriné dr. Fodor fog az EU. Azonban nincs még veszve minden. Az esetleges 
Márta a kiállítás szervezõje, dr. Hoppál Péter országgyûlési Magyar Örökség Díj  birtokában, a rangjában elõrelépett 

képviselõ rovásírás még szerepeltethetõ a kulturális eseménynaptárban, 
de nem kevésbé fontos, hogy a soros elnökséghez kapcsolódó 

 felhívást tett közzé, amelyben támogatókat keresett a országokba is eljusson. Lehet például az elõzõ soros elnök 
rovásírás Nemzeti Alaptantervbe (NAT) történõ beemelé- Spanyolország, illetve a Magyarországot követõ 
séhez, a Nemzeti Kulturális Örökség részévé nyilvánításához, Lengyelország fõvárosainak külképviseleti intézményeiben 
valamint az oktatási intézmények nevének rovásírással történõ más rendezvényekkel, eseményekkel összekapcsolva 
feltûntetéshez. A támogatói visszajelzések nyomán megtettük bemutatni a felújított Forrai Sándor Rovásírás Vándor-
az elsõ lépéseket, jól tudva, hogy az elképzelések kiállítást. Ez ugyanis tökéletesen mutatja be táblaképein a 
megvalósításához kizárólag tárgyalások útján lehet eljutni. A (rovás)írás kialakulásának történetét, ráadásul a már említett 
NAT-ba történõ szerepeltetés tehát nem új keletû, hiába 35. évfordulója még idõszerûbbé teszi bemutatását. 
igyekszik azt most valaki sajátjának feltüntetni. Forrai tanár úr 
nyomán, magam   2001. május 8-án az egri Keresztény 
Rádióban ismételtem meg, a rovásírás akkori, mainál 
szerényebb elterjedése azonban még nem tette lehetõvé a 
jelzett elõrelépést, ám a köztudatba mégis bekerült. 
Napjainkra értek meg a feltételek ahhoz, hogy a javaslatot az 
oktatáspolitika is mérlegelje, ami meg is történt.   Jóllehet 
iskolák tucatjaiban már ismertetik a rovásírást, egyes 
tankönyvekben is megjelenik, ám az egységesen olvasható 
tananyag még várat magára. Márpedig ennek hiányában az 
egyre gyakoribb vadhajtások és elméletek is teret kapnak, ami 
teljesen összezavarja a kezdõ érdeklõdõket. Ennek elkerülése 
érdekében nem kizárt, hogy az új oktatási törvény 
kialakításánál figyelembe veszik a benyújtott szakmai 
javaslatot, és a NAT-on belül a Kerettantervben kap helyet 
bizonyos óraszámban, hiszen terjedésének nem lehet gátat 
vetni.    
Az elismertetés másik alaptétele a rovásírás és Forrai Sándor 
beemeltetése a Magyar Örökség Díj kitüntetettjei közé. E 
rangos elismerés a személyt és a szakterületet is megilleti, A szarvasi csont tûtartó Forrai Sándor vándorkiállításán
hiszen a mûveltség alapja az írás, a mi hagyatékunk 
bizonyítékairól pedig már esett szó e tanulmányban. A 
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15.

Szerencsés lenne, ha a Forrai Sándor Rovásíró Kör által tökéletes állapotban!!
szervezett 12. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és A kutató régész, Armatov akadémikus az egészet elküldte 
Mûveltségi Találkozó is szerepelne az ország idei kulturális futárral a Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, 
kínálatában. Magyarországi elõdöntõit Alsópáhokon, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek! Õt számûzték 
Balassagyarmaton, Budapesten, Jászberényben, Móron, Szibériába!
Püspökladányban és Sükösdön tartják április 30-án, míg a A 9000 darab pergament pedig szõrén, szálán eltûnt! Mai 
Kárpát-haza többi területérõl érkezõkkel kiegészült döntõre napig
június elsõ felében kerülne sor. A rendezvényre évek óta semmit nem tudni róla! A finnugoristák hallgatnak (vagy 
csaknem ezer általános és középiskolás korú tanuló lapítanak,
jelentkezik, közülük a legjobb 100-120 jöhet az említett mint az a bizonyos a fûben). Ma már kideríthetetlen, hogy 
budapesti döntõre. Ha az elõdöntõkre, de fõleg a döntõre megsemmisítették, vagy csak eltüntették, nem tudni.
nemzetközi érdeklõdés keretében kerülne sor, az nagyban Talány, kinek, illetve kiknek állt az érdekében?
segítené ismertségét. Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal, 

hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna 
5. Tények és téveszmék r e n d e l k e z é s ü n k r e .  A  H A Z A T É R É S  v a g y  

HONVISSZAFOGLALÁS elõtti, alatti és utáni idõkbõl. S még 
Mindezzel ellentétben állnak azok a rovásírásra rátelepült mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen 
elméletek, amelyek komolyan rontják hitelességét és intik megsemmisítenek elõlünk.
óvatosságra a hivatalos intézményeket, a kultur- és 
oktatáspolitikát. Évek óta, szinte hetente újabbnál újabb A valóság:
világhálós körlevelek zúdulnak az olvasókra a legképtelenebb Túl a körlevél  minõsí thetet len hangvéte lén,  ezzel 
ötleteket sugallva, terjesztve. Íme egy csokorra való: kapcsolatban senki nem jelentkezett, aki a hírt meg tudta volna 

erõsíteni, hiszen minden feltárásnak vannak dokumentumai, 
Hun imádság de ezeket eddig senki nem mutatta be. A körlevelezõ sem. 
Kr.u.410-460 keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen Honnan tudja mindezt, ha az állítólagos Armatovot 
rovásírással írva: a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi számûzték, õ pedig nem tett lépéseket a Magyar Tudományos 
múzeumban õrzött Hun övvereten, szíjvégen levõ rovásírásos Akadémián a küldemény elõkerítésére?
ima gyönyörû. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a 
szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére Magyar 14.000 éves rovásírás Etiópiában
rovásírás szakértõt-nyelvészt kértek fel. Elõlünk, mégis Egy YOU-TUBE-on közzétett, orosz nyelvû filmen etióp 
mindenáron eltitkolták, amíg lehetett. romokat mutattak, amelyeken karcolatok láthatóak. 
Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani! Magy aráz atké nt vala ki hozz áfûz te, hogy  azok  a mi 

rovásírásunk betûi. Mielõtt azonban ezt kimondta volna, az 
A valóság: alábbiakat kellett volna közölnie:

 - nem tudunk semmit a feltárás körülményeirõl (márpedig 
A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapján kérésünkre, hogy arról részletes leírás kell jobb helyeken)
jelentkezzen, aki látta már a tárgyat, T.Gy. Atilla meg is - nem tudunk semmit errõl az orosz tudósról (mi a szakterülete, 
keresett és tartalmában az alábbiakat írta, mondta is el. A 1960- ismeri-e az írásfajtákat, pl. a mi rovásírásunkat)
as évek derekán kamionvezetõként betért a kijevi Nemzeti - nem tudjuk, hogyan történt a 14 000 év kormeghatározása
Múzeumba. Ott látta meg egy tárlóban a számára ismeretlen - melyik volt az állítólag 14 000 évvel ezelõtt uralkodott 
írással ellátott ezüst szíjvéget, amelynek hátoldalát csodálatos kultúra ezen a területen
tulipánrajz díszítette. Az írást feljegyezte, majd elvitte a - a romokat nem most ásták ki a föld alól, ezért az etióp 
budapesti Nemzeti Múzeumba. Egy idõ múlva átadtak neki szakhatóságok már bizonyára foglalkoztak vele, de errõl sincs 
azzal a megjegyzéssel, hogy Kr.sz. 400 körüli idõszakból semmi a filmben
származik, de ennél többet nem közöltek vele. Ezt a szöveget - nem tudjuk, hogy ki tette be a film jobb felsõ sarkába a 
hordozta négy évtizedig a tárcájában kamionos útjain, míg rovásbetûk magyarázatát, mert ez nem lehetett az eredeti 
2005-ben a Hajógyári-szigeti sámántalálkozón, ahogy õ írta, filmben (ugyanis szerepel benne az ÁS jel, amit csupán néhány 
felolvastatta az egybegyûlteknek.    magyar rovásíró talált ki az elmúlt években és nem szerepel 
Hogy mitõl lett ebbõl Hun ima/ Hun Miatyánk, nem tudjuk, hagyományos rovásjeleink között)
hiszen:  - A szövegnek nem volt címe, nem volt ima, és nem - mivel 14 000 éves leletekrõl beszélnek és nem csupán a mi 
volt Miatyánk. rovásbetûink szerepelnek benne, ezért nem lehet a mienk, de 
- T.Gy. Atilla nem tudta, hogy rovásírás, mert ezt a Nemzeti nem is lehet 14 000 éves (A világ jelenleg ismert legrégibb 
Múzeumban senki nem mondta neki. - A Nemzeti Múzeumból írása a rovásírás, mindenki más abból merített, 
kapott átírást senki más nem vetette össze az eredetivel. következésképp ez a lelet csak fiatalabb lehet annál. A második 
- A tárgyról azóta sem tett közzé senki fényképet, részletes legrégibb írás a sumérek ékírása, de annak legrégibb emlékei 
leírást. - Nem kértek fel rovásírás szakértõt az azonosításra is "csupán" 3000-3200 évesek)

                           Rovásírásos pergamenek 6. A hivatalos álláspont és a döntéshozók felelõssége
Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén KIJEVBEN 
(amirõl ma már tudjuk, hogy Árpád nagyapja, Álmos õse, A fentiek jól bizonyítják, hogy amennyiben nem kezdõdik 
ÜGYEK fejedelem, alapította, építette szabír-magyar-várost, meg a hivatalos szintû párbeszéd az MTA illetékes 
híres szabír kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos szakembereivel, az említett mesék száma radikálisan 
Magyar szablyák.) régészeti feltárás során a Magyar hegyen növekedni fog. Ha valakinek éppen ez a szándéka, akkor jó 
találtak 9000 darab rovásírással teleírt pergamenpapírt úton jár. Volt olyan akadémikus, aki a finnugor 
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származáselmélet, újabban csupán nyelvi kapcsolatra rovásírás elhallgatásához.
finomítva, valamint a rovásírás magyarsággal kapcsolatos A közlemény a teljes hozzá nem értésrõl tanúskodik és a párt 
tényeit elutasító híveinek a megbeszélésektõl történõ eddigi handabandázásához hasonlóan dob be valamit a 
elzárkózását azzal indokolta, hogy túl nagy az ellentét az köztudatba, amelynek szakmai alapját akkor sem tudná 
ellenvéleményt képviselõk között is, mindenkivel viszont nem biztosítani, ha valaki megkérdezné tagjaitól. Eközben nagyon 
tárgyalhatnak. Nos, az ellenvéleményt képviselõk között az jól tudja, hogy javaslatát ebben a formában nem fogják 
alapvetõ nézeteltérések a jövõben is megmaradnak, sõt elfogadni, ezért ezt a továbbiakban hosszú idõn át 
erõsödni fognak, következésképp a MTA háborítatlanul lobogtathatja, mint rajta kívül álló okokból meg nem 
hirdetheti továbbra is tanait, mert a másik oldal nem fog valósulhatott nemzeti törekvést. Mindeközben fogalma sincs 
egységes álláspontra jutni a fent említettek miatt. arról, hogy mi minden történt az a rovásírás elfogadtatása 
Nem kevésbé szükséges az egyház felsõ vezetésének terén, amelyek nyilvánosságra hozatalára egyelõre nem jött el 
megengedõbb hozzáállása , hiszen a rovásírást tévesen az idõ. A tárgyalások részleteit megfontolt ember menetközben 
pogánynak minõsíti  és vallásra  vonatkozó értelemben soha nem teszi közzé. Azt azonban elérheti a Jobbik tartalmi 
használja. Mint fentebb említettük, igaz, hogy az államalapítás háttér nélküli hangoskodása, hogy látva a politikai síkra 
idõszakában Nyugatról a magyarságra kényszerített latin betûs terelést, a rovásírásra befogadóképes, döntéshelyzetben lévõ 
írás hivatalos politikai és egyházi támogatást kapott, de már a személyek és szervezetek, tudományos intézmények úgy 
kora középkortól tudós egyházi embereknek, papoknak, érezhetik, hogy az eddigi tárgyalások során becsapták õket és 
püspököknek,  prédikátoroknak köszönhetõ a rovásí rás elállnak a megegyezés további folytatásától. És akkor még 
kutatása, megõrzése, életben tartása. Mindezekrõl Friedrich nem szóltunk arról, hogy a rovásírás valamely párthoz kötése 
Klára rovásíráskutató/oktató tanár Papok és tanítók a rovásírás azonnali szembenállást vált ki a politikailag ellentétes 
védelmében címmel írt tanulmányában gyûjtötte össze nézeteket vallókkal, akik majd mindent megtesznek a 
közülük a legismertebbeket. terjesztés megakadályozására.

Aki tehát ebbõl saját maga politikai tõkéjét kívánja kovácsolni 
Papok és tanítók a rovásírás fennmaradásáért lerombolva az eddig elért eredményeket, óriási károkat okoz, 

hiába hirdeti nemzetinek magát.  
A magyarok elõdeinek írásmûveltsége a 
meghatározhatatlan õsidõkig nyúlik Zárszó
vissza. Dr. Zakar András, Mindszenty 
bíboros úr  ti tkára ír ta  "Az írás  A Forrai Sándor Rovásíró Kör nem a latin betûs írásbeliség 
bölcsõjénél" c. mûvében, hogy " a helyett, nem is lehetne, szeretné elfogadtatni a rovásírást, 
rovásírás kialakulása évszázezernyi hanem mellette megõrizni és megismertetni õsi 
messzeség homályába vész."... írásbeliségünket. 

Közülük elég, ha csak Oláh Miklós, 
Verancsics Antal, Szenczi Molnár Albert, Bél Mátyás, 
Thelegdi János nevét említjük, utóbbi 1598-ban rovásírásra 
átírta a Mi Atyánk és az Üdvözlégy imákat. A vésetes emlékek 
ma is ott találhatók az erdélyi templomok falára és a temetõk 
sírköveire vésve. Ebbõl egyértelmûen látszik, hogy 
mesterségesen szított szembeállításról van szó, ami a rovásírás 
hivatalos elismerését igyekszik gátolni egyházi berkekben.

Bajkeverés

A rovásírás, mint a mûveltség egyik, de annál meghatározóbb 
része, nem lehet pártpolitikai csatározások tárgya. Ez ahhoz 
hasonlítana, mintha az egyik párt a 2x2=4 képletet tûzné 
zászlajára, a másik a 2x2=5 változatot és nyilvánosan 
szidalmazni kezdené egymást. Ez a képtelen helyzet 
Magyarországon mégis lehetséges. A már említett, pártoktól 
független rovásfeliratos településtábla állító mozgalmat Vona 
Gábor pártelnök 2011 februárjában Jobbik pártprogramként 
hirdeti és maga is a párt nevében tartott avató beszédet. Ehhez 
jött Szegedi Csanád, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
alelnöke, EP-képviselõ 2011. február 25-i sajtóközleményben, 
amelyben leírja, hogy „….a Jobbik kezdeményezi, hogy a hun-
magyar rovásírás része legyen az általános iskolai oktatásnak, 
továbbá élvezzen alkotmányos védelmet is…”. Hozzáteszi, 
hogy a Jobbik azért avatott táblát Miskolcon február 25-én, 
mert az a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ezzel a 
rovásírás elhallgatását egy szintre emeli a kommunizmus 
áldozataival, de ezzel az erõvel megtehette volna olyan 
napokhoz is idõzítve, amikor a népirtásokra, környezeti 
károkozásokra emlékezünk, mintha azoknak is köze lenne a 

Az elsõ táblaavatás 2007. szeptemberében Kunszentmiklósi 
Megmaradással, amikor még szó nem volt pártokról



Ez hihetetlen mértékben visszaadná a magyarság önbizalmát, 
nemzettudatát, és mivel elsajátítása néhány évtizede az 
oktatásba bevezetett, teljesen tévutas képolvasás helyett 
hagyományos szótagolással történik, a tanulók igen könnyen 
elsajátítják és meg is kedvelik az olvasást. Elválaszthatatlan a 
nemzettudattól a helyes magyar beszéd és a magyar szavak 
használata, ezért ez is a versenyek kötelezõen megoldandó 
feladatrésze. Folytathatnánk a sort, hogy követelmény a 
rovásírók egészségre nem káros életvitele, a természetes 
párkapcsolatos elfogadása, a természet (növények és állatok) 
szeretete, a környezetvédelem, mindezek részletes leírása 
azonban már nem e tanulmány része. Azt viszont jól mutatja, 
hogy a rovásírással egy olyan életszemlélet társul, amely 
meghatározó alapja lehet a magyarság jövõjének.
A fejlõdést jól mutatja, hogy a Forrai Sándor Rovásíró Kör 
szellemiségével egyetértõ, illetve a Körhöz közelálló 
személyek (Barta József, ifjú Forrai Márton, Kormos 
Krisztián, Tisza András) jelentõs elõrehaladást értek el a 
számítógépes rovásírás fejlesztése során, letölthetõ 

 
programokat állítottak össze, míg a jászberényi Lénárth 
András a botrarovás, Dittler Ferenc az összerovás 
terjesztésében játszik meghatározó szerepet.        
A továbblépéshez azonban nem hangzatos szavak, politikai 
nyilatkozatok szükségesek, hanem a nevesített elõdök és az 
igazolható emlékek ismerete, népszerûsítése, tanítása. A csak 
külsõségekben jelentkezõ fellépések csupán pótcselekvések, 
amelyek nem segítik az említett célok elérését. 
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Salgó Gabriella tanár a rovásírásból diplomázott rovásíráskutató, 
Z. Urbán Aladár tanár a Felvidéki Palóc Társaság elnöke, a 

felvidéki rovásíró versenyek és az ottani rovásfeliratos 
településtábla állítások szervezõje és Szakács Gábor a felvidéki 

Udvardon

A tassi táblaavatás elöl Hegyi Károllyal a Historica együttes  
billentyûsével

Táblaavatás Vácrátóton 2009. április 26-án



nyai nagymamám 7 évvel a huszadik század az idõbõl. Itt hagytak bennünket. Elmentek a nagymamák, a 
beköszönte után látta meg a napvilágot egy kis palóc szülõk, új sírhalmok nõttek a csendes palóc dombok tövében, Afaluban, nem messze Szécsénytõl. Templomba is oda és mi reménykedve járunk gyertyát gyújtani, reménykedve, 

járt, csak úgy toronyirányt, a legrövidebb úton, átpallózva a talán majd jobb lesz.
hol haragos, hol szelíd Ipolyt, néha csak átgázolva a nyári Kilencven éve várunk! Jobb idõre, jobb korra, jobb 
melegben a sekély vízen. Gyakran emlegette, õ még látta emberekre, jobb kormányokra, jobb törvényekre. Mindig azt 
Ferenc Jóskát délceg lován, majd az elsõ világháború pokla mondják nekünk, most nem jó az idõ. Most rossz az idõ. 
végleg elsöpörte ezt a világot. Egy napon arra ébredtek, hogy Kilencven éve vagyunk rossz idõben, rossz helyen. Rosszkor 
cseh legionáriusok kutyákkal õrzik a határt és úgy lettek egyik születtünk: a nagyszüleink, a szüleink, mi is, és születnek a 
percrõl a másikra egy új mûállam polgárai, hogy a Magyar gyermekeink és a gyermekeinknek a gyermekei. Rosszkor 
Királyság soha meg nem vonta tõlük a jogot a magyar ünneplünk születésnapot, rosszkor temetünk, rosszkor sírunk 
állampolgárságra. Remélték, lesz még ez jobb. Kezdetben és rosszkor örülünk. Mi vagyunk a legrosszabb kor 
ígértek sok mindent az új tulajdonosok, hogy várjunk, legyünk generációi, a bûnös nemzedékek sora. Úgy lettünk vádlottak, 
türelemmel, de a hazugságra épített légvárak, hamar hogy bûnösök sem voltunk, csak láttuk ,ahogyan kihúzzák a 
összeomlot tak. Az egykori monarchia még ötnye lvû tolvajok a lábunk alól a magyar jövõt. Mert nekünk látni is 
marhalevelei után, az új gazda kiáltványaiból lassan eltûntek a bûn, érezni is bûn, remélni is bûn, élni is bûn. Pedig mi nem 
anyanyelvbe ojtott betûk, s maradt a szigorúan õrzött mentünk sehová. Itt vagyunk az õsök sírjainál immár négy 
hajózható folyó, mely már nem hívta harangszóra haza a generáció óta. Itt a szülõföldön, a palóc dombok tövében, még 
szécsényi templomba egy imára az övéit. A második mindig konok hûséggel. Jó helyen. A világ legjobb helyén. 
világháború már a csecsemõ édesanyámmal együtt találta Itthon! Voltunk  magyarok,  felvidéki  tótok,  csehek, 
ugyanitt, a palóc dombok tövében az akkorra már négytagúra csehszlovákul beszélõ magyarok, visszacsatolt felvidéki 
nõtt családot. Ismét magyar állampolgárok lettek, s remélték kommunisták, hontalanok és szolgák,a szocializmus építõi, 
lesz még jobb, de mire megszokhatták volna a háború kisebbségi magyarok, határon túli magyarok, rendszerváltó 
poklának tornácán ezt az állapotot, ismét fordult a kocka, s cs eh sz lo vá ki ai  ma gy ar ok , sz lo vá ki ai  ma gy ar ok , 
nemhogy állampolgárságot nem kaptak az új államtól, ahová nemzetiségiek, és kisebbségi polgárok. Mára ezt is elvették 
visszakerültek, de még hontalanná is lettek. Marhavagonok, tõlünk. Az új nevünk: nemzetbiztonsági kockázat!
kitelepítés, kierõszakolt nyelvtelenítés és hazátlan nyomor. Mo st  az t m on dj ák , h og y v is sz ak ap ha to m a zt  az  
Aztán jött az új ,,Isten”, akihez nem imádkozni kellett járni,de állampolgárságot, amit nagyanyámtól , kilencven évvel 
jelszavakat kiabálni és indulókat énekelni, az õsök földjét ezelõtt elvettek . Csalnak,  hazudnak , megfélemlítenek,  
ingyenesen beszolgáltatni, és mondták, hogy várjunk, mert megaláznak, csakhogy megtagadjam, ami vagyok: de én nem 
nemsokára jobb lesz, most nem kell lázongani. Közben a várok tovább. Nekem már nincs kilencven év türelmem. Elég 
szécsényi harang szava már odaát is el-elnémult: ott is más volt! Nem várok tovább a jobb idõkre. Nem akarok többé 
,,Isten” lett az Úr. Majd jöttek a tervek, a vérbetaposott ,,gyáva csendet”.
forradalmak. Gondolták talán lesz még jobb, és édesanyám Ezért kérem a magyar állampolgárságomat.
egy jobb élet reményében szegényen, de szeretetben 
egybekelt édesapámmal. Álmodtak egy szebb jövõt, nekünk, Hrubík Béla, Ipolyság
velünk. Mondták nekik, hogy dolgozzanak sokat és tûrjenek, Csemadok országos elnöke
mert most már a magyaroknak is jobb lesz. A 68-as események 
már engem is e földi létben találtak, valahol nagyanyám kis Ez egy olyan kérdés, mintha azt mondanák, hogy miért veszek 
házának árokpartján, ahol a munkából fáradtan hazasietõ levegõt. Magyarnak születtem azon a területen, amelyen 
édesanyámat vártam gyakran. Lassan felcseperedtem, s õseim legalább 1500 éve élnek. Sem szüleim, sem 
megértettem, megtaláltam, hol a helyem a világban. Egyszer nagyszüleim nem mondtak le a magyar állampolgárságról, 
megkérdeztem anyámtól: édesanyám, ki a magyar? Azt amikor erõszakkal idegen országhoz csatolták földjeinket, 
mondta: ,,magyar az, aki magyarul álmodik”. És én álmodtam, falvainkat, népünket. Gonosz mostohák kezére jutottunk, 
magyarul, szépeket, és reménykedtem, egyszer talán csak holott édesanyánk soha nem mondott le rólunk: csak olykor 
jobb lesz. Aztán jött egy új világ, amikor azok, akik eddig azt kényszerbõl hallgatott, máskor becsapva tagadásra szedték rá 
mondták, hogy így volt jó, most azt kezdték mondani, hogy aljas sátánfajzatok. A MAGYAR ÁLLAMPOGÁRSÁGOT 
úgy lesz jó. S mi hittük az igazat, mert a palóc dombok tövében NEM KÉRNI, HANEM ALANYI JOGON VISSZAKAPNI 
nem szoktak hazudni az emberek, s reméltük, most már jó SZERETNÉM! De most mégis kérem: majd meglátjuk, mit 
lesz, magyarnak is lenni. Együtt énekeltünk a tereken, hogy tud kezdeni a mesterségesen létrehozott Szlovák Köztársaság 
szeretetet ígértünk, de lassan elhalkultak az énekek, és azt a területén élõ magyar állampolgárokkal. Elsõ lépés legyen ez 
mondták, mit keresnek itt az olyan emberek, akiknek görbe a a teljes körû önrendelkezés felé! Ezért javaslom mindenkinek: 
lábuk, kis mongol lovakkal jöttek az õ földjükre és érthetetlen bár megjegyzem, elég sok bürokratikus eljárással párosul! A 
nyelven beszélnek. És úgy lettünk ismét egy új állam polgárai, Jobbik nem egészen ezt, és nem egészen így képzelte el! 
hogy nem kérdeztek meg, akarunk-e! És mondták, hogy most Annak a tortának ez csak egy szelete, de legalább kóstolható, 
hallgassunk, mert most nem jó az idõ, és örüljünk, hogy élünk és nyúlhatunk a többiért! Ismét eldöntheti bárki,  hová 
és dolgozhatunk, hogy a földön, amit nagyanyám, anyám és tartozik: "Dicsõ õsökhöz méltó, vagy hitvány utród!" 
apám és azok szülei mûveltek, még élhetünk. És én immár kis (Szophoklész)
családommal négyesben, az új otthon fészkének melegében, 
csendesen reménykedtem, egyszer csak jobb lesz. S az évek Mihályi Molnár László, Szepsi
deresre festették hajamat. A szeretteim csendesen kifordultak Tanár, költõ, publicista, a MVSZ felvidéki alelnöke
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Homoly Erzsó: Miért kérné a magyar állampolgárságot?



Azért akarok magyar állampolgárságot, mert ez így 
természetes: a falu, ahol gyerekeskedtem magyar falu volt: Egyrészt, hogy szavazhassak, másrészt mert elvettek tõlem 
mindenki magyarul beszé lt velem, magyarul szólt  a valamit a versailles-i rablók, és ma a versailles-i világrend 
„hangszóró”- magyar iskolába jártunk, még ha volt is szlovák összeomlott, tehát nincs mire várni. Továbbá, mert a világban 
tanítás. Azt gondoltuk a szlovák is magyar. Azt gondoltam magyar útlevéllel mozogni egészen más, mint szlovákkal.
Balogfala Magyarország. Drukkoltunk a Fradinak ...Csak 
késõbb tudtam meg, hogy Magyarországra menve útlevelet Geönczeöl Gyula, Léva
kell vinni, mert Magyarország Lénártfalánál kezdõdik. okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, az MVSZ SZOT 
Csalódott lettem, hogy miért nem Balogfalánál... Ezért kell a elnöke
magyar állampolgárság. Ez helyre teszi a csalódást.

Kovács Tibor, Rimaszombat MERT MAGYAR VAGYOK - MÉGHOZZÁ, HITEM 
A salgótarjáni Stromfeld Artúr Szakközépiskola magyar nyelv SZERINT, ISTEN AKARATÁBÓL, FOGANTATÁSOM 
és irodalom szakos tanára PILLANATÁTÓL FOGVA!

Születtem - embernek,
A magyar állampolgárságot kérem, mert: Születtem - férfinak,
magyar nemzetiségû vagyok, Születtem - magyarnak.
magyar az anyanyelvem, Minden egyéb csak ezek után következik.
magyar anya keze ringatott,
magyarok voltak az õseim, Feszty Zsolt, Ógyalla
az unokáimnak magyar nyelven mesélek,
magyar nyelven tanultam meg olvasni és írni,
Magyarországon otthon érzem magam,
magyarul álmodom,
a magyar kultúrát mûvelem és terjesztem,
magyar vagyok.

Szendi Erzsébet, Rozsnyó
A rozsnyói Szövetség a Közös Célokért irodavezetõje
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alán egyetlen iskoláról sem hangzott el annyi 
egymásnak ellentmondó vélemény, mint a Ludovika TAkadémiáról. Az 1928-as Tolnai Új Világlexikona azt 

írja, hogy ez a honvédség egyetlen tisztképzõ intézete; az 1849. 
január 7-re tervezett megnyitása Windischgrätz bevonulása 
miatt elmaradt, s majd’ huszonnégy évvel késõbb, 1872. 
november 1-jén nyílt meg véglegesen. Az intézet céljául tûzte 
ki, hogy ne csak a katonai tudományokban, hanem az általános 
mûveltség tárgyaiban is adjon képzést hallgatóinak, továbbá, 
hogy szilárd jellemû hazafiakat neveljen. A mai magyar 
lakosság zöme ezzel szemben – fõleg iskolai tanulmányaiból 
eredõen – úgy tudja, hogy a ludovikás tisztek horthysta, 
fasiszta szellemet képviseltek, akiknek fõszerepük volt abban, 
hogy Magyarország utolsó csatlósként tartott ki a németek 
mellett a II. világháborúban.
Milyen szellemiségû is volt hát a már-már elfelejtett tisztképzõ 
intézet? Kik jelentkeztek oda? Az egykori akadémia ma már csak én voltam meg, amikor a ránk törõ csehek kitették a 
idõs, egyre fogyatkozó növendékei közül az 1918-ban született családot egy vagonba. Az akkor nálunk tartózkodó anyai 
Andreánszky Gábor nyugalmazott õrnagytól kértem nagyanyámnak is velünk kellett jönnie, bár õ nem volt 
találkozót. Kérdésemre, hogy mi irányította figyelmét az besztercebányai; csupán azért   jött el, hogy édesanyámnak 
akadémia felé, és hogyan hatott személyiségére az ottani segítsen a születésemmel járó megsokasodott munkában. 
oktatás, a következõket mondja. Nagyanyám nem is tudott visszamenni lakhelyére, így mind a 

négyen átkerültünk Balassagyarmatra. Ez a szomorú 
– Sáros vármegyei vagyok, s felmenõim is ott éltek. Édesapám sorsforduló annak következményeként jött létre, hogy Linder 
Besztercebányán volt matematika-fizika szakos tanár az érseki Béla, Károlyi hadügyminisztere ’18 õszén szétzavarta a 
felügyelet alatt álló gimnáziumban. A gyermekek közül még magyar hadsereget. “Nem akarok katonát látni!” – mondta, így 

Török András István: Hazaszeretet és elhivatottság
Beszélgetés egy ludovikással
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a csehek, olasz fegyverekkel és felszereléssel, olasz tisztek Karéliába, Leningrádtól négyszáz kilométerrel keletre, 
vezénylete alatt, akadálytalanul nyomultak elõre magyar Vologda és Cserepovec környékére. Együtt dolgoztunk orosz 
területen, elõször csak az Ipolyig. ’19 januárjában azonban, internáltakkal, volgai németekkel, de olykor fõiskolásokat is 
átlépve az Ipolyt, betörtek Balassagyarmatra, hogy a kivezényeltek munkára. Egy konyhakerti növényeket 
Budapest-Vác és a Budapest-Salgótarján vasútvonalak között (káposztát, zöldséget) termesztõ gazdaságban dolgoztunk. A 
lévõ, stratégiailag fontos területet ellenõrzésük alá vonják. nyár rövid volt, de a meleg idõszak derekán, a „fehér 
1919. január 29-én aztán a fõleg vasutasokból álló polgári éjszakákon”, derengõ fényben öntöztük a fejlõdõ növényeket, 
lakosság, és az iglói, akkor már Nógrádkövesd környékén mert a nappali meleg rögtön kiszippantotta a vizet a földbõl. A 
állomásozó, a zûrzavaros honvédelmi állapotok közepette környezõ hatalmas erdõségekben is dolgoztunk: rengeteg fát 
“ottfelejtett”, maroknyi magyar géppuskás kiverte a városból kellett kivágni, gyûjteni, kalitkába rakni, amit aztán a 
a cseheket. A közelmúltban meg is kapta Balassagyarmat a környezõ településeken szaunák, pékségek, kórházak, mûtõk 
Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város címet. De ma mindez fûtésére használtak. Három évvel a háború befejezése után 
alig érdekel valakit. Nagyon feledékeny nemzet lettünk… ker ült em haz a, de nem  mon dha tná m, hog y bék és 
Édesanyám késõbb évente hazavitt kisebb testvéreimmel körülmények közé.
együtt az Eperjes mellett lakó apai nagyanyámhoz, s láttam, 
hogy élnek ott a magyarok. ’36-tól, az érettségim évétõl a – Miért?
szellem kezdett változni: egyre inkább éreztük, hogy valamit 
tenni kell az 1920-ban aláírt trianoni országcsonkítás ellen. – A feleségem szüleinek volt egy háza Egerben – ’42-ben 
Nem volt hát véletlen, hogy mire tizennyolc éves lettem, kötöttem házasságot –, s apósom, anyósom, feleségem és a 
feltámadt a katonai pálya iránti rokonszenvem, s ’36-ban ’44-ben született kislányom ott lakott a hazaérkezésem idején. 
jelentkeztem a Ludovika Akadémiára. Apósom beteg volt, nem tudott dolgozni, a tanári diplomás 

feleségem tanított egy iskolában, õ tartotta el négyüket. 
– Kik, milyen iskolából pályázták meg az akadémiát? Magam pedig egy nehezen gyógyuló lábsebbel és maláriával 

tértem haza. Volt akkoriban egy szamárköhögés (pertussis) 
– Elõször is a három katonai fõreáliskolából – a kõszegibõl, a járvány, s a gyermekeket be kellett vinni a tisztiorvosi 
soproniból és a pécsibõl – várták a fiatalokat az intézetbe, de hivatalba, hogy ott megkapják a védõoltást. Én is vittem a 
kitûnõ, vagy jeles érettségivel gimnáziumból is lehetett kislányomat, de mikor ránk került a sor, az orvos azt mondta: 
eséllyel pályázni. Én a balassagyarmati Balassi Bálint egyelõre a horthysta tisztek gyerekeit nem oltjuk, majd késõbb 
Gimnáziumból kerültem be. Igen szigorú volt a válogatás: a lesz rá alkalom. Amikor jöttem ki, a várakozók közül utánam 
nyár folyamán több ízben hívták be a fiatalokat elõször jött egy asszony, s kint az utcán bizalmasan megmondta, hová, 
egészségügyi vizsgálatokra, amelyek a katonai kórházakban melyik orvosnõhöz vigyem a kislányomat beoltatni. Hát ez 
történtek, aztán többféle tárgyból kellett felvételi vizsgát volt a helyzet idehaza. A területegyesítõ hadmûveletek idején, 
tennünk, azokból is, amelyekbõl érettségiztünk. Annak, aki a Erdélyben, a Gutin csúcsa alatt nem gondoltam, mi vár rám – 
gimnáziumban nem tanult ábrázoló mértant, vagy szerves ránk – itthon…
kémiát, e tantárgyakból elõször különbözeti vizsgát kellett 
tennie. Vizsgálták továbbá a sportbeli képességeket is: az – Miért, mi volt volt a Gutin alatt?
úszni tudás elengedhetetlen volt, aztán egy magas 
trambulinról kellett leugrani a vízbe, azoknak is, akik még –’40-ben történt, huszonkét éves koromban. Az egyik 
sosem ugrottak le ilyen magasságból. Szeptemberben még zászlóalj segédtisztje voltam. A II. bécsi döntésig a hadtestünk 
volt egy beszélgetés egy bizottság elõtt, ahol a felvételizõnek Kárpátalján volt felvonulva. A döntés után Aknaszlatinánál 
sok fél e kér dés re kel let t vál asz oln ia:  biz ony ára  az keltünk át a Tiszán. A hídig az egységeket, mint egy legyezõt, 
intelligenciát és az adaptációs készséget vizsgálták. A vizsgák össze kellett zárni, a hídon való átkelés után pedig újra nyitni. 
során egyre kevesebben és kevesebben maradtunk, s végül a Rengeteg fogatnak, lónak (katonai szaknyelven: fogatolt 
jelentkezõk igen kis hányada került be az akadémiára. Egy év vonatnak), fegyvernek, felszerelésnek, s persze nem harcoló, 
csapatszolgálat következett, és ezután kezdõdött el Pesten az kiszolgáló alakulatoknak kellett átmennie a hídon. Mindezt 
oktatás. A képzés derekán, ’38-ban a Darányi-kormány pedig úgy, hogy a különféle egységekbõl és felszerelésbõl 
meghirdette a honvédség fejlesztését, az akkor induló mindig az arányos létszám illetve mennyiség kerüljön át. 
évfolyamok létszáma bõvült, s attól az évtõl talán nem volt Nekem is jutott  szerep  az átkelés lebonyolításában. 
annyira szigorú a képzés. ’39 augusztus 20-án volt a Harminchat órán át voltam lovon: le nem, csak átszálltam 
tisztavatásom. Hogy keményen neveltek-e  bennünket?  egyikrõl a másikra. Megindultunk Nagybánya felé, majd 
Bizony  keményen,  de mire  hivatásos  tis zt l ett em,  végigmentünk a Gutin-hegység nyugati oldalánál, s aztán 
megtanultam, hogy ne menjek el addig a szállásomra, amíg az Kapnikbánya közelében, ahol nemesfémet bányásznak, 
utolsó lovat be nem kötötték, és ne üljek le enni addig, amíg indultunk fel a Gutin valami 1440 méter magas csúcsára. A 
minden egyes bakám ebédje nem volt biztosítva. Honvédeim románok akadályokat állítottak a szerpentinre, nagyon nehéz 
szülõfalujának, szülõvárosának jegyzõjével kapcsolatba volt fogatolt vonatokkal, fegyverzettel feljutni. Egyszer csak – 
léptem, hogy megtudakoljam, nincs-e a katona családjában már éjszaka volt – hivattak a dandárparancsnokságra. Két férfi 
valami súlyos gond, nem özvegy-e az anyja, feleségének, öltönyben, nyakkendõben, és egy kosztümbe öltözött hölgy 
kisgyermekének van-e mibõl megélnie, stb. Nem egy várt. Az egyik férfi Kapnikbánya fõjegyzõje, a másik a 
katonámat leszereltettem családjának rossz körülményei bányamérnök, a hölgy meg az iskola igazgatónõje volt. Meg 
miatt. ne tegyék, mondják, hogy a honvédség nem megy be a faluba, 

mert a lakosság várja magukat, sütöttek-fõztek, készültek a 
– Gondolom, kikerült a frontra… találkozóra. Át kellett vennem a század parancsnokságát, és a 

századdal le kellett mennünk a meredek hegyi úton. Roppant 
– Igen, volt részem a doni harcokban is. Aztán fogságba estem, fáradtak, elcsigázottak voltunk, de lementünk, mert tudtuk, 



hogy  Kapn ikbá nya l akói  – és v elük  együ tt Er dély  alapfokon ábrázoló mértant, mûszaki rajzot is tanultak, de 
magyarjainak milliói – több mint húsz éve várnak erre a napra. némelyeknek nagyon nehezen ment a rajz. Többen is kérték 
A városházánál feldíszített diadalkapu fogadott, s vagy ötven, ehhez a segítségemet, illetve azt, hogy készítsem el a 
egyszerre meggyújtott fáklya kezdte árasztani a fényt az feladatukat. Már akkor meglátszott, mennyire kezd torzulni az 
éjszaka sötétjében. Ott volt a város apraja-nagyja, a kislányok erkölcs: voltak, akik nem akarták kifizetni a segítségért járó pár 
hajában piros-fehér-zöld szalag. A himnuszt és a szózatot forintot. Amikor üzentem nekik, hogy küldjék el az összeget, 
énekelték… Kiadtam a parancsot: katona nem ihat alkoholt. azt üzenték vissza: ha sokat ugrálok, lecsukatnak. Akadtak 
Hajnalban indultunk tovább, de elõtte éppolyan ünnepélyesen azonban olyanok is, akik megbecsülték a munkámat, 
elbúcsúztattak, mint ahogy fogadtak. Felejthetetlen órákat felfigyeltek rám, és a segítségükkel sikerült elhelyezkednem 
éltünk át akkor… De még az újabb idõkben is azt kérdezte egy az Eger és Andornaktálya közötti út építésénél. Idõvel adódtak 
nagyhangú szabad demokrata képviselõ: „Miért kellett munkavezetési feladataim is, ívek, rézsûk, árkok, stb. kitûzése. 
bevonulni Felvidékre meg Erdélybe?!” A válasz benne van Ezekkel együtt járt a szintezõmûszer, teodolit és egyéb 
annak a bõ húsz évnek a történéseiben meg annak a mûszerek használata, amelyek – vagy amelyekhez nagyon 
kapnikbányai éjszakának a magasztosságában. Ha valaki hasonlók – a hadseregben is ismeretesek voltak, így kezelésük 
képes átérezni nemzetének megalázottságát, gyötrõdését, nem okozott gondot. Lassacskán elõrehaladtam a ranglétrán, s 
nyomorúságát, de képes vele együtt örülni is, annak eszébe átkerültem a Vasút i Tudományos Kutatóintézethez. 
sem jut ilyen kérdéseket feltenni. Nyugalomba vonulásom elõtt gyakorlatilag az intézet 

gazdasági vezetõjének voltam a helyettese, de csak 
– Térjünk vissza a háború utáni idõkre, Egerbe. Hogyan gyakorlatilag, papíron nem – mert egy ludovikás tiszt elõtt nem 
alakult a helyzete? nyílt meg minden ajtó. Apropó, Ludovika. Tudja, honnan 

származik ez az elnevezés?
– Itthon kivizsgálták, hogy nem vagyok-e háborús bûnös, s 
miután megállapították, hogy nem, leszereltek. Mivel – Nõi keresztnév, de nem tudom, hogy az akadémia kirõl kapta 
hivatásos katona voltam, rendelkezési állományba kerültem, s a nevét…
egy nyugdíjazási eljárás során megállapítottak számomra, már 
nem emlékszem, milyen összegû nyugdíjat, de ezt is csak – I. Ferenc felesége, Mária Ludovika, aki rokonszenvvel 
negyven éves korom után kaptam volna. Akkor voltam viseltetett a magyarok iránt, ajánlott fel koronázási 
harminc esztendõs. Néhány év múlva azonban megszüntették ajándékából ötvenezer  for intot a magyar  tisztképzõ 
a jövõbeli nyugdíjamat biztosító rendelkezést, így abban sem felállítására. Róla nevezték el az akadémiát. Az intézet azért 
reménykedhet tem. Találkoztam aztán olyan leszerelt  volt nagy jelentõségû, mert ez volt az elsõ magyar tisztképzõ. 
katonákkal, akiknek parancsnoka voltam. Ezek beszerveztek a Azelõtt a bécsújhelyi katonai akadémia adta a tisztjeinket. Ezt 
parasztpártba, mondván, hogy valahová tartozni kell. A párt az elsõ magyar tisztképzõt mégis igyekeztek elfeledtetni 1945 
mozgósítási térképek rajzolását bízta rám, amelyeken fel volt után, s nem is sikertelenül. Ma már kevesen tudják, mi is volt a 
tüntetve, hogy a megye mely településein van pártszervezet, és Ludovika Akadémia... Pedig a név tisztessége érdemelne 
milyen létszámú. Hasonló térképeket rajzoltam a annyit, hogy megõrizze a nemzeti emlékezet.
kommunistáknak is, mert erõsen együttmûködtek a 
parasztpárttal. Indult akkoriban egy tanfolyam Egerben: 
kõmûveseket képeztek át építésznek. A tanfolyam részvevõi Megjelent: Hegyalja, 2006. aug.-dec., Folytatásokban
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Mikor ébren semmi sincs más,Ábrányi Emil: Magyar nyelv
 Csak a fák sötét bogán:

Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged

  Ajkára vón, többé nem dobhat el!
*Szentség gyanánt hogy befogadja éked,

  Õrzõ oltárrá válik a kebel.
Hát a csapongó

Gyors szavu tréfákPajzán, derûs vagy, mint nõink szeme,
Játszi szökését,  S erõs, szilárd, mint hõsök jelleme!

Festi-e más nyelvGyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
Oly remekûl?  S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,Minden, mi fejben vagy szívben fakad,

Mert csak enyelgés,  Tõled nyer pompát, színdús szavakat.
Tarka bohóságNagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Volt az egész!...  Mint egy király az ünneplõ bibort!

*Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangjaOlvadóbb, mint lant zenéje
Úgy zendûl benne, mint egyház harangjaHoldvilágos, langyos éjjel,
Mely messze hinti mély, komor szavát.Mely virágot s dalt terem,

Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,



S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban, Kannás Alajos: Hetvenhét
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...

 Megszállott Ország megszálló pasák
* a döntõbíró AKKOR Moszkva volt

eladni rendelvén a volt határt
Ciklops põrölye, hogyha csatát fest, Dunát Csalllóközt mint egy rossz akolt...

Csatakürtök bõsz riadása!
Halld! Halld! A Szerzõdés AKKOR papírra vetve

Száguldva, vihogva, kapálva elévült mint a Vasfüggöny s a Fal
Dölyfös paripák robbannak elõ. jövend eljött a vörös naplemente
Százak keze vág, százak keze lõ. s a szabadságé lett a diadal...

Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás! A Szabadságnak jár a döntés terve
Rázkódik a föld, iszonyodva reng, mert Magyar Népünk akkor láncra verve 56 után még nem 

Amerre a kartács vad tánca kereng!... szólhatott.
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,

Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart! Hága hiába próbál törvényt tenni
------ -------------- már annyi döntésük por lepte semmi...

És ne feledjük el a Szózatot!
Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké

Márai Sándor: Halotti beszédNagy és virágzó!
Kisérjen áldás,

Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk.Amíg világ áll!
Por és hamu vagyunk S legyen megáldott
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.Az is, ki téged
Össze tudod még rakni a Margit-szigetet?...Ajkára vesz majd:
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat.Elsõt rebegve,
A halottnak szakálla nõtt, a neved számadat.Végsõt sóhajtva!
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.Gyóni Géza: Rab magyar imája
A "pillangó", a "gyöngy", a "szív" - már nem az, ami volt,
Amikor a költõ még egy család nyelvén dalolt

Csukódjatok be rácsos ablakok; És megértették, ahogy a dajkaéneket
Isten szemei csak ti nyíljatok. A szunnyadó, nyûgös gyerek álmában érti meg.
Isten szemei, fényes csillagok, Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké, A 
Rabságos éjben, bús térdeplésben gyereknek Toldit-t olvasod és azt feleli: oké.
Lássátok szegény esdeklõ rabot. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:

"A halál gyötrelmei körülvettek engemet!..."
Magyar tanyákon zúg a fergeteg; az ohioi bányában megbicsaklik kezed,
Magyar határon dúl a vad sereg. A csákány koppan és lehull nevedrõl az ékezet.
Isten szemei ébren legyetek, A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát,
S kit vert sok átok, ti virrasszátok, Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Ti virrasszátok árva népemet. Még szólnak és üzennek õk, mély szellemhangokon,

A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Kárpát sziklái égig álljanak; Még felkiáltasz: "Nem lehet, hogy oly szent akarat..."
Tokaj vesszõi vassá váljanak; De már tudod! Igen, lehet... És fejted a vasat
Tépjétek össze erdei vadak, Thüringiában. Posta nincs. Nem merek írni már.
Ki gyûlölt kézzel rombolna széjjel Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
Ezer esztendõs szent oltárakat. A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,

Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. -
Kúnság mezõin ami megterem Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Ölõ fegyverben ólommá legyen, Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Magyarád mustja méreggé legyen: Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Tiszai tájon kunyhó se álljon, Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme?
Kunyhó se álljon soha védtelen. "Az nem lehet, hogy annyi szív...:" Maradj nyugodt. Lehet.

Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.
Csukódjatok be rácsos ablakok, - Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Erdõk szálfái mind õrt álljatok. Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Isten szemei, fényes csillagok, Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
Rabságos éjben, bús térdeplésben A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Igy imádkoznak a magyar rabok. Még azt hiszed, élsz?... Valahol?... És ha máshol nem is,

Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is.
/1915. május/
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Még hallod a hörgõ panaszt: "Testvért testvér elad..." Sajó Sándor: Így ballagok a magyar 
Egy hang aléltan közbeszól: "Ne szóljon ajakad..."

úton…Egy másik nyög: "Nehogy, ki távol sír e nemzeten..."
Még egy hörög: "Megutálni is kénytelen legyen."

Szívemben fásult fájdalom,Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitõl: miért?
Nyûtt, rossz gallér a vállamon,Vagy: "Rosszabb voltam, mint ezek?..." magyar voltál, ezért.

Tört rézfokos a jobb kezemben –És észt voltál, litván, román... Most hallgass és fizess.
Így ballagok a magyar úton,Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.

S már könny sincs száraz két szememben.Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
Elõttem sivatag homok,A radioaktív hamu mindent betemet.

Mögöttem üszkös, bús romok,Tûrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Vad szél süvölt a pusztaságon –Tûrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szán egy képleten,

Így ballagok a magyar úton,Tûrd, hogy az isten tûri ezt s a vad, tajtékos ég
Cipelve terhes árvaságom.Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Én magyar úton ballagok,Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,

Rám nem ragyognak csillagok,Köszönd a koporsóban is, ha van ki eltemet.
Rám héja les és varjú károg –Õrizd eszelõse néhány jelzõdet, álmodat,
Így ballagok a magyar úton,Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.

És az se lesz baj, ha megállok.Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt - Mert ez 

Már meg is állok hamarost,maradt. Zsugorian még számbaveheted
Már eldobom a tört fokost,A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
Már hívogat a parti árok –És Jenõ nem adta vissza a Shelley-kötetet,

Valahol szépen belefekszem,És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
S szép halkan jó'jtszakát kívánok…És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,

Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk?
/1930/Íme, por és hamu vagyunk.

Tompa László: Kelj fel és járj

Nagy kõbe koppant, zúzott fejedet
Veted-e már fel és mikor veted,
Ember, te csüggedt, kínoktól alélt?
Az ár, mely levert, rajtad átrohant,
Már elhuzódott, s halld, ezernyi hang
Hirli, hogy ismét megmozdult a lét.
Az iszap által meghajtott füvek
Rendre megint zsendülni kezdenek - -
S romok, gyász fölé, sebekre szerül
Jó, hüvös fátyol: feledés szövül.

Csak te ne tudnál feledni, szegény,
Ember... legárvább a föld kerekén?
Ejh! búdat vesd a szélbe könnyedén!
S nézd a pacsirtát - felfelé nyilal!
A nap, a nap is ott fenn hogy ragyog,
Onnan melenget sugaraival,
S rád fentrõl szórnak fényt a csillagok. - -
Mozdulj te is hát és emelj fejet!
Csillagok közt van neked is helyed,
Lendülj feléjük, hisz azért vagy ember!
S tudd meg, hogy még sok öröm, szenvedés vár -
Az élet szólít - hallod? -: kelj fel, kelj fel
És járj!
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Március 1. - 105 éve, 1906-ban született Elõbb a Pesti Napló külpolitika rovatát irányultsága sokszor ingerült vitákat 
Zichy Mihály festõ, grafikus vezette, majd õ indította meg 1857-ben gerjesztett. A lap többször megfogal-

az elsõ magyar nyelvû sportlapot, Lapok mazta különvéleményét a kormány 
a lovászat és vadászat körébõl címmel. áll ásp ont jáv al sze mbe n és éle sen  
(A lap címe 1858-tól 1918-ig Vadász és támadta – Kossuth Lajoson kívül – a 
Verseny Lap volt.) 1862-ben tagja lett a szabadságharc vezetõ tisztviselõit. A 
Kisfaludy Társaságnak.  1867-ben Kossuth számára is kellemetlen helyzet 
nemességet kapott. Gazdag szépirodal- végül úgy oldódott meg, hogy Cserná-
mi  h ag ya té ká bó l ki em el ke dn ek  tony Kossuth kérésére 1849 februá-
mûfordításai. Fõleg Dickens mûveit rjában lemondott titkári megbízatásáról. 
fordította és Puskin Anyegin címû mûvét A Marc zius  Tizen ötöd ike lapo t a 
1866-tól az õ fordítása népszerûsítette. kormányzat 1849. július 8-án betiltotta. 

1867-ben amnesztiát kapott. Hazatérése 
Március 3.  - 95 éve, 1916-ban született után, mint publicista a magyar sajtó 
Mesterházi Lajos író egyik legtevékenyebb tagjává vált. 1867 
Eötvös-kollégistaként a Pázmány Péter és 1869 közö tt A Hon címû lap 
Tudományegyetemen folytatta tanulmá- fõmunkatársa, 1869 és 1877 között az 
nyait latin-francia szakon. Volt a Magyar Ellenõr címû lap alapító fõszerkesztõje, 
Távirati Iroda, majd a Magyar Rádió késõbb a Nemzet és a Magyar Nemzet 
Irodalmi Osz tályának munkatársa. címû lapok fõmunkatársa volt. Könnyed 
1950-54 között a Mûvelt Nép, 1957-58 hangú, szellemesen támadó stílusa új Az illusztrálás és a magyar romantikus 
között pedig az Élet és Irodalom felelõs irányt  jelentett a magyar  politikai festészet kiemelkedõ alakja és úttörõje. 
szerkesztõje. 1966-tól haláláig a Buda- újságírásban. Õ volt az elsõ hazai A cárok udvari festõje, húszéves korától 
pest címû folyóirat fõszerkesztõje volt. sportrovat megindítója is.– néhány éves párizsi és rövid hazai 

megszakítással – haláláig, negyven-
Március 4. - 110 éve, 1901-ben hunyt el Március 5. - 685 éve, 1326-ban született kilenc évig dolgozott Oroszországban. A 
Csernátony Lajos, újságíró, Kossuth I. Lajos magyar királycári udvarban – belsõ használatra – 
titkára Az Anjou-házi király uralkodása a erotikus tárgyú rajzokat is készített. 
Erdélyi nemesi családból származott. Az középkori Magyar Királyság egyik Zichy Mihályt „nemzeti festõjükként” 
1848-as forradalom után fõmunkatársa fénykora volt. Az ország belsõ békéje és tisztelik a grúzok, mivel õ illusztrálta a 
lett a Pálfy Albert szerkesztette Marczius dinasztikus kapcsolatai lehetõvé tették a grúz nemzeti eposznak tekintett, A 
Tizenötödike címû napilapnak. 1849 társadalom,a gazdaság és a kultúra tigrisbõrös lovag címû verses elbeszé-
novemberétõl a napilapnál  végzett fejlõdését, így az ország fejlettsége lést. Illusztrációi jelentõs hatással voltak 
munkája mellett Kossuth Lajosnak, mint köz ele bb ker ült  a nyu gat -eu róp ai a grúz mûvészekre is. 
az Országos Honvédelmi Bizottmány országokéhoz, aktív külpolitikája és 
elnökének titkáraként is mûködött . hadjáratai révén pedig Magyarország Március 2. - 190 éve, 1821-ben született 
Cikkeinek szélsõséges köztársasági eu ró pa i n ag yh at al om má  vá lt . A Bérczy Károly író
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Március - Böjtmás hava – Tavaszelõ - Kikelet hava

Március elején hajnalokon még végigkocog a határban a tél, de a reggeli nap fényessége elõl már a fagyzugokba húzódik. Birodalma 
fogytán fogy. Köhögõ öregember lett a kemény legénybõl, kinek aszott bordáit megzörgeti a hajrázó márciusi szél.
Halódik a tél.
Hol van már az õ országa?...

Fekete István: Barangolások



lovagkirály személyes kvalitásai és Dokumentációs Központnál,  majd dévai várban. Halálával egyben  a 
dicsõséges hadjáratai megihlették még a hosszabb ideig az Akadémiai Kiadónál Szapolyai-család is kihalt. Halálával a 
19. századi magyar nemzeti romantika szerkeszte t te  az  Agrár i rodalmi  speyeri egyezmény szelleme alapján I. 
költõit is. Tájékoztatót (1953–56), a Magyar Miksa új vajdát nevezhetett volna ki a 

Agrárirodalmi Szemle Erdészeti rovatát helyére,  ehelyett  azonban Báthory 
Március 6. -150 éve, 1861-ben született (1950–57). Közremûködött több szótár István önálló fejedelemséget alakított ki 
Négyesy László irodalomtörténész, munkálataiban. az erdélyi vajdaságból. Halála ugyan-
esztéta, stiliszta olyan gyanús volt, mint több magyar 
Fõ kutatási területe a romantika elõtti, Március 9. - 40 éve, 1970-ben hunyt el király halála, sokan feltételezték, hogy 
újkori klasszikus magyar líra alakulásá- Jankovich Ferenc költõ, író mérgezés áldozata lett.
nak verstani és esztétikai vizsgálata volt, 
e korszak több költõjének életmûvét Március 11. - 60 éve, 1951-ben született 
dolgozta fel és rendezte sajtó alá. Két Palotás Dezsõ költõ, író
évtizeden keresztül, 1911-tõl 1932-ig Az erdélyi magyar költõ, író, grafikus 
volt elõbb a magyar irodalomtörténet, Kolozsvárot t, szülõvárosában tanult. 
majd az esztétika tanszékvezetõ tanára a 1990-tõl Magyarországon élt, ahol 
budapesti Pázmány Péter Tudomány- újságíróként és parlamenti tudósítóként 
egyetemen. Itt tartotta az irodalom- dolgozott, illetve karikatúrái jelentek 
történet-írásunkban legendássá vált, meg különbözõ lapokban. Ezeken kívül 
több 20. századi lírikus – Juhász Gyula, pedig rajzot oktatott a Vajda Péter 
Babits Mihály, Koszt Dezsõ, Tóth Árpád általános iskolában. Irodalmi mûvei: 
és mások – költõi indulását ösztönzõ Negyedik kívánság (versek), Kriterion, 
Négyesy-szemináriumokat. Bukarest, 1979, Incidens (versek), 

Kriterion, Bukarest, 1982,  A ház (novel-
Március 7. -  165 éve, 1846-ban lák), Dacia, Kolozsvár, 1983, Ég veled, 
született Pasteiner Gyula mûvészet- pokol leánya (novellák), Kriterion, 
történész, mûkritikus Bukarest, 1985. 1999-ben fiatalon, 
Jelentõs munkásságot fejtett ki a magyar Budapesten hunyt el.
mûvészet történeti áttekintése, fõképpen 
a szobrászat és a barokk építészet Március 12. - 175 éve, 1836-ban 
múltjának feltárása terén.  Nevéhez született Paulay Ede, színész, rendezõ
fûzõdik az elsõ magyar nyelvû egyete- Bár szülei papnak szánták, õ a színházat 
mes mûvészettörténeti összefoglalás választotta. Elsõ színészi sikereit 1860-
megírása 1885-tõl 1916-ig volt a Buda- tól Kolozsvárott érte el. 1863-ban a 
pesti Tudományegyetemen a mûvészet- Nemzeti Színház mûvésze lett. Hamaro-Költõi életmûvét prózai alkotásainak 
történet  egyetemi  tanára. Nevéhez san megkezdõdött rendezõi pályafutása gazdag sora: társadalmi-, történelmi 
fûzõdik az egyetemes mûvészet- is. A színmûvészek oktatásában is regények, háborús napló, memoár, nép-
történetet átfogóan tárgyaló elsõ szerepet vállalt: a Színitanodának szerû irodalomtörténet és mûfordításai 
magyarországi monográfia megírása, A alapításától, 1863-tól tanára és titkára, teszik teljessé. Elsõ prózai munkájában 
mûvészetek története a legrégibb idõktõl majd 1874-tõl aligazgatója volt, az (Téli szivárvány 1943) a Nyugat 
napjainkig, 1885.  Õ írta a mûvészet- 1893-ban utódintézményként megala-kritikusa a XX. századi magyar próza 
történeti, mûemlék-topográfiai fejezete- kult Színmûvészeti Akadémiának õ volt megújítóját üdvözli. Történelmi 
ket Az Osztrák–Magyar Monarchia az elsõ igazgatója.  Számos színdarabot regényeivel a magyar múlt küzdelmes, 
Írásban és Képben címû kiadvány- magyarra fordított és sok szakcikke nagyhatalmi érdekek közt õrlõdõ, hõsi 
sorozat egyes köteteiben, illetve jelent meg.múltját eleveníti föl. Hosszas, alapos 
szobrászati és festészeti szócikkeket írt levéltári kutatások teszik történelmileg 
A Pallas nagy lexikonja számára. Március 13. -176 éve, 1835-ben is hitelessé e regénytrilógiákat. Költõ és 

született Haggenmacher Károly malom-nemzedéktársa, Jékely Zoltán így 
Március 8. - 115 éve, 1896-ban született gépész, feltalálójellemzi alkotói világát: „Tündérek 
Mihályi Zoltán Károly erdõmérnök, A szakma elsajátítása után, mint molnár, fiának mondja magát. Az. Égen-földön 
szakíró elõször Csehországban vállalt munkát, ot thonos,  erdõn-mezõn járatos,  
Az Országos Erdészeti Szakkönyvtár majd bátyját követve, 1856-ban került ördöggel-angyallal harcoló s egy kicsit 
jelenlegi könyvállományának egyik  Magyarországra. A Pesten élõ testvérek cimboráló, korlátaiból kitört ember: 
megalapozója, oltalmazója. Elsõként (Károly és Henrik), a svájci szülõk igazi költõ.”
szerzett mûszaki doktori címet (1924). anyagi támogatásának köszönhetõen, 
1936-tól Budapes ten  az Országos elhanyagolt malmok feljavításával és Március 10. - 440 éve, 1571-ben hunyt 
Erdészeti Egyesület titkára volt. 1938- eladásával alapozták meg tõkéjüket. el János Zsigmond 1540-1570 között II. 
tól 1 944- ig az  Erdé szet i Lap okat  Életmûvét a szakmatörténeti jelentõségû János néven választott magyar király 
szerkesztette. 1944-tõl katona, a hadi- 15 malomipari találmánya jelentette. (rex electus), Erdély elsõ fejedelme 
fogságból 1947-ben tért haza. 1948-tól a Elsõ találmányát 1873-ban, az utolsót (princeps Transylvaniae). 
Magyar Állami Erdészet Központi Igaz- 1907-ben szabadalmaztatta. A találmán-János Zsigmond a speyeri egyezmény 
gatóságánál, 1949-tõl az Erdõközpont yok  köz ül h ete t sí ksz itá ra,  het et ratifikálása után négy nappal hunyt el. 
erdészeti dokumentációs osztályán, daratisztító gépre, egyet a gabona Ravatalánál Dávid Ferenc búcsúztatta a 
1950-tõl 1954-ig a Mezõgazdasági felületének tisztítására adott be. A 
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Haggenmacher malmaiban alkalmazott szabadságharc õrnagya, illetve az egyik Tizennégy megyét birtokolt, 50 kastélya 
kiterjedt osztályozás eredményeként a erdélyi csapatvezér és erõdje volt a Felvidéken, a mai 
termékek széles skáláját: több mint A békealkudozások idején 1849-ben Szlovákia középsõ és nyugati területein. 
húszféle lisztet és korpát állítottak elõ. megtámadta Avram Iancu csapatait A királyi jogkört bitorolva  számos 
Il ye n g az da g t er mé kv ál as zt ék ot  Abrudbánya mellet t, amit a román alkalommal vetett ki rendkívüli adókat 
manapság sehol sem érnek el. felkelõk a fegyverszünet megszegésé- az  ur al ma  al at t ál ló  te rü le te n.  

nek tekintettek és ezért bosszút álltak Jövedelmének jelentõs részét a hadsereg 
Március 14. - 217 éve, 1794-ben Abrudbánya és  Verespa tak magyar fenntartására fordította. Hosszú távon 
született Bem József lengyel katonatiszt, lako sság án. A szab adsá ghar c után  valamennyi társadalmi réteg tartomány-
az 1848-49-es szabadságharc tábornoka Észak-Amerikába emigrált. 1850-ben úri hatalmának megszüntetésében volt 

megbízással visszatért Erdélybe, hogy érdekelt.  Hatása  nem vol t tartós, 
el égedet lenséget  sz ít va  fe lkel és t Trencsénben 1321-ben bekövetkezõ 
készítsen elõ, Nógrádban az osztrákok halála után „birodalma” is elpusztult. 
kezébe került. Budán a börtönben halt Csák Máté tör ténelmi sze repének 
meg anélkül, hogy társai közül valakit is elemzésébe új színt hozott a csehszlovák 
elárult volna vallomásaival. nacionalista propaganda, amely az 

egységes, független Szlovákia megte-
Március 16. - 118 éve, 1893-ban hunyt remtésére tett elsõ kísérletként értelmezi 
el Puskás Tivadar a Telefonhírmondó Csák Máté mûködését. Ezt az elméletet 
feltalálója történelmi és demográfiai adatok nem 
Nagyapja székely földbirtokos volt, támasztják alá. Csák Máté vezetési 
afféle mulatós kedvû, akinek a keze alatt stílusát  is szabadságharcos helyett 
a családi vagyon romlásnak indult. inkább despotikusnak, kalandornak 
Tanulmányai idején meghalt édesapja, s nevezhetnénk.
a tõle örökölt kevés pénzen Angliába 
utazott, hogy ott folytassa tovább Március 19. - 190 éve, 1821-ben 
tanulmányait. Daliás, szép ifjú volt már született Bayer József Ágost honvéd 
ekk ori ban , ki tûn õ ví vó é s lo vas . ezredes, történetíró, katonai szakíró
Vezetésével épült a párizsi és budapesti A március 15-i  forradalom hírére 
telefonközpont. A Telefonhírmondó egy hazatért és jelentkezett a szervezõdõ 
telefonokból álló, központi egység köré honvédségbe. Szeptembertõl táborkari 
szervezett találmány, jóval  nagyobb fõhadnagyként részt vett a Jellasics 
jelentõségû, mint a telefonközpont: ez elleni hadmûveletekben. A pákozdi csata 
volt az addig ismert elsõ elektronikus után századossá, a schwechati csata után 

Cseh eredetû lengyel nemesi családba hír-  és mûsorszolgáltató  közeg a  õrnaggyá léptették elõ. Görgey Artúr 
született. Tanulmányait Krakkóban, világon, a rádió és internet õse. Ezt felismerte kiváló katonai képességeit és 
majd 1809-tõl a varsói Tüzér és Mûszaki valóban Puskás Tivadar találta fel, elsõ számú katonai tanácsadójává tette. 
Iskolában folytatta.  A kis termetû, szabadalmaztatta  is, és Budapesten Õ volt Görgey által vezette hadjáratok 
vézna, beteges ember hatalmas mûködött a világon elõször, 1893-ban. hadmûveleti terveinek kidolgozója, így 
lelkierõvel rendelkezett. A csata napján Klapka György mellett õ volt a 
valódi hõsként viselkedett, nagy Március 17. - 59 éve, 1952-ben hunyt el Komárom felszabadításával végzõdõ 
kócsagos csákójával mindenütt elöl járt, Láng Nándor régész tavaszi hadjárat tervének egyik értelmi 
és sok sebtõl eltorzult arca belsõ tûztõl Pályája során fõként az Aquincumban szerzõje is. A világosi fegyverletétellel 
égett. Példamutató rettenthetetlensége elõkerült római kori leletek, terrakották, került elõbb a  cári, majd császári 
átragadt katonáira is. Különösen a szobrok mûvészet- és mûvelõdés- cs ap at ok  fo gs ág áb a.  Az  ar ad i 
székelyek ragaszkodtak hozzá babonás történeti hátterével foglalkozott. haditörvényszék elõbb halálra, majd 
tisztelettel. Hadvezérként mesterien Emellett behatóan tanulmányozta az tizennyolc évi várfogságra ítélte. A 
alkalmazta az ágyú-ütegeket, szerette a ókori görög mûvészet történetét. Több szabadságharc elõtt kilépett volt császári 
gyors helyváltoztatáson alapuló ízben járt külföldi régészeti tanulmány- tisztekre vonatkozó amnesztiarendelet 
meglepetés- taktikát. Ezért nagyon utakon, például olasz, görög, török alapján 1850 júniusában kiszabadult. 
megfelelt számára a kicsi, hegyes- földön. Régészeti, mûvészettörténeti és Némedy József álnéven megírta Buda 
völgyes országban kis létszámú sereggel klasszika-filológiai tanulmányai szak- 1686-os és 1849-es ostromát is „Die 
vívott küzdelem. Önzetlen, halált folyóiratokban jelentek meg, százhét Belagerungen der Festung Ofen in den 
megvetõ bátorságú, tanult és ügyes szócikket írt a Pecz Vilmos szerkesztette Jahren 1686 und 1849” címmel, melyet 
katonaként kötelezte el magát a Ókori lexikonba. Pesten adtak ki 1853-ban. 
szabadságharc eszméje mellett. Petõfi 
Sándorra óriási hatással volt, ez a hatás Március 18. - 690 éve, 1321-ben hunyt Március 20. - 125 éve, 1886-ban 
felfedezhetõ verseiben is. Távol tartotta el Csák Máté született Pais Dezsõ nyelvész
magát a magyar vezérek pártoskodásá- Az interregnum idején hatalmaskodó Kutatásainak eredménye megjelent a 
tól, ezért élvezte Kossuth Lajos teljes kiskirály volt, birodalma a vági Magyar Nyelv címû tudományos 
bizalmát. területekre és a Tátrára terjedt ki. folyóiratban. A magyar helységnevek 

Kastélya Trencsében volt. A szlovákok változását,  majd a Göcsej  tájnevet 
Március 15. - 155 éve, 1856-ban hunyt Trencséni Csák Mátéként vagyis III. ku ta tt a.  19 24 -t õl  eg yr e jo bb an  
el Hatvani Imre az 1849-ben a Matúš Èák Trenèiansky-ként ismerik. bekapcsolódott a Magyar Nyelv címû 
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folyóirat szerkesztésébe, s több mint 40 rendház elö ljá rój ává  nevezt ék ki.  Buda vízel lá tásának javí tására  
évig szerkesz tette azt. Az 1920-as Hevenesi Gábor fõként a közigazgatás vízemelõt tervezett két szivattyúval. 
években az Árpád-kori országvédelem török uralom alóli felszabadulás utáni Megszerkesztette a gõzturbina õsét. 
rendszerével, s benne a székhelység újjászervezésének eszközeként kezdett Másik híres találmánya a sakkozógép, 
szerepének, Székelyföldre szállásának térképkészítéssel foglalkozni, pártfogó- melyet 1769-ben készített. A Török 
vizsgálatával foglalkozott. Az 1940-es ja, Kollonich felkérésére. A Parvus Atlas néven híressé vált gépben ugyan egy 
években kedvenc témája, a Halotti Hungariae,  azaz Magyarország ember is el volt rejtve, de ez a találmány 
beszéd és az Ómagyar Mária-siralom. kisatlasza, 40 táblára osztott földrajzi újszerûségébõl keveset von le, hiszen az 
Ekkor iban jelen t meg Õsval lásunk leírása 1689-ben, Bécsben jelent meg. A ember nem volt a közönség számára 
nyelvi emlékeibõl címû kötete. Egyik zs eb fo rm át um ú kö ny v té rk ép ta ni  látható, hanem rafináltan elhelyezett 
híres mondása: „A tudomány az életért ismertetést, rövid ország leírást, két tükrök és rések segítségével belülrõl 
van, s a mi életünk legyen a tudomá- áttekintõ térképet és 38 részletes tájékozódott. Ötvösként, költõként, 
nyért.” térképlapot tartalmazott. Világviszony- íróként és építészként is tevékenykedett, 

latban is újdonságnak számított, hogy a szegényen halt meg.
Március 21. - 190 éve, 1821-ben helységnév felsorolás-nál a települések 
született Molnár József festõ földrajzi koordinátái is szerepeltek. Március 27. - 335 éve, 1676-ban 
Mûvészete az érzelmesen lágy festéstõl szü let ett  II.  Rák ócz i Fer enc  író , 
haladt a romantikus témaválasztás és Március 25. - 130 éve, 1881-ben államférfi, hadvezér
elõadásmód felé. 1840-ben, a Mûegylet született Bartók Béla zeneszerzõ I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia. 
elsõ kiállításán egy népies témájú 
életképpel, a Drótos tót címû festmé-
nyével szerepelt.1855-ben készült 
Dezsõ vitéz feláldozza magát Róbert 
Károlyért címû képe, amely meghozta 
számára az elismerést és nevét 
országosan ismertté tette. A Mûegylet 
1859. évi, történelmi festményre kiírt 
pályázatán IV. Bélát megmentik a 
Frangepánok a tatárok elöl címû képével 
vett részt. Ebben az idõszakban készült a 
lélektani ábrázolás szempontjából 
legérdekesebb mûve a Hajótöröttek. A 
királyi család tulajdonába került 
Budavár visszavétele címû kompozí-
ciója után már csak táj- és életképeket A 20. század egyik legnagyobb zene-
festett. Számos tájképet festett a Magas- szerzõje, zongoramûvész, népzene-
Tátrában, ezek alapján a magyarországi kutató, a közép-európai népzene nagy 
mûvészettörténet a Mészöly Géza elõtti gyûjtõje, a Zeneakadémia tanára. 
tájképfestészet jelentõs képviselõjeként Mûvészete és tudományos teljesítménye 
tartja számon. nemcsak a magyar és az európai 

zenetörténet, hanem az egyetemes 
Március 23. - 110 éve, 1901-ben kultúra szempontjából is korszakalkotó 
született gróf Esterházy Pál mecénás jelentõségû. A parasztzene megismeré- Mostohaapja, Thököly Imre mellett Mûvészetbarát és tudománypártoló volt. sének hatására kompozíciós stílusa is korán megismerte a tábori életet. 1703-1938-ban 300 ezer pengõs alapítványt átalakult, mely immár a népzene 1711 között vezette a magyar nemzet tett az orvosi kutatás elõmozdítására. A stílusjegyeire támaszkodott. 1940-ben szabadságharcát a Habsburg-uralom képzõmûvészetet évenkénti vásárlása- az Egyesült Államokba emigrált és a ellen. 1704-ben Erdély fejedelmévé ival, festészeti és szobrászati díjak Harvard Egyetemen tartott elõadásokat választották, 1705-ben a szécsényi adományozásával támogatta. Elkészít- a magyar zene kérdéseirõl. 1945-ben országgyûlés „a szövetkezett rendek tette Eszterházán a Haydn-dombor- halt meg leukémia következtében New vezérlõ fejedelmévé” emelte. 1707-ben mûvet és Kismartonban a Haydn- Yorkban. Posztumusz Kossuth-díjjal Magyarország és Erdély uniójának síremléket. Saját költségén kiadatta jutalmazták 1948-ban. létrehozásával az ónodi országgyûlés II. Esterházy Miklós nádor iratait.

Rákóczi Ferenc indítványára kimondta a Esterházy Pál személyesen kezdemé- Március 26. - 206 éve, 1804-ben hunyt Habsburg-ház trónfosztását. 1711. nyezte nemzeti park kialakítását a Fertõ el Kempelen Farkas február 21-én segítségért Lengyel-ausztriai részén, amihez saját birtokait Az ír származású, bevándorló szülõk országba indult, a jóváhagyása nélkül ajánlotta fel. gyermeke tanulmányait szülõvárosában megkötö t t  sza tmár i  béke  u tán  
Pozsonyban, majd Gyõrben, Bécsben és emigrációba kényszerült, a Porta Március 24. - 355 éve, 1656-ban Rómában végezte.  1770 táján – elsõként Rodostóba telepítette, itt töltötte élete született Hevenesi Gábor Magyarország a világon – beszélõgépeket szerkesztett, utolsó éveit. Mikes Kelemen II. Rákóczi elsõ atlaszának készítõje melyek a belenyomott levegõt az emberi Ferenc holttestét a galatai Szent Retorikát, filozófiát és teológiát tanított, hanghoz hasonló levegõrezgésekké Benedek kápolnában nyugvó édesanyja majd a bécsi Pázmáneum rektorává, alakították át. Újabb találmánya volt a sírjába temettette, szívét s kéziratait, valamint az osztrák és magyar jezsuita gõzkondenzátorral tervezett gõzgép. végakaratához híven, Grosbois-ba 



küldte. Hamvait 1906-ban a kassai Budapestre ment, ahol 1895-ben Pósa Kossuth-díjat kapott. Publikációs és 
dó mb an  he ly ez té k el . Ir od al mi  Lajos balatoni nótáinak megzenésíté- anyagi helyzete rendezõdött, de tervezett 
munkásságának el sõ  szakaszában sével megnyerte az Új Idõk pályadíját, kü lf öl di  út ja  el ma ra dt . Ha lá lá t 
ha ta lm as  po li ti ka i,  pu bl ic is zt ik ai  késõbb több száz Pósa verset megzené-
tevékenységet fe jte tt k i; hazai és  sített. Az 1890-es években daltársulattal 
nemzetközi levelezést folytatott; járta be Magyarországot, háttérbe 
i m á d s á g a i v a l ,  s z ó n o k l a t a i v a l ,  szorítva mindenütt a német daltársulatok 
ki ál tv án ya iv al  ha rc ra  bu zd ít ot t.  népszerûségét. Oroszországban is járt. 
Legjelentõsebb mûveit az emigráció Mivel eleinte nem értett a hangjegy-
hos szú  éve ibe n ké szí tet te.  Az íráshoz, dalait többnyire mások 
Em lé ki ra to k c ím û k ön yv éb en  a lejegyzése nyomán ismerjük. Késõbb 
szabadságharc eseményei t írt a le,  nem egyszer jó barátja, Gárdonyi Géza 
kronológiai sorrendben, évek szerinti segített neki az eltévedt kottafejeket 
cs op or to sí tá sb an . R ák óc zi  ír ás ai  kiigazítani. Nyomorúsággal küzdött 
többnyire kézirat formájában maradtak egész életében; elhatalmasodó tüdõ-
fenn. bajával már hiába küldték Sanremóba. 

Szegeden temették el.
Március 28. - 105 éve, 1906-ban hunyt 
el Bihari Sándor festõ Március 30. - 248 éve, 1763-ban 
Gyerekkorát Nagyváradon töltötte. Apja szü let ett  Pet he F ere nc a  mag yar  
mellett szobafestõnek tanult. 1874-ben mezõgazdasági szakirodalom egyik 
Pestre költözött, ahol, mint retusõr megteremtõje
dolgozott egy fotómûhelyben. Közben Pe th e f õm ûv e a  te rj ed el me s,  a 
Székely Bertalan mintarajziskolájában mezõgazdasági üzemtan egészét átfogó 
képezte magát.  1876-ban Bécsbe Pallérozott mezei gazdaság címû könyv 
költözött, ahol munka mellett látogatta a volt. Elsõ kötetében (1805) a talajtannal 
Képzõmûvészeti Akadémia elõadásait. v a l a m i n t  n ö v é n y t e r m e s z t é s s e l  szívroham okozta. Szabó Lõrinc kitûnõ 
1878 és 1879 közt az Akadémia rendes foglalkozott, a második kötetben (1808) esszéista és kritikus; tanulmányainak 
növendéke volt.  1883-ban Párizsba a kertészeti, szõlészeti és erdészet i tárgyköre a világirodalom klassziku-
ment, megismerkedett az impresszi- ismere teket t árgyal ta,  a ha rmadik  saitól magyar mestereken, kortársakon 
onizmus és a plein air irányzattal, ami kötetben (1814) pedig az állattenyésztés át líraelméleti kérdésekig terjed (A 
késõbbi munkásságának meghatározó kérdéseit foglalta össze. Felismerte a költészet dicsérete, 1967). Mûfordítói 
eleme lett. Miután visszatért Magyar- belterjes termelés jelentõségét, felhívta a életmûve jó néhány szépirodalmi mûfajt 
országra Szolnokon dolgozott, és alapító figyelmet arra, hogy a növénytermelés és felölel, legismertebbé az Örök barátaink 
tagja volt a Szolnoki Mûvésztelepnek. állattenyésztés közötti helyes arányokat címû gyûjteménye vált. Különleges 

vetésforgó alkalmazásával lehet értékûek saját v erseihez fûzött  
Március 29. - 108 éve, 1903-ban hunyt kialakítani. Hangsúlyozta a tejtermelés magyarázatai (Vers és valóság).
el Dankó Pista nótaszerzõ fontosságát. Legnagyobb teret a 
15 esztendõs korában cigányzenekart juhtenyésztés kérdésének szentelt, mivel Összeállította: HE
szervezett és vezetett szülõfalujában, felismerte, hogy az európai textilipar 
majd Szegedre került. Elsõ dalait Blaha konjunktúrája miatt ez az ágazat nagy 
Lujza tette népszerûvé. 1890-ben jövõ elõtt áll.

Március 31. - 111 éve, 1900-ban 
született Szabó Lõrinc költõ, mûfordító
Babits Mihály tanítványa volt, és 
nemsokára barátja lett. 1920–21-ben 
Babits lakásában talált otthonra. 1921-
ben Mikes Lajos lányát, Mikes Klárát 
vette feleségül; e réven lett Az Est 
munkatársa. A harmincas években közel 
került a népi írók mozgalmához. 
Jobboldalinak bélyegzett politikai 
múltja miatt 1945-ben vizsgálati 
fogságba vete t ték;  „feddéssel”  
igazolták, publikációs tilalmak sújtották. 
1947-ben többek tiltakozása ellenére 
fölvették az írószövetségbe. Az 
üldöztetés és a megkülönböztetés ellen 
(többek között Illyés Gyula támoga-
tásával) szívósan küzdött, s fõleg a 
munkába menekült. 1956-ban tagja lett a 
Petõfi Pártnak, 1957. március 15-én 

28.
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Ady Endre: Március 20
Végre kincset leltem: házi boldogságot,
   Mely annál becsesb, mert nem szükség õrzeni,
És az Iza partján ama hû barátot…Ezeréves létünk ünnepélyén,
   Nem is mertem volna többet reményleni.Az örömnek víg zaja között

Ismét eljött a gyásznap, amelyen
Most mintha üstökös csapna szûk lakomba,Kossuth apánk sírba költözött.
   Éget és világít lelkemben leveled:Akkor egy bús nemzet zokogása
Ó, mondd meg nevemmel, ha fölkeres Tompa,Kísérte a legnagyobb magyart,
   Mily igen szeretlek Téged s õt is veled.Ki nem halt meg, örökre fog élni,

Míg magyar szív dobogása tart.
Most örömzajt fojt el a gyász napja;

Babits Mihály: Petõfi koszorúiNem zavarja azért ünnepünk.
Egy ezredév dicsõ ünnepélyét
Nem zavarja, ha mi könnyezünk. »Avagy virág vagy te, hazám ifjusága.«
Hisz ez a könny nem a bánat könnye, Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Csak az emlék szent áldozata; Ki meri meglátni, ki meri idézni
Nem keressük »holtak közt az élõt«, az igazi arcát?
Mert hisz él Õ; míg él e haza! Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak
E szent napon nagy szelleme elõtt szûk folyosóin a szavak úgy lobognak,
Leborúl az ünneplõ magyar, mint az olcsó gyertyák.
Megcsókolja a szentelt sírhantot,
Amely testet, múlandót takar; Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
Könnyeibõl új erõt merítve, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar:
Megreszketve szólt kérõ szava: talán zaja, csöndje
Áldd meg e hon méltó ünnepélyét, és úgy támolyog az idõk sikátorán,
Legyen boldog e szegény haza! mint átvezetett rab a fogház udvarán

börtönbõl börtönbe.
/Szilágy, 1896. március 22/

Ki ünnepli Õt ma, mikor a vágy, a gond
messze az Övétõl, mint sastól a vakond
avagy gyáván bujik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?Arany János: Válasz Petõfinek
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal
hozza koszoruit.Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;

   Örûl a szívem és mégis sajog belé,
Oh vannak koszorúk, keményebbek, mint aHányja-veti a hab: mért e nagy jutalom?
deszkák, sulyosabbak, mint hantjai kint a   Petõfit barátul mégsem érdemelé.
hideg temetõnek!...
Kelj, magyar ifjuság, tépd le a virágot,Hiszen pályadíjul ez nem volt kitûzve…
melyet eszméinek ellensége rádob   Szerencse, isteni jó szerencse nékem!
emlékére - kõnek!Máskép szerény mûvem vetém vala tûzbe,

   Mert hogyan lett volna nyerni reménységem?
Kelj, magyar ifjuság, légy te virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve - légy szabadÉs mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér
virág szabad földön:   Majd elhomályosít, midõn felém ragyog:
hogy árván maradva megrablott birtokánDe hát a ráadás!... Lelkem lelkéig ér,
mondhassa a magyar: »Kicsi az én szobám,   Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.
kicsi, de nem börtön!«

S mi vagyok én, kérded? Egy népi sarjadék.
Avagy virág vagy te?... légy virág, légy vigasz!   Ki törzsömnek élek, érette, általa!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igazSorsa az én sorsom, s ha dalra olvadék,
az Õ ünnepségén:   Otthon leli magát ajakimon dala.
Koporsó tömlöcét aki elkerülte,
most hazug koszoruk láncait ne tûrjeAkartam körébõl el-kivándorolni:
eleven emlékén!   Jött a sors kereke és utfélre vágott,

S midõn visszafelé bujdokolnék, holmi
   Tüske közûl szedtem egynehány virágot.

Jöttek a búgondok úti cimborának,
   Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen;
Én koszorút fûztem, õk hamiskodának,
   Eltépték füzérem, fél-elkészültében.
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S mosolygva hordoz megszokott igát.Komjáthy Jenõ: Március 15-én

Ó, hogyha szétoszthatnám köztetekÜdvöz légy, Március! Köszöntlek!
Szabadságszomjas, büszke lelkemet!Villámot szór szemem, szivem remeg.
Ó, vajha tudnátok szeretni azt,Öröm s harag vív énbennem tusát
Egyedül azt, mi fennkölt és szabad:Dicsõjtve március nagy idusát;
Szent rémülettel hogy dobnátok elHomlokomon kigyúl a büszkeség,
Mindent, mi még zsarnokjelet visel!Szivemben düh és bosszu tüze ég.

Ó, hogyha szétönthetném köztetekSírjából a megholt idõ kikél;
Nagy, lánggal égõ, forró szívemet!Rajzik a múlt s újfent pezsegve él;
Ó, vaj ha tudnátok gyülölni úgy,Az üdvözült naptestü szellemek
Mit bûnmagul hagyott a gyáva múlt,Élõkkel fognak immár társkezet.
Melybõl csak átok, szolgaság terem,Boldog az értõ, jaj, ki nem érti meg,
Eldobnátok borzadva, hirtelen!Amit e más világból intenek!

Hogy tûrheted ilyen soká, hazám,Ó, mennyi fény s utána mennyi gyász!
Mi szolgabélyeget visel magán?Félistenküzdelem, új hõsvilág;
Dús kerteid meddig tapossa mégMinõ csaták, minõ lelkesedés!
E gyászmagyar, ez alkusz nemzedék?- Fukar talajba pazar vérvetés; -
Mikor jön már a megváltó viharSzent õrület, csodás álomvaló,
Rontó, teremtõ tenger lángival?Gondolni is gyönyör, vérforraló.

Üdvözlégy Március! Köszöntelek.Új Tirteusz és új Démoszthenesz:
Emléked rázza fel a nemzetet!Petõfi és Kossuth: félistenek. -
Ha lángszavam lángban fogamzanék,Számûzve virraszt lángszavú Kossuth,
Gyönyör vón akkor s boldog büszkeségPetõfi meghalt s halhatatlanult. -
Dalolnom eszmeharcot, hõstusátÚj Golgotán elvérzõ nagy fiak,
S a szent szabadság égi himnuszát!Gyászos bukás: Nagyvárad és Arad.

Majd álhalál, virrasztók kardala;
Majd a nagy éjre új nap hajnala:
Álcsillag volt, ah nem a büszke nap,

Rakovszky József: Kard és láncHisz keleten nem: - nyugaton hasadt.
S a nemzet él, - él mint idült beteg,
Türelme nõtt, akarni feledett. - Hozzád kiáltok szent Szabadság

oh minden élet Istene,
Élsz, nemzetem, de még nem vagy szabad! ki dalnokodnak zengõ hangját
Megalkuvás lõn, s mit tõn jelszavad? szelekkel küldöd messzire,
Hizelgés, zsarnokkedv, fondor cselek pusztákra, bércek homlokára,
Beköték nyiladó, szilaj szemed! hol lényegednek nincs határa!
Kegy s alkalom megadá félig azt,
Mi teljes szent jogunk volt, õs, igaz. Az óceánok végtelenjén

hasítson át meg át a szó,
Arcomra ez hajt szégyen- s bosszupirt, hogy természetnek õsi rendjén
Ez az, mi tisztán lelkesedni tilt. csorba esett, irtóztató!
Szégyenlenem kell, hogy csak itt vagyunk, Bíborba öltözött a sátán
Napok lehetnénk, s mint mécs, sápadunk. s bilincset oszt a Duna táján.
Pislog csupán, holott valód a fény:
Helyetted, nemzetem, pirúlok én! - Elhagytál minket, szent Szabadság,

habár piros zászlód lobog!
Vagy éppen naggyá lenni félsz talán? Nem hintik itt a béke magvát
Mily gyávaság! Szégyen reád, hazám! a gyõztes szovjet csillagok!
Nem ismered tennen hatalmadat, Elorzá gyilkos becstelenség
Amelybõl új kor, új világ hasad? mindazt, mi volt a jel s a szentség.
Avagy megszûnt-e szülni új gyönyört,
Új hõsöket e vérihlette föld? Melyekre egykor esküvének

a harcolóknak ezrei,
Meddõ vagy férfiakban, Kánaán! e szolga kor, mint bálványképet
És néped - ó, mily átok ez, hazám! - a nyílt piacon rettegi.
Míg a hatalom elõtt meglapúl, Új isteneknek térdet is hajt,
Testvértelen saját keblébe dúl; gyáván lenyelve könnyet és jajt.
Törvényt lát rajta félénk bárgyuság,
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- Hol vagy hát kard, ki annyi vészben
oltalmazád a nép ügyét, Vitéz Somogyvári Gyula: Fecske – várás
s a forradalmak szent tüzében
keresztül szabtad azt, ki vét?! Fecskék! Én most is visszavárlak,
Szabadságvágyás õs acélja pedig a fészek szertedúlva.
hol vagy? Felelj hát mér vagy néma? Fecskék, ha megint visszajöttök:

lesz- e itt nálunk kedvetek újra?
Talán elért a szolgabánat
téged, ki oly szabad valál, Jaj nem mi tettük - magyar madárkák -
miként csak az, ki véled támadt hiszen minékünk szent a fészek!
s mit véled osztott; a halált! De más hadak dúlták e földet
Hol vagy hát kard? Szívembe’ rémség. s porig égettek vörös tûzvészek!
Hallgatsz, mint síri vak setétség!

Elvittek minden kis szalmaszálat
Nagyobb seb az, mit ejtni tudnál, s tán még majd lomb se nõ az ágon.
ha hûtlen vagy s rozsda mar, Jaj, kicsi fecskék, mibõl raktok majd
s népemmel együtt mélybe hulltál. új puha fészket, Magyarországon?
Oh, nem késõ még, jer hamar!
A Negyvennyolcas Ifjúságot
meglásd, hogy köztünk megtalálod! /1920. Március./

- Felelj acél, amíg kiáltok,
szólalj meg, bármi van veled!
Értsd hát, hogy vendégként az átkok
mint vízkõ, ránk telepszenek!
S a maszlag, mely csak jót igért,
megrontott annyi honfi-vért.

Erõszak itt az élet láza,
mely most népem testében ég.
Idegen ügynök úr hazámba’,
folyton dicsérjük „jó szívé”-t,
hogy minden kincsünk annak adja,
ki szolgaságunk legfõbb atyja.

Sebaj, csak kedvem el ne égne,
míg meglelem az õs-acélt!
- Imhol vagyok! – szólalt meg végre.
S a régi jószág így beszélt:
- Panaszra nyílik most az ajkam.
Betelt a szörnyû végzet rajtam.

Nos halld meg gyászos muzsikámat,
csengése más, mint egykoron!
Inkább mardosna rozsda, bánat,
mint kardot egy évszázadon,
csak ne idézted volna lényem
népednek fájó szégyenében!

- Oh lásd meg hát, ha így kívántad,
hadd ejtsek rajtad mély sebet!
A hitvány szolgahad, gyalázat,
belõlem béklyót készített.
S kiknek kezében villám voltam,
bilincsük lettem megcsúfoltan!

És lánccsörgés tovább a hangja,
erõs, vagy olykor elhaló,
ahogy a könnyes éjt hazámba’
átsírja kilenc millió.
De álmodunk az új kovácsról,
ki bilincsbõl kardot kovácsol!

/Pilis, 1952.március 16./  



Regnum Marianum

ost értünk Regnum Marianum sorozatunknak a 
végéhez, amit egy éve kezdtünk tavaly márciusban, Ma Gyümölcsoltó Boldogasszonyról szóló 

megemlékezésünkkel. Az azóta eltelt idõben, hónapról-
hónapra követtük különbözõ források segítségével a Mária 
megemlékezéseket, a Katolikus Egyház hivatalos ünneprend-
jéhez kapcsolódva. Boldogasszony Anyánk, a Napbaöltözött 
Asszony ünnepeivel kapcsolatban nagy tisztelettel 
emlékeznék meg Bálint Sándor mûvészet-történészrõl és 
néprajzkutatóról, a »legszögedibb szögedirõl«, akit a katolikus 
Egyház boldoggá készül avatni. De ugyanilyen szertettel 
gondolok a teljesség igénye nélkül Dömötör Tekla, Domokos 
Péter Pál, Erdélyi Zsuzsanna, Lammel Annamária, Nagy Ilona, 
Kriza János és itt meg nem nevezett társaik áldozatos 
munkájára, akik nélkül  az elfeledés ködébe vesznének 
archaikus népi imádságaink, hiányos lenne a magyar néplélek-
vallási népraj- irodalomkutatásunk, és akik lehetõvé tették 
mindannyiunk számára ennek a becses kincsnek a 
megismerését. Természetszerûleg ez az anyag nem teljes, még 
ma is vannak bõven kutatandók a szétszabdalt Kárpát-haza 
területén. Ezen anyagok megismertetése a mi feladatunk és 
felelõsségünk mind a jelen, mind a jövõ magyar gyermekeinek 
szellemi gyarapodása érdekében. Ezért áprilisban, a 
Szózatban, magyar szentjeinkkel, vallási ünnepeinkkel és az 

Nagyboldogasszonya legyen Mária.ezzel kapcsolatos népszokások ismertetésével újabb sorozatba 
Egyetlen egy nép nyelvében sincs oly remekül megfogal-kezdünk.
mazott neve a Szent Szûznek, mint a mi gyönyörû magyar 
nyelvünkben: Boldogasszony. És mintha még ez is kevés Felvitetett magas mennyországban,
volna, hozzáteszi: Nagyboldogasszony. Ebben az egy névben, Angyali szép örvendetes házban,
ebben az elnevezésben benn van mindaz, ami a magyar Ez nap a szûz nagy menyasszonyságban,
néplélek gondolni s mondani tudott a Szent Szûzrõl, benne van Az Istennek drága hajlékában.
mindaz, amivel õt dicsérni és magasztalni tudja. 
Boldogasszony… ez több mint egy remekbe faragott  Boldogasszony-Anyánk, Nagyasszonyunk Szent István óta a 
elnevezés. Ez nem egy ember ajkán született meg, hanem az Boldogságos Szûz. magyarságunk, kereszténységünk 
egész nemzet lelkébõl nõtt ki s ebben az elnevezésben tevõdött Patrónája, aki »anyai palástját« fordítja oltalmunkra most már 
össze mindaz, ami a magyar népben a Szent Szûzrõl él. A több mint 900 esztendõ óta. Õ, aki az »Atyaistennek kedves 
boldogságnak nem ez éneke, nem e dallama csendül-e ki, mint szép Leánya, Krisztus-Jézus Anyja a Szentlélek Mátkája« /a 
visszhang e névben: Boldogasszony… Van-e nép, mely jobban legremekebb, legklasszikusabb szavak, amelyekkel a 
megérdemelte volna a Szent Szûz boldogságát, mint a magyar Boldogságos Szüzet dicsérhetjük és magasztalhatjuk/, olyan 
s imádságaiba, énekeibe és életébe foglalta azt. Ez a boldogság, nagyon a mienk, magyaroké akar lenni, hogy országunk az õ 
mint a Tejút milliárd csillagainak fehérfátyola a nyári országa, Regnum Marianum. Bár úgy élne közöttünk az Õ 
éjszakákon, megérintette a magyar nép szívét s mint ragyogó tisztelete, szerette, dicsérete s magasztalása, hogy amint a 
csillagfátyol hullott Mária-tiszteletére. Van a magyarnak sok Bölcsesség könyvében a Szentlélek mondja: »akik fényt 
szentje és boldogja, – de Boldogasszonya csak egy van, akit derítenek rá – a Boldogasszonyra –, azok örökléte vagyon«. A 
egyedül õ nevez Boldogságos Szent Szûznek.Regnum Marianum -nak, hazánknak, Magyarországnak az 

volna a hivatása, hogy ismét olyan naggyá legyen a 
Boldogasszony tiszteletében, hogy ez legyen fényessége s 

Boldogasszony Litániájaebbõl a fénybõl nõjön ki örökkévalósága. «Caro Maria caro 
Christi,« /Mária teste Krisztus teste/, mondta egyszer Szent 

/ XVII. század, vagy korábbi körmeneti ének/Ágoston. Így Szûz Mária magasztalása egyben az Úr dicsérete.

Mennynek királyné asszonya.
- Örülj Szûz Mária.Magna Domina – Nagyboldogasszony
Vigadj szüzek virága. Krisztus anyja.
- Könyörülj értünk Mária.A Boldogságos Szûz Máriát mi magyarok Nagyasszo-

nyunknak tiszteljük, hiszen vele kezdõdik a keresztény 
Szent szûzek koronája.Magyarország történelme. A Mária-tisztelet mint esthajnali 
- Örülj Szûz Mária.csillag ragyogja be Szent István királyunk életének alkonyát. 
Választottaknak annya. Szûz Mária.Neki, a Szent Szûznek ajánlja nemzetét, országát, koronáját, 
- Könyörülj értünk. Mária.neki, a Szent Szûznek ajánlja a fiatal keresztény 
- ----------Magyarországot, hogy ennek a szép országnak Úrnõje, 
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A magyar nép Máriája legteljesebb módon az evangéliumok és eredetû. amint Krisztus merev bizánci képe elõször Szent 
a dogmák Máriája. Nemcsak elfogadja mindazt, amit róla az Ferenc elõtt mozdul meg, úgy Mária képét is a franciskánus 
Egyház mond, hanem teljes mértékben át is éli. Minél tovább szellem tölti meg emberi vonásokkal a Mária-siralmakban, 
tanulmányozzuk népünk Mária-tiszteletét, annál inkább majd a tömérdek legendában, amely színes kertté varázsolta a 
meglátjuk a dogmák és ünnepek mélyén a sugárzó érzelmi középkori Mária-tiszteletet. Népünk Mária-képe azonban mai 
tartalmat. formájában véglegesen a barokkban alakul ki. Eszterházy 
Népünk  Mária-élményének  lega lapvetõbb jegye:  a Páltól kezdve Telek Józsefig vallásos erõk munkálkodnak e 
bizalmasság és közvetlenség. A három evangéliumi személy, képen, papok, paraszti búcsúvezetõk, énekesnõk és énekesek 
aki gyakrabban szerepel a nép legendáiban és meséiben: Jézus, közvetítik a hívõ tömeghez, amely névtelen ezrein keresztül 
Mária és Szent Péter. Jézust borzongó tisztelettel övezi, Pétert teljesen hozzászínezi és alakítja azt a magyar gondolkodás-
az emberi gyöngeség bukdácsoló, humorosan póruljáró módhoz és fantáziához.
képviselõjévé avatja a nép képzelete. Ahogy õk ketten a Különösen mélyreható munkát végzett egy keveset emlegetett, 
magyar földön járnak: Isten és az õ emberi árnyéka, Mária de a nép által régen annál többet  olvasott vallásos 
ugyanakkor a mennyei anya, aki teljesen emberi. Amíg Péter népkönyvünk: a „Makula nélkül való tükör”.      Az 1712-es 
az emberi gyarlóság megszemélyesítõje, addig Mária az évtõl kezdve, hogy elõször megjelent Nagyszombatban a 
emberi jóság mennyei kiterjedése. Honnan e forró szeretet? – »Királyi Universitásnak Betûivel«, számos kiadást ért meg. A 
kérdi mindenki, akinek csak alkalma nyílik belepillantani a könyv Krisztus atyafiságának történetét foglalja össze és 
magyar nép Mária-tiszteletének mélységeibe. A felelet még mondja el, részben az apokrif evangél iumok, részben 
annak számára sem adódik egyik pillanatról a másikra, aki a középkori szentek, elsõsorban Szent Brigitta látomásai 
nép vallásosságát a legközvetlenebb, legbizalmasabb módon, alapján.
azaz mint gyermek ismerte meg. Abban is évek hosszú során át Két és fél évszázad óta azzal babonázta meg ez a könyv 
mesékbõl, imádságokból, olvasmányokból hallott, lejegyzett paraszti olvasóit, hogy a legapróbb részletekig mindent 
énekekbõl, vallomásokból, mint mozaikkövecskékbõl alakul a elmond, amire a hívõ képzelet kíváncsi a Boldogságos Szûz 
teljes kép: Mária képe, arca, egyénisége, ahogy ez a magyar földi életével kapcsolatban. »Hogy pedig minden õtet szeretõ 
katolikus nép szívében él. Az emberi és emberfeletti, földi és a szívek megtudhassák az õ szépségét, sok elhihetõ írások 
mennyei elem Mária földi és mennyei életében kapcsolódik szerint kinyilatkoztatom – írja Mária külsejérõl a könyv. – Vala 
egybe legszorosabban népünk képzeletvilágában. A názáreti pedig a Szent Szûz középszerû valamennyire nagyobb a 
ház éppen olyan kicsi hajlék, mint bármely palóc, máramarosi, középrend között. Az õ teste búzaszínû vala és haja aranyszínû, 
drávaszögi vagy alföldi porta, lakói pontosan ugyanazt szemei  igen kegyes és  barna színûek valának. Orra  

valamennyire vékony, ajkai pirosak, ábrázattya hosszas, kezei 
és ujjai is hosszúak valának, szavai nyájasak és kedvesek, 
járása lassú és szemérmes vala.«
A nép ajkáról, szájról –szájra terjedõ Mária-siralmak közvetlen 
élményt és a valóság megközelítését keresõ szelleme ezekben 
a részletezésekben, abban hogy Máriát és a Szent nemzetség 
többi szereplõjét a maga szavajárásában szólaltatja meg, 
annyira közel hozta a nép lelkéhez, gondolkozásához Máriát, 
hogy szinte a maga asszonyai közül valónak érezte és érzi õt 
mindmáig.

Magyar pieta

Erdélyi Zsuzsanna gyûjtése

Én lefekszek én ágyamba,
Mint Úrjézus koporsóba,
Három angyal õriz engem,
Õrizzetek angyalok éjfélig,
Szûz Mária virrattig.
Föltekintek magos mennybe,
Nyitva látom mennyország kapuját,
Kívül kárpitos,
Belül aranyos,
Trónusán ül szép Szûz Mária,
Ölében szent Fia meghalva,
Három csöpp vére elcsöppent,
Az angyalok fölszedték,
Cintányérra tették,
Az Úr Jézushoz vitték.

cselekszik és élik, mint az említett magyar hajlékok lakói. Csak Nem szólok, sem felelek,
éppen, hogy úgy járnak ki-be ott az angyalok, mint nálunk a Ki ezt az imádságot este elmondja, reggel,
szomszédok. Máriának ez az emberi vonásokkal és a Halálos bûn nélkül hal meg,
mennyeiek közvetlen szemléletével bõvelkedõ képe középkori Halála óráján igyenesen a mennyországba megy. Ámen
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A természetfeletti egyéniségeknek és eseményeknek a Angyaloknak Nagyságos Asszonya
»Makula nélkül való tükör«-ben megnyilatkozó közvetlen és /szöveg: Peer-codex 1508/
emberies szemlélete a magyar néplélek legmélyebb húrjait 
zendítette meg. Elég belelapozni a XIX. században Angyaloknak Nagyságos Asszonya,
nyomtatásba került Mária-legendákba és énekekbe, vagy akár Úr-Jézusnak dicsõséges Anyja,
ismert vallásos ponyvaíróink. Orosz István, Gitzi György, Mennyországnak királyné Asszonya,
Koós Bálint, Vak Émán, Varga Lajos írásaiba: nyomban Paradicsomnak megnyílt kapuja.
megcsap bennünket a közvetlen szemlélet melege. Varga 
Lajos, a Szentírás megverselõje például így írja le a Reád néznek árváknak szemei,
templombavitel elõtt álló Máriát: Özvegyeknek keserves szívei,

Szegényeknek nyomorult ügyei,
Mint tavasz rózsája, melyre gyöngyharmat hull, Bûnösöknek bánkódó lelkei.
A bíborszín hajnal ragyogó arczárul,
Vagy mint kék ibolya zöldelõ rejtekben, Asszonyoknak vagy tiszta tükre,
Olyan volt Mária a szent Názáretben… Férfiaknak bajvívó fegyvere,
Haj tündöklõbb volt a nap sugaránál, Királyoknak oktató mestere,
Mosolygó két arca fehérebb a hónál, Magyarországnak választott vezére.
Ajkain nyílott a menyország rózsája,
Két szemében az ég nefelejts virága… Áldott vagy te, Jézus dajkája,

Atya-Isten szépséges leánya,
Szentléleknek szerelmes mátkája,

Csoda-e, ha ezt az emberközelségben szemlélt Máriát a Szentháromságnak legszebb alkotmánya.
szeretet tengere veszi körül? Csoda-e, hogy a hívõ képzelet 
bárhol, bármikor, bármely körülmények között szüntelen tele Rettenetes a mi bajvívásunk,
van a várakozás feszültségével: hol, mikor lép elébe a Rettenetes végsõ kimúlásunk,
drágalátos, a mennyek királynéja egyszerû parasztasszony- Mert kegyetlen a mi ellenségünk,
ként, egyszerre hatalommal és alázattal? Nemcsak a Ha te szent Szûz nem lész segítségünk.
templomok oltárképei és szobrai mögül, hanem mint a 
mezõkön, a búza és tengeri táblák közt kanyargó ösvényeken, Dicsértessél dicsõ Szentháromság
erdõk szélén álldogáló vén vadkörtefák árnyékában is. Kitõl árad minden lelki jóság.

Dicsértessél Nagyságos Asszonyág,
Székely asszony álma Ki által szállt le ránk a mennyország.

Egyszer a tavaszfélt azt látom álmamba, hogy hát valami szót 
hallok künn: Jere ki Jutka, egy kisnyég! Éppeg hozzám volt a 
szó. Kimenyek álmamba, s hát az ég egészen megvilágosodik. 
Vetem a szememet, hát ott van az égen Szûz Mária, olyan 
gyönyörû szép alak, kihez foghatót életem világába nem 

Bittner Lajos: A solymári Márialáttam. A karján ült az áldott kisded Jézus, s a szépséges Szûz 
Mária feje még egy kicsit Jézus felé volt hajolva. Akárhogy s 

Ma láttam a solymári Máriát,mint, onnét a szememet nem tudtam levenni. Az ég olyan 
Rõzsét szedett, ruhája csupa rongy volt,szépen ragyogott körültök, hogy imetten sohasem olyan 

Karjára vett egy jó nyalábnyi fátszépen. Letérdepeltem, felfogtam a kezemet s úgy hálálkodtam 
És könnyezett… tán a lelkemre gondolt.az Istennek, hogy nekem élve megadta láátnom az áldott 

Jézust. Ebben a hálálkodásomban eszénkedtem fel az álomból. 
Tán megsajnálta didergõ szívem,Imettem is mind elõttem a képe s ez napságig is olyan jól esik, 

Mely nyáron is otthontalanul fázik,ha reá gondolok. 
Mert megszólított: „Szívedbe viszem,
Hogy fellobogjon, ami ott parázslik.”/ Kriza János gyûjtése/

És csóvát vetett szívembe a tûz.
Ne sírj Anyám, ne sírj, te égi Szûz,Források: 

Pannónia virágoskertje – 34 Magyar Szent legendája rövid Hisz nincs boldogabb nálam a világon.
életrajzokban (1929) S. Balász Benedikta sbl. S.B, Makula nélkül 
való tükör. Szûz Szent Klára szerzetében lévõ Ujfalussi Klára Szegény voltam, s enyém lett vagyonod! –
asszonynak, Karancs Berényi György uram õnagysága kedves Már messze járt… csak könnye ragyogott
házastársának költségén kibocsájtotta Nagyszombatban 1712, Sinkó A harmatban egy mezei virágon.
Ferenc: Magyarok Máriája, Varga Lajos: Szûz Mária emléke. Évszám 
nélkül kiadta és nyomtatta az Egri Nyomda Részvénytársaság 
Egerben. 

Összeállította: -cspb-
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Stabat Mater dolorosa, Dolentem cum Filio? O Szent  Anya ezt mivellyed Et plagas recolere.
juxta crucem lachrymosa, Meg feszültnek belém messed
Dum pendebat Filius. S’ ki tûrhetné hogy ne szánná Mélységesen sebeit. CHRISTUS halálának kinnyát,

Ez  szent Anyát hogy ha látná Kínszenvedésének sullyát,
Álla az keserves Anya, Fiával illy nagy kinban! Oh Szent Anya, ezt mivellyed Viselhessem sebeit.
Kereszt-fánál siralmába, Hogy szivembe mélyen verjed
Látván függnyi szent fiát. Ki tûrhetné, hogy ne szánná A’ Feszültnek szegeit. Add, hogy a’ Krisztus 
Álla a Szûz nagy fáj dalva Szûz Máriát, hogy-ha látná kinnyában
A’ Kereszt-alatt, siratva Fiával ily kinokban? Tui nati vulnerati, ‘S értem szenvedt halálában,
Rajta-függõ Szent Fiát. Tam dignati pro me pati, Veled egy részt bírhassak. 

Pro peccatis suae gentis, Poenas mecum divide. Fac me plagis vulnerari.
Cujus animam gementem, Vidit JESUM in tormentis, Cruce hac inebriari.
contristantem, et dolentem, Et flagellis subditum. Meg sebesétett fiadnak, Ob amorem filii.
Pertransivit gladius. Értem türnyi méltóztattnak

Az  ö Népének Vétkéért Kínnyát velem közöljed. Sebeivel sebesích meg
Kinek meg epedett szivét, Látá JESUSnak gyötrelmét Keresztyével részegíts meg
 Töredelmes és bús lelkét, Es meg ostorozását. Vérben-úszó Szent Fiadnak, Szent fiadnak kedvéért.
Hegyes-tör által járta. ‘S én-érettem kinzatottnak.

Látta JESUS gyötrõdését, Oszd-meg velem sebeit. Add, Sebétõl sebesüllyön,
Bánatokkal lelke tömve, Ostor-alatt szenvedését, Add, hogy Lelkem 
Gyötrelemtõl szive törve, Nemzetének vétkeért. Fac me vere tecum flere, részegüllyön
Érzi éles pallosát. Vidit suum dulcem natum,  Crucifixo condolere, Szent Fiad szerelmétõl. 

Morientem desolatum,  Donec ego vixero. Inflammatus, et accensus,
0 quam tristis, et afflicta, Dum emisit spiritum. Per te Virgo sim defensus.
fûit illa benedicta, Engedd veled hogy sirhassak, In die Judicii.
Mater Unigeniti. Látá  az  ö édes fiát, Föl feszülttön jaygathassak,

Hólt-számban ö el-hagyását, Mig nyuytom életemet. Eel gerjesztett és gyulasztott,
Oh mely keseredett igyben, Szent  Lelke  ki-adását. Szûz, általad megtartatott
Akkor vala gyötrelemben Add, hogyveled ítéletkor  lehessek.
Eggyetlen  egynek Annya. Látta ö kegyes Magzattyát, könyvezhessek,

 Szörnyû kinra adatottyát, ‘S meg-feszültön keserghessek, Hogy fel-gerjett buzgóságban,
Oh, mely szomorú, ‘s szinetlen Meghalni az Emberért. Mig e’ földön lakozom. Legyek, oh Szûz, oltalmadban,
Lön az áldott Szûz, Eggyetlen ítélet félelmétõl.
Eggy Fiának fájdalmán. Eja Mater fons amoris, Juxta Crucem tecum stare,

Me sentire vim doloris Te libenter sociare, Fac me Cruce custodiri.
Quae moerebat, et dolebat, Fac, ut tecum lugeam. In planctu desidero. Morte Christi praemuniri,
Et tremebat cum videbat Confoveri gratia.
Nati poenas inclyti. Oh szûz, szeretetnek kúttya, Kereszt alatt veled állyak,

Engedd velem eggyütt nyuycha Ottan társul fogadgyalak, CHRISTUS kereszti  õrizzen,
Ki sir vala és kínlódok Szivem  szivednek kínnyát. Siralmomban kívánlak. Szent halála el készichen
Retteg vala és sínlõdék Szent Malasztya  meg tarchon.
Szent Fiának nagy kínnyán. Oh szép szeretet Szüléje Hogy veled mind-eggyütt 

Agyad, hogy szivem izlellye állyak Õriztess Fiad Jegyével,
Mely keservesen fájdallya, Bánátidnak epéjét. A Keresztnél, s eggyütt sirjak, És halála erejével;
 Szent Fiának midõn láttya Azt óhajtva kívánom. ‘S élhessek kegyelmében.
Kínnyát a Calvarián! Fac, ut ardeat cor meum,

 In amando Christum DEUM, Virgo Virginum praeclara. Quando corpus morietur,
Quis est homo, qui non fleret,  Ut sibi compleceam. Mihi jam non sis amara, Fac, ut animae donetur,
Christi Matrem si videret, Fac me tecum plangere. Paradisi gloria.
In tanto supplicio ? Add hogy szivem fel 

gerjedgyen, Ah Szüzeknek Nemes Szüze, Midõn az Test földé lészen,
S’ vallyon vané ki ne sírna? JESUS szerelmétõl égjen, Ne válly itt  sovány izemre, Add az Lélek be mehessen
CHRISTUS Annyát hogy  ha Hogy néki kedveskedgyem. Add hogy  veled  sirhassak. Paradichom fényében.
látná?
Illy nagy keserûségben? Add, hogy szivem fel- Oh nemes Szûz, nekem Midõn földé lészen Testem,

gerjedvén kedvezz, Add, hogy bé-vótessék Lelkem,
Vallyon, ‘s ki ne sirathatná ‘S Fiad szerelmében égvén, Tõled engem el ne rekeszsz: Paradichom fényében.
A’ Szent Anyát, midõn látná Nyerhessem édes kedvét. Add, hogy veled sirhassak.
Illy kemény fajdalmokban? Sancta Mater istud ágas,
Quis non posset contristari, Crucifixi fige plagas, Pac, ut portem Christi mortem,
Pia Matrem contemplari, Cordi meo valide. Passionis eius sortem,
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odály  Zoltán 1882.  december 16-án  szüle tett tudjuk, hogy a  Felszállott a páva  külföldi megrendelésre 
Kecskeméten. Édesapja Kodály Frigyes.    Édesanyja, készült. A harmincas években a zenekari alkotások mellett Ka lengyel származású Jalovetzky volt. Kodály álma is valóra vált, hiszen a népdal megszólalhatott a 

Alsó i skolá it a ga lánta i népiskolában végezte  el. A hangversenypódiumon és az Operaházban is. Az igazi 
nagyszombati érseki fõgimnáziumban kitûnõ érettségivel nagyáttörést a Székely fonó hozta meg, melynek zenei anyaga, 
zárta középiskolai tanulmányait. Az érettségit követõen került mint mûfajra, a népdalra épült fel. Kodály írásainak célja a 
Bu da pe st re , a Pá zm án y Pé te r Tudo má ny eg ye te m nevelés volt. Õ vetette fel az óvodai zeneoktatás, valamint az 
magyar–német szakára az Eötvös Kollégiumba. Az egyetem énekkarok mûködésének segítését is.
mellett, szorgalmas diák lévén, beiratkozott az Országos  A harmincas-negyvenes években Kodály az általános iskolai 
Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerzõ tanszakára is. énekoktatás színvonalának emelését sürgette melyhez a 
Zeneszerzéstanára a jó nevû Koessler János volt. Az iskola korm ányz at rész érõl  támo gatá st is kapo tt. 1938 -ban  
hangversenyein bemutatták d-moll nyitányát és Esz-dúr harminckét vezetõ értelmiségi társaságban, a Pesti Napló 
trióját, melyért 1904. júniusában megkapta a zeneszerzõi hasábjain tiltakozott  a zsidótörvények ellen. 1940-ben 
diplomáját . Szeptemberben ismétel ten beiratkozott  a Norvégia német megszállása meg is ihlete. Ekkor született meg 
Zeneakadémiára, ahol doktori disszertációját a magyar népdal Weöres Sándor verse alapján, a Norvég leányok c. munkája.
strófaszerkezetérõl írta, 1906-ban.  Ekkor kezdet t el Feleségének halála után házasságot kötött a fiatal Péczely 
foglalkozni Vikár Béla fonogram gyûjteményével, melynek Saroltával, mely abban az idõben ugyancsak megosztotta a 
hatására fogalmazódott meg benne, hogy a falvakat járva közvéleményt. Kodály Zoltán sírja Budapesten a Farkasréti 
népdalokat gyûjt. Ekkor ismerkedett meg Bartók Bélával, és temetõben található. Kodály meghatározó szerepet vállalt az 
ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk. 1906-ban Magyar ország szellemi újjáépítésében. Számos közéleti feladattal 
népdalok címmel, tíz-tíz népdalt adtak ki közösen. Kodály bízták meg. A Magyar Mûvészeti Tanács és Zenemûvészek 
diplomamunkáját október 22-én mutatták be a „Nyári estét” Szabad Szervezetének elnökévé választották, s kinevezték a 
cím mel . Ez t kö vet õen  Ber lin be é s Pá riz sba  ind ult  Zenemûvészeti Fõiskola igazgatósági tanácsának elnökévé. 
tanulmányútra. Itt ismerkedett meg Claude Debussy zenéjével.  Számos nemzetközi kitüntetésekben részesült. Háromszor 
A nagyközönség elé 1910. március 17-én állt, önálló szerzõi kapot t Kossu th-dí jat. 1967.  március 6-án,  szívroham 
estjén. Még ebben az évben házasságot kötött Sándor következtében hunyt el Budapesten. Kodály Zoltán sírja 
Emmával. Budapesten. Farkasréti temetõben található. 
Tizenegy évig kizárólag zongora és zenekari - kamara és 
zongoradarabokat írt. Mindenkor törekedett a magyar 
dalkultúra megjelenítésére, a hagyományok õrzésére. Kodály a 

magyar klasszikus költõk 
mellett kedvelte  a kortárs 
irodalmat is. Kedvence 
volt Ady Endre, Balázs 
Béla, Móricz Zsigmond, 
akiknek alkotásait meg is 
zenésítette. Kodály dalai-
nak köszönhetjük többek 
közt a nyelvhez alkalmaz-
kodó prozódia megszüle-
tését.
Az elsõ világháború 
kitörése megakadályozta 
mûveinek terjedését a 
nyugat felé, valamint 
gátolta munkáját a gyûj-
tésben is. Ekkor kezdett el 

foglalkozni az ismeretterjesztõ és tudományos közlemények 
írásával, melyek sorra meg is jelentek az Ethnographia és a 
Zenei Szemle címû folyóiratokban. 1919-ben a Zenemûvészeti 
Fõiskola aligazgatójává nevezték ki. Alkotói tevékenyégét 
1930-ban, Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el. 
Tanítványai mellett a kecskeméti Vég Mihály szövegére 
komponált magyar zsoltár c. alkotása, a közvélemény 
többségét Kodály mellé állította.  Kodály támogatásával és 
népmûvelõ tetteinek, cselekedeteinek jegyében hozta létre a 
harmincas évek közepén a Magyar Kórus és az Énekszó címû 
folyóiratot. Neve ekkor már ismert volt, így 1933-ban a már az 
Európi és Amerikai hangversenytermeibe is eljutott. Kevesen 
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Tamás István - Mûvészportré, Kodály Zoltán, háromszoros Kossuth-díjas magyar 
zeneszerzõ, zenetudósról



Illyés Gyula: Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez Weöres Sándor: Kodály biciniáira 
emlékezveAz ünnepelt 80. születésnapján a kecskeméti színházban 

fölolvasta a szerzõ
Széjjel az erdõ szélesség,
arra keringnek a méhecskék.Föllendül azonnal a karmester-pálca
Nyáron a kertem nyájasság,s megzendül – nem a zenekar,
benne szaladnak a kismacskák.hanem ami van körben temetõ;

megzendül ami van (ó s fiatal!)
*síri mezõ,

majtényi, mohácsi, muhi mezõ,
A tyukodi gyöpösön, gazosonanyádért, apádért,
elröpült a kokasom.esendõ hazádért,
Adják vissza garasért, hatosért,ami volt sírba és sárba veszõ,
ne sírjak a kokasért.ami volt hõsvértõl pirosult gyásztér,

egri üszök és drégelyi várfok,
*onnan tör elõ,

amit hallani vártok – 
Jégveremben, fagyos rétene zenekari mélybõl árad elõ,
harangoznak Kecskeméten,de nem a jaj,
fülig hó a bálteremben,rosszul vártátok, nem, nem, nem a jaj,
így táncolnak decemberben.hanem az erõ,

az erõ, az a gyökérmélyü erõ,
A keringõ táncos lányokaz a mult-táplálta erõ, mely érted
mind átlátszó jégkristályok,száll harcba, jövõ:
csörömpölnek elül-hátul,örökös élet.
a kuvasz is rájuk bámul.

Ezt, ezt kereste õ
A borbélyok nekiállnak,és ezt találta,
jégcsapokat borotválnak.kezében a pálca:
A zenészek nekidülnek,vasvesszõ, mely a temetõt veri,
zegernyét, dért hegedülnek.a marsalbot, ha szólnak ütegei;

ezt rendezi õ,
az elszánt, a konok,
akinek a sirok üregei
dobok, dobok,
ezt hozza õ,
búval, de hittel is tele,
ezzel jön õ,
a hangok s lelkek megváltó mestere.

Karmester, nemcsak ezt a kart
vezényled, jól tudod,
hanem egy népet, a magyart,
villanjon homlokod;
akinek hangszekrénye lett
vártömlöc, temetõ
s kéz-intésedre égre kelt
a poklot-szenvedõ;
ki jajból sajtoltad a dalt,
búból az örömet,
vereségbõl a diadalt – :
családod, sereged,
éneklõ kórusod vagyunk
s ki nem dalol, az is
tudja már, szívó karnagyunk,
mi helyes, mi hamis;
mert egybe álltunk általad
s az is, ki nem dalol,
érzi a Lét, a Rend szabad
összhangját valahol.  
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Budapest tegnap: a háziúr, az utcaseprõ fiú és a kintornás

 XIX. közepe és a XX. század eleje Buda-Pestjének áll: a polgári és úri; ezt sohase teheti egészen magáévá, amazt 
három jellegzetes figuráját mutatjuk most be a kor sohasem öltheti le magáról. Õ valami közép a rangbeli és Airodalmárainak segítségével. Ahogy Garay János írása polgár között, valami oly eredeti típus, mely csak nagy 

is bizonyítja, a magyarok fõvárosa a századfordulón csak fõvárosokban van, máshol nem ismertetik.
egyharmad részben bírt magyar lakossággal, a városlakók Õ nem arisztokrata, sõt sértve érzi magát, ha „Herr von”-nak 
többsége svábokból, zsidókból és a Habsburg monarchiából neveztetik; s nem egyszer gúnnyal veti vissza a rangbelinek ez 
idevándorolt más nemzettségekbõl állt. Az itt letelepedett üres címet azon öntudatában, melyet egy öntelt gonosz 
német többség egyik fontos megélhetési forrása volt a félmosollyal igen jól tud kifejezni, hogy neki tele zsebe van; 
szobakiadás. Az egykori pesti utca minden tilalom ellenére címre tehát egyáltalában nem vágyik, az egy „Hausherr”-t 
szaporodó hivatásos koldusseregének egyik legsajátosabb kivéve, melyet megkíván, melyre büszke. De nem is polgár, 
alakja volt az utcaseprõgyerek, aki esõben-sárban seprûjével mit úgy istenadta polgárnak nevezünk; sõt rendszerint minden 
megtisztogat egy-egy átjáró helyet az elegáns közönség elõtt, polgártársát lenézi, kinek háza nincs. S nem egyszer mondja el 
aztán tartotta a markát. Nagyon sokszor emlegették. Barabás magában Diogenésszel: szeretnék Nagy Sándor lenni, ha 
Miklósnak 1843-ban készült finom rajzához Vajda János írt háziúr nem volnék, – azaz igaz pesti háziurasan mondva: mit 
utóbb magyarázó szöveget, de már elõbb is akadt megéneklõje nekem báró, mit nekem gróf, ha én háziúr lehetek; nem laknak-
a Pesten kiadott irodalmi folyóiratban, az 1848. december 31- e nálam bárók és grófok bérben? nem zsellérem-e nekem 
én megszûnt Életképekben. nagyság és méltóság? én háziúr vagyok, s ez nekem elég.
Az 1930-as évéig a pest-budai utcakép általánosan ismert és Ily boldog elégültségben többnyire délutánként érzi magát, 
kedvelt figurája volt a házról-házra járó sípládás, közismertebb midõn  dúskásan elköl tött ebédj e után házi tornácán 
nevén a kintornás vagy verklis, akiket írók és költõk is gyakran karszékében ringatja magát, egy tobákszelencével kezében, 
megörökítettek mûveikben. A zenegép hangos sípja vagy ballábát jobb térdére hajtván, kényelmes tekintettel nyugtatja 
zongorát utánzó dallama gyakran megszólalt a bérházak szemeit háznépén: azaz, nehogy félreértessem, nem családján, 
udvarain, a vendéglõk kerthelyiségeiben. Hazánkban még a II. hanem népen, mely házában lakik, midõn egyszersmind azon 
világháború idején, majd az után is egy rövid ideig mûködtek a módokról gondolkozik, mily szín és ürügy alatt emelhesse 
zenegépek, aztán szépen lassan eltûnnek az utcákról.  El sem föllebb jövõ évnegyedre szállásainak lakbérét.
lehetett képzelni nyáresti mulatságot, lakodalmat az egykor Mert tudni kell a nyájas olvasónak, ha még keserû sorsa nem 
volt Tabánban, a Gellérthegyen, a Józsefvárosban vagy juttatá emberünk ismeretségébe, miképpen õ egy kis Jupiter a 
Óbudán sípláda nélkül. A verkli és kintorna mechanikus maga körében – az évnek mind a négy szakán uralkodik; 
hangszer, az oldalán lévõ kar tekerésével a játékos egyszerre minden évnegyed meghozza neki gyümölcseit, s oly bûvész, ki 
táplálja a fújtatókat, és mûködtet egy forgó hengert a verklinél néha egyszer sem vet, mégis arat egy-egy évben, mégpedig 
(kintornánál lyukszalag), amely kis fémszögecskékkel van elsõ aratása oly idõben, midõn a falusi ember még vetni sem 
el lá tva,  ezek  szelepekkel továbbí tják  a levegõt  a kezdhet. Ezen négy idõszakot az ismeretes Gyertyaszentelõ, 
síprendszerhez. A szögecske vagy lyuk elhelyezkedése dönti György, Jakab és Mihály napját itt Pesten, rendszerint igen 
el, hogy melyik síp szólal meg, Halászy József írása a balul, a háziurak neve napjának nevezik, holott azokat inkább 
korszellem nyelvezetében vezet minket ebben a már rég eltûnt zsebe napjának kellene s lehetne nevezni; mert õ, mint fölebb 
világba. látók, a névre nem sokat ad; a szív dolgában is, legalább a 

gonosz világ mondja, Filozófus, azaz a szívet egy darab húsnak 
*** tartván, bizony csak õ is azt nézi, mint okos ember, hogy a szûk 

idõkben mint gazdálkodhassék legjobban, s azért nem lehet 
A tõsgyökeres magyar sohasem nevezte magát háziúrnak, neki rossz néven venni, ha arról gondolkozik, mint lehessen 
hanem gazdának, nejét nem házi, hanem gazdasszonynak; a egy házból kettõt, s ha kettõvel bír, kettõbõl hármat, háromból 
háziúr és házasszony német fordítás, s legalább egy pár négyet csinálni, s így tovább.
századdal fiatalabb, s körülbelül annyit jelent nagyvárosokban, Egy jó barátom van, ki minden háziurat válláról ismer meg; 
mint faluhelyen a földesúr; ennek földjei, annak háza van; de mert rendszerint egyik vállát alantabb hordozza; ez onnan van, 
földesúr is sajátkép csak az, kinek háza és zsellérei vannak; a mert az egész világot s a világban és városában mindent csak 
zsellértelen háztulajdonos a háziúr szemében annyi, mint a félvállról vesz, így p. o. jótékony célokra rendszerint csak 
bocskoros kortes egy falu birtokosa elõtt. Akarjátok õt félig-meddig áldozik, javításokhoz, közdolgokhoz ha járul is, 
közelebbrõl ismerni? íme itt van! félre a lorgnettel, rendszerint csak fél, de sohasem egész tehetségéhez képest; sõt 
operacsõvel! emberünk természet fia, s nem szereti, ha legú jabb  idõben, mióta a lakásokban luxus anny ira 
nagyítóüvegen nézzük õt. lábrakapott, még házát is csak félig-meddig készítteti s látja el 
A háziúr önelégült kinézésû, magát jól bíró férfiú, 40 és 50 a szükségesekkel; s bohó is volna, ha másképp cselekednék; 
között. Születése német, rangja polgári; magatartásában mert mai világban már, alig teszi le egy háziúr az alapkövet 
azonban van valami abból, mit tekintetnek nevezünk; állása, házá hoz,  már szob áira , bolt jair a alku szna k, laká sait  
járása kényelmes; beszéde szaggatott, kevésszavú, de sebes, lefoglalják, mielõtt az asztalos és lakatos még a foglalót is alig 
csín és cikornya nélküli, s mint mondani szoktuk, „kereken kapta meg, s ekkor aztán a szobákat a lakók inkább magok 
beszél”. Öltözetére nem sok gondot fordít; pongyolán kötött festetik ki; ha lámpa nem ég a lépcsõkön, magok tartanak 
nyakkendõjérõl, kesztyûtlen kezeirõl, melyeket többnyire világot, vagy legalább olajbért fizetnek, a lépcsõket magok 
zsebeiben hord, s kissé kopott kalapjáról – mert évenként csak súroltatják; de még a szemetes kocsist is kielégítik, hogy a 
egyet vesz – könnyen reá ismerni; csizmája igen fényesre van szemét rájok ne penészedjék ; sõt mint hallan i, már 
kefélve, de pantallóján kengyelt sohasem hord, s többnyire házcsurgókat is ezután a lakosok fognak készíttetni, hogy 
bokán fölül ér neki – s íme elõttünk a két elem, melybõl a háziúr midõn esõs idõben a kapun ki- és bejárnak, vagy a keskeny 



utcákon végig menni kénytelenek, bársony galléraik s nevezhetõ egy speciális pesti elemnek.) A tönkrejutott seprõ-
kalapjaikat, ezüst garasnyi szeplõnyomot hágy, e kellemetlen fiúnak ilyenkor (mert ez máskor is megtörténik vele), megint 
megszeplõsíttetéstõl megóvják. elölrõl kell kezdenie a keserves munkát, remeg, hogy estig nem 
Egyébiránt a háziúr a legnyájasabb ember a világon, csak pénzt telik ki a 2 vft, nem is mer a begyûlt összegbõl szokása szerint 
ne kérjetek tõle; mert a pénzt – ki venné rossz néven neki – a egy zsemlyét venni ebédre, hanem ebéd helyett sorra járja a 
pénzt jobban szereti, mint mostohagyermekeit. Szívesen bérkocsi-állomásokat, ha netalán valamelyik kocsis úr nem 
semmire sem ad ki, még a maga kényelmére s mulatságára sajnálna egy krajcárt kiadni kocsija mosatásáért, s ha innét is 
sem; s ha néha el-elballag Hauer kávéházába egy findzsa kifogyott, a kávéházak és vendéglõk ablakai alá megy 
feketekávéra, egy szelet bornyúsültre a vastuskóhoz, vagy ácsorogni, „üvegen át nyalni a mézet” sóvárgó éhhel bámulva 
nagypipába, ha elviszi egyszer farsangon át leányait meg – mit ebédelnek mások.
Pischingernek zártkörû báljaiba a Mátyás királyhoz, bizonyára …Ilyen nyomorult élete van az utcaseprõ fiúnak, s ki tudja 
arról ismersz reá, hogy a körülötte sürgölõdött pincérrel meddig bírja kiál lni a nyomort,  hogy megmaradjon 
számot vetvén, ezt többnyire hibás számításon kapja, s neki ártatlanságában ily nyaggatott teremtménynek, ki tudja, 10-15 
azért rendszerint – semmit sem ad. esztendõ múlva nem lesz-e belõle a legrafináltabb zsebtolvaj, 
Így él s ilyen a pesti háziúr, mindegyik egy-egy kis dinaszta a vagy még rosszabb? Pest alsóbb néposztályának nem csekély 
maga földén, s ha foglalásokat nem tehet a földön, az égre veti tevõrészét képezik ama boldogok, kiket sípládásoknak, vulgo 
szemeit, akarám mondani, kezeit, s ezen adómentes telken werkliseknek neveznek. Le a kalappal, uraim! Itt közelg két 
egyik emeletet a másikra emelvén, uradalmát még a légben is félig becsípett ifjonc, de min tanakodnak, azt bajos kivenni; 
megalapítja. Nem vetheti-e tehát méltán latbanyomatékos lépjünk közelebb… ,Nem Bruder! – szól egyikök – ma te 
„Hausherr” címét a „Herr von” és „Euer Gnaden” üres leszesz vak’ „Mi az? – kált társa szintoly hangulattal, s époly 
csillámokkal? Ez az õ büszkesége az életben és halálban. rettenetes németséggel – hát nem emlékezel, hogy tegnap én 
Annyira azonban a pesti háziúr sem vihette még, mint a bécsi, voltam vak?” ‘Ah! az igaz – mond az elsõ – már emlékezem’. S 
ki sírkövére is felmetszeti: „Hier ruhet in Gott N. N. mit vél a nyájas olvasó, miért e szóváltás? gondolja magában: 
bürgerlicher Steincetzmeister und – Hausherr!”      Télen- hát ezek csak így játszanak a szem hatalmával! Ma vak, holnap 
nyáron, hidegben-melegben –mindennap ott lehet a kis nem vak – hja! Bíz az úgy van és nincs másképen, ennyire még 
keserves képû ütött-kopott fiút fényes Pestünk utcáin látni. Van sem Schoepf, sem más szemészeink nem vitték, még a 
egy nagy kabátja –  Isten tudja, kié lehetett valaha; ez ligg-lógg tyúkszemészek sem! Õk ma vakok, hogy holnap ne legyenek 
rajta örökké, benne sepri az utcát, s viseli sátoros ünnepeken is, azok. A rejtély megfejtése ennyibõl áll: werkliseink igen jól 
télen benne hál, nyáron benne – lakik, s jó hogy térden alól ér, tudják, mi sokat lehet számítani a részvétre – de azért a 
legalább láthatlanná teszi gyengeidegzetû inexpressibbe részvétnek gyöngyeit nem szeretik, mert nem pengenek, 
szívreható sérüléseit, s jó, hogy oly nagy szárnya van, az hanem garasait sóhajtják – s a kettõ közõl egyik, mely t. i. nem 
élelmesebb utca-gyerekek könnyû móddal megröpíthetik vele a sípládát cipeli, rendesen vaknak adatik ki, s a másik kolléga 
a gyámoltalan seprõfiút, s végre, hogy nem új, minden így esd saját rovására is: für an armen Blinden, nur a kláni 
aggodalom nélkül beleöntheti gazdája akármelyik összefogott Kreutzer, s a hatos ritkán marad el. E szabály szerint immár az 
sarkába a lacikonyhák sûrû krumpli-cuspeizát, ha tudniillik épszemûnek kötelessége sípládáját hátán hoordozni egy 
akad elvétve alkalom ily rendkívül járó lakomára. – Lábainak kapualjtól másikig, míg a vak sípládába kapaszkodik, s így 
csak az egyikén van egy feslett-erkölcsû megbénult bakancs- ballagnak a szomszédba; az igaz, hogy az álvak, nehogy 
féle, a párja bizonyosan úgy veszett el, hogy a fiú valami megbotoljék társa lábában, gyakran fölnyitja sárga szemeit, s 
nyakló nélkül rohanó bérkocsi eltipratása elõl egy sárkupacba néha annyira megfeledkezik, hogy csak az udvarban zárja 
ugrott, s az benne maradt, vagy párja talán – egyáltalán nem is ismét le, hol barátja letévén hátáról a sípládát, õt kezénél fogva 
volt. – Azzal pedig hiába biztatná – de hisz nem is biztatja a forgatóvashoz vezeti, mellyel aztán con amore forgatja 
magát, hogy majd vesznek szülei újat, azok magok is örömmel hangszerébõl a szívtáncoltató áriákat. Igen rendes ilyenkor 
– meginnák az árát, aztán õ nem is egészen bizonyos róla, látni, hogy az, kit a járdán még épszemûnek tapasztalánk, már 
igazán szüléi-e neki az a vén ember meg asszony, kik otthon az udvarban úgy leragasztja szempilláit, mintha vakon 
minden este – elverik, ha nem viszi meg a mindennapi született volna; vagy midõn a fölváltás történik, akaratlan is föl 
kiszabott 2 vftot, vagy ha ezt megviszi – azért, miért nem kell ismerni, miszerint ma már a tegnapi kéregetõ vakult meg s 
hozott többet? megfordítva. Azonban tisztelet, becsület s igazság is, e 
Pedig valóban megkínlódik minden krajcárért; sokszor hiába gyalázatos iparûzés nem alkalmazható az egész werkli-céhra. 
hagyja félbe a seprést, s hiába tartja rozzant sapkáját a jószívû Az lenne ezek után a gordiusi csomó: valljon miért disputálják 
járókelõk elé, ritkán csöppent bele Isten áldása, sõt ha van is oly ingerültséggel egymásra sípládásaink a vakságot? hiszen a 
benne már, arra vetõdik valami könnyûvérû pékinas, egyet lök vaknak sokkal könnyebbszerû állása van, mert sem hátát nem 
a sapkán vagy a gazdáján, s a porba-sárba szóródott tartalom – görbíti a súlyos hangszer, sem kéregetésnél arcpirulattal nem 
ahány krajcár, annyifelé gurul, ahány krajcár, annyi külön kell küzdenie – ez mind igaz, a nyomos ok, de melyet a 
gazdája akad a földbõl vagy honnan egyszerre elõtermõ nemvaknak azon kényszerinti alkalma, miszerint kéregetett 
cipész-, szabó-, asztalos-, bádogos, stb. inasok között. közös pénzökbõl egy-két darabkát szabadon csúsztatott 
Szegény fiú esze nélkül kap egyik után is, a másik után is, csizmaszárába vagy egyéb rejtekeibe, legyõz, s annyira hogy 
azonban nehéz a nagy kabát, jó szerencse, hogy siettében le ezen ‘kinek-kinek keze maga felé’ elvet gyakran öklözéssel is 
nem lépi valamelyik leffentyûjét, vagy orra nem bukik benne, s ki kell küzdeniök, mint rövidke dialógunkban annak csíráját 
egysezr csak azt veszi észre a nagy kapkodásban, hogy minden látni alkalmunk vala!
pénze oda van! – Fosztogatói vigyorgó képpel kandikálnak rá Mint a tejesasszonyok leírásánál történt, én a verklisek 
kapu aljából, utca-szögletekrõl, gyönyörködve a nevetségig arcainak rajzvonásait nem adhatom, mert ezek mindenikénél 
fanyalodott és sírásra-görbült ábrázaton, melyet a kárvallott fiú más-más sajátszerû típust lelünk kifejezve, s így róluk 
e váratlan elemi csapához vág. (A fönnebbi inastestület méltán általánosan szólni nem lehetne, különben is Melo János 
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arcismeretében avatatlan levén, célom aligha sikerülne. Elég képezve, – megjegyzendõ, hogy ez alkalommal nincs szükség 
itt tudnunk, miszerint pesti verkliseink jobbadán 10-15 éves vakságra. Megállanak õk, mint egy Orpheus és Arion, s 
újoncok, apró sihederek, ritkán valóságos ügyefogyott öregek zenélnek, oly andalítóan, oly hamisul, hogy szikla repedne 
vagy bénák, kik pedig sajátkép feltalálói valónak a kereset e hegy ormairól. Némelyek egész társaság által béreltetnek ki 
nemének. Délelõtti tíz órától, sõt néha kilenctõl fogva is, a ezen  egés z napr a, ilye n lehe t péld ául a becs ület es 
csekélyebbeket kivéve, alig van utca, melyben a sípláda lakatoslegényeké (A Zöldfautcában ily fölirat látható egy 
bájzene ne köszöntené a házlakók s kelõjárók füleit, hallani földszinti ház homlokzatán: Az becsületes lakatos legények 
ilyenkor legelöl valami operamorzsát, s többnyire a vastag Herbergje.), s fixumot 3-4 pengõt kapnak. Természet 
változánnyal – mutatio – játszattatni, illyesek: Normából az kinyiltával, midõn a négy fal közé szorított nép zöldbe sier, õk 
induló, vagy egykét adagio, Belizarból: reszkess, Bizánc, is ott hagyják a megszokott kapualjakat s város- vagy 
Bájitalból: a TAdolini-kereingõ, vagy Ördög Róbertbõl: az zugligetbe és fürdõkbe rándulnak tisztelõik számát ott is 
arany csupán chimaera’ Ó! de boldog isten, ki szellemet szaporítni, különösen a városligetben levõ kisebb szigeten 
teremtél a zeneköltõkbe s ki megadád füleinknek a hallás olykor hat-hét sípládás is látható, kik gyakran összevesznek 
erejét, mi rémítõ e kíntorna! Következnek a legújabb keringõk, azon, ki állhasson a kis lánchíd fejéhez, mely életkérdéseknél 
melyeknek azonban rendesen csak két elsõ részök van meg, megesik, hogy inter duos litigantes tertius gaudet…
vagy valami fickándozó polka s az oly soká divatban volt Ne gondolja a nyájas olvasó, hogy e jámbor embertársak között 
édesbús fiakerwalzer, mely mellett sokan még énekeseket is is ne lennének arisztokraták; hol nincsenek ezek a világon? 
tartottak, kiknek szirén-éneke tornácokra csalta a lakókat, s még pedig tekintély- és pénzarisztokraták! Igen sok van 
olykor gazdag aratást szerzett ott, hol nem is vetettek… és így közöttök, ki szegény kenyértársait csak úgy tekinti, t. i. kinek 
tovább. már valamely külváros külvárosába viskója, városilag szólva, 
A sípládás Pesten a mindennapi alkalmatlanságok közé háza van, ilyennek már több fióksípládásai vannak, s hogy a 
számíttatik. Egy sípláda legföljebb 8 darabot tanul be, többre, folyószám miatt – mely legújabban minden ládán van – s 
mint mondják, képtelen, de hogy is cipelnék az emancipált vak hatósági õrködés mellett baj s fölakadás ne történhessék, két-
suhancok, ha több, mint nyolc darabból állana! Van némely három ládájára ugyanazon számot iratja, s így és ily módon 
közöttök, mely csak fontolva halad, t. i. három-négy év elõtti játszák ki azon gondos számolást, miszerint ezen tengetési-
keringõket õröl le, sõt még az ezelõtti keringõket üröl le, sõt eszközhöz csak annak szabad nyúlnia, ki egyéb kenyérkeresési 
még az ezelõtti „drei-schrittes” világ bimbóit fejtegeti; hja! de munkára tehetetlen; ezt azonban tovább feszegetni épen oly 
ezt nem lehet leszámítanunk; minden világnak megvan a maga fölöslegesnek, mint kritikusnak tarjuk.
gyarlósága; így megvan a verklisvilágnak is! Némelyeknél Ezen sípládák sokkal fényesebbek s tisztább borítékkal vonvák 
festett bajszú apró gyermekek szökdécselnek, s addig visítnak be, mint a szegényeiké, jóllehet bensõ tartalmuk épen oly üres s 
a békés háziurak udvarán, míg minden család kicsõdül s szellemetlen alkatrészekbõl áll, mint bármely is: no, de ezen 
nevetésre kényszeríttetik, de árát is meg kell adnia, – van sincs mit csodálkoznunk. E kellemetlen tárgyat tehát – s már itt 
tovább, ki zenéjén majmot táncoltat, s ennyire lealacsonyítja másodszor fogadtam meg – szóval sem érintem többé, nehogy 
sípládás törzsét, és van végre, ki az egyiptomi siralmakat rám is illjék: ‘nitimur in vetitum semper!’ de csak eddig… stb. 
zengezteti s csak azért maradt el – úgymond – a divattól, mivel úgyis elég adat van, miszerint ilyes verkli-arisztokratákon 
ó darabjait ismét divatba jövendõknek reméli. Megtörténik az szinte kifogott késõbb a sors, s lerúgtatva magas polcáról, apró 
is, a szemtelenebbeknél, hogy teljes igénnyel támadják meg a vár oso kba  s fal vak rai  zar ánd okl ásr a kés zte ti,  mel y 
házbajárókat garasaikér t, emele teken  ablakról ablakra vendégszereplés, bármily hasznos lett legyen is a kamrára, 
futosnak, pénzt esdekelve levett sapkájokba, míg a türelmet ki mégsem hasonlítható fõvárosi uras életökhöz. Midõn például 
nem fárasztják, honnan a verklisek sapkakarámja mind össze- még évek elõtt szabadalma pontjai szerint bírta az egész 
vissza van törve; így történt egy Pestre jövõ vidéki fiatallal, ki országúti oldalt, mi üdvös volt olykor ezen oldalon – fájdalom! 
ezen adózást jogosnak hivén, néhány napig tízest dobott ablaka igen nagy számmal levõ ronda kocsmákba bepillantani! s néha 
elõtt kéregetõ sípládása sapkájába, ki késõbb fenyegetéssel is fizetetlenül visszaillanni, mi fölséges volt két-háromszori 
zsarolá a díjt, s hogy nagyobb joga legyen arrogált tettéhez, szerencsepróbálás után valamely csapszékben megfenekleni, 
fölviteté sípládáját fiatal barátunk ablaka elõ s keserves nótáit hol szerelmes menyasszonyát, verklijét, szögletbe illesztve, 
két -három rendben is elmorzsol tatá, míg  meg nem maga asztalfõre verekedett föl, s a pálinkás üvegek közt elnöki 
sz ak as zt at ot t.  – Ám de  me nn yi re  me ge si k az tá n dispositiót gyakorlott! Ó! de ti boldog idõk, lefolytatok, mint 
sípládásainknak, midõn víg farsang után bekövetkezik a pesti házereszeinkrõl a patvarkodó esõcsöpp, s mint ezek 
rettenetes hamvazószerda, mely után, mint boszorkányos nyakunkra, úgy az is nyakadra súlyosodott! Mondják, hogy 
sárkányfark, irtózatosan húzódik az unalmas böjt, mellyel a késõbb, bár egyremásra 3-5 forintot keresél napjában, azon 
verklizés megszüntettetik; hosszadalmasan folynak ekkor telhet len  veres orrú  kur takocsmáros á lta l szere lmes 
náluk a napok s nehezen, mint ki hajdúként kenyere mellé menyasszonyod, elnémult verklid sequestráltatott is, de te, 
semmi deputatumot nem kap. Tesznek ugyan õk ilyenkor is tudom, nem azért váltál meg tõle, mert késztettek, hanem mert 
némi vakmerõ excursiókat, de íze mindannyiszor szájukban ráúntál a régire – s a még régibbet szerezted meg… Sic transit 
marad; van háziúr, ki házmesterét teljes hatalommal ruházza gloria mundi!
föl verkliseink ilyenkori kiigazítására, ha szép szerével nem Alig van a zeneszerelmeseknek olyan neme, mely éjzenéken 
sikerül, pokrócos modorban. Nagyhéten általában tiltva a nem alkalmaztatnék, kivevén a sípládát, Ó! mi mostoha 
verklizés. helyzet ez! ámde mi oly kárhoztatott tárgy, melyre jótékony 
Ki ne hallott volna valamit a húsvéthétfõi gellérthegyi sugarait ne hintené a nap? úgy a sípládák sincsenek egészen 
népünneprõl? sípládásaink ez ünnep nem megvetendõ kitagadva szerelempróbák ezen sokat jelentõ ágából, mert 
lelkesítõi. Seregestõl tódulnak föl ilyenkor már kora délelõtt a megtörtént már, hogy megbízott szerelmesek, hogy bosszút 
regeszentesítette hegyre, hol a mézeskalácsos-, bohóc- s álljanak a szívhevüket kijátszókon, fölbérelnek két-három 
ivósátrak közt õk is megtelepednek egy-egy kis binarchiát verklist, s a hold andalító fényénél külön-külön zenemûvek 



elforgattatásával a legfatálisabb kíntornákat kísértik meg a volt Mely gazdátlan maradt,
szerelmes ablaka alatt. – De legyen ennyi elég ezen iparkodó s Olyan keservesen nyítt
a nemzeti kereskedést hatalmasan elõsegítõ és az ízlést Idegen ház alatt!
hasonlíthatatlan ingerrel nemesítõ honfiakról, nehogy minden Ki tudja, mennyi földet
gyöngéjök napfényrehoztáért én is macskazenével Betüslött, béfuta,
tiszteltessem meg!!!  Míg volt urát föllelte

A jó öreg kutya!
Források: S én a viszontlátáskor
Garay János: A háziúr, Halászy  József: A sípládások,  Vajda János:Az Be nem fogadhatám:
utcaseprõ fiú  novellák,  valamint Waldapfel József:  Buda-Pest a Nem volt számára egy zug
magyarok fõvárosa,  Franklin Társulat. A gazda udvarán. -

Most itt van õ is, a hû
Bodré, együtt velem;

Összeállította: -cspb- Mintha magáé volna
Úgy õrzi tüzhelyem.
S fenntartja a tekintélyt
Mint háziúr ebe;
Szeretném látni, kedve
Ellen ki jõne be!
De ti, költõ barátim,
Ha erre vét a hab,
Csak jöjjetek be bátran:
Bodré meg nem harap.
Csak jöjjetek be: nálam
Lehet nyugodnotok:
Fölösleg ágy van, a ház
Sem mindenütt csorog.
És kertem is van, ah, ez
Valóságos liget!
Hûs árnyat benne félszáz
Gyümölcsfa hinteget.
Itten merengek én el
Olykor s szemem ragyog:
Könnytõl-e... vagy örömtül
Hogy háziúr vagyok?
Sõt ami több, lakóm is
Van, egy kis föcskepár,
Mely sárfalamra, sárból,
Szerény fészket csinál.
Mely nékem hajnalonként
Friss dallal fizetiArany János Háziuraság
Le a lakbért - s a szállást
Igen szeretheti.Költõk! a végzet ellen
Három fészkét veré márÁm zúgolódjatok:
Le csintalan gyerek:Én nem panaszkodom már:
Most, a csüggedhetetlen!Én háziúr vagyok.
Negyedszer rakta meg.Bizúgy, barátim, isten
Hajh! kezdem én is, melyetFölvitte dolgomat:
Vészek ledultanak,Hiába sápadoztok,
Reményim föcske-fészkétIrigykedés miatt.
Építni újolag:Szegény, szegény csavargók!
Megérem-e, hogy benneTudjátok-e, mi a:
Nyugtot s békét nyerek?Valakinek tulajdon
Vagy majd leszórja a sors -Lakházzal bírnia?
Az a pajkos gyerek...?Hogyan tudnátok, hisz ti

Más ember tûzhelyén
/1850/Hányódtok... én is voltam

Olyan szegény legény.
Mit nem szenvedtem én is
Mióta elhagyám
Boldogságom bölcsõjét,
Szerény csöndes tanyám;
Midõn a hû komondor,
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Ám belõle kandikálnak
Térdei.

Van-e talpán csizma, saru
Vagy cipõ?
Oh, ezt még a természettõl
Nyerte õ.
Ép karára gyolcs lemezke
Gyüremlett,
Dideregve kergeti a
Hideget.

És pillogva kunyorálgat
„Krajcárkát!”
S cseppenõ vámért mindenkit
Átbocsát:
Ki lehetne segíteni
Idegen
Az apátlan, az anyátlan
Kisdeden?

Szabó Lõrinc: Verkli

Közben háború és hétköznapok.
Könyvek. Szerelem. A verkli forog.
Könyvek. És tavasz. Hajnalka beteg.
Erõsebb minuszos szemüveget
rendel az orvos. Nyár Tiszabecsen.
Béber bevonul. S megint szerelem.
S to glükümálon, és kórházvonat.
Egy ápolónõ ópiumot ad.
S könyvek megint, Peer Gynt, és új mozik,
s a sötétben két szem találkozik,
s õszi hold kél, szívek zûrzavara,
s óh, égõ avar esti illata!
Aztán Soracte stet nive candidum.
S varjú mondja: Kár, s ágyú bõgi: Bum!Oroszhegyi Sz. Józsa: Utca-kotró
S könyvek, szerelem és könyvek megint,
és verkli bent és verkli odakint...Ott egy országos keresztút
S Hang kérdi: "Hol vagy, végsõ értelem?"„Zrínyi”-nél,
S felel: "Túl az Égverõ Hegyeken!"Hol naponta száz kalandor

Elhenyél;
Körülötte jobbra-balra
Pocsolya,
Ide s tova kényesen jár
Sok pulya.

A köbös kõsorozaton
Kis fiú,
Nyírcsomóval sepregetve,
Szomorú;
Gyönge arca esdekelve,
Szeme szép,
Szivecskéje benn sajogva,
Szörnyû kép.

Sipka illenék fejére,
Ámde nincs;
Kis mellényke tetemére,
S mije sincs;
Tán nadrág az, ami lábát
Fedezi;
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Cenzúra. E szónak koronként változik a politikai tartalma, pedagógiai szakíró, akit még a Széchenyi által alapított 
abban azonban mindig megegyezik, hogy a szelem és a kultúra Magyar Tudományos Akadémia is a tagjai közé választott, 
hatalmi kontrollját, a „Pegazus szárnyainak visszanyesését” tehát mai szóhasználattal élve „neve volt a szakmában”, 
jelöli. Elõször a XV. Század végén VI. Sándor pápa rendelte el - kénytelen volt cenzorságot vállalni, hogy eltarthassa a 
a könyvnyomtatás elte rjedésével összefüggésben - a családját. A feleségét, anyósát, és a három kislányát. De nézzük 
reformációt elõkészítõ egyházi és társadalmi mozgalmak azt a bizonyos „csatolt melléklet” - et!
térhódítása idején. Magyarországon a XVII. század végén  „ Az eltörölt censura s annak átkos emlékezete elleni méltó 
vezették be, majd késõbb, 1715 - ben III. Károly király - és ki fakadásoka t részünkrõl  is  osztván,  mindamel le tt  
egyben német - római császár - rendelete alapján részleteiben is kötelességünknek érezzük az igazság érdekében nyilvánítani, 
szabályozták.( ) Hogy milyen nagy ellenszenvet váltott ki a miszerin t Peregriny Elek  volt  censor ezen hívatalá t 
haladó gondolkodású értelmiségbõl, mi sem bizonyítja jobban, irán yunk ban mind enko r loya lis és kímé lete s módo n 
mint hogy az 1848 - as forradalom egyik fõ vívmányának gyakorolta, s hívatal társai közt magát humanitása és 
éppen a cenzúra eltörlését tartották. A márciusi ifjak által szabadelvûsége által kitünteté. Pesten Ápril 28 - án 1848. 
megfogalmazott 12 pont így kezdõdik: „Mit kíván a magyar Kuthy Lajos                                    Tóth Lõrincz
nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánjuk a sajtó Bajza József                                    Horváth Mihály
szabadságát, a cenzúra eltörlését...” S az is jellemzõ, hogy a 12 Garay János                                    Geibel Károly
pont volt az elsõ szabad, cenzúra nélkül kinyomtatott Ney Ferencz                                    Wörösmarty Mihály
sajtótermék. És ha ilyen gyûlöletes volt az intézmény, hogyne Erdélyi János
lettek volna azok a törvény végrehajtói - a cenzorok. De a Szerelmey Miklós”( 3)  
történelmet nemcsak jó és rossz emberek alakítják, sõt nagyon Valamennyien a kor kiváló írói, költõi. Hogy ennek ellenére 
gyakran éppen a történelmi események alakítják ilyenné, vagy miért csak 1848 õszén írta meg a levelét Peregriny Elek, s miért 
olyanná az embereket. Jó példa erre többek között dr. csak december 7 - én született meg Kossuth válasza, ezt csak 
Peregriny Elek pedagógiai szakíró, egykori cenzor története. találgathatjuk. A feltételezések közül egy, a legvalószínûbb, 
Az 1848 õszén Kossuthhoz írott levele a következõképp hogy Lenkey János, - a Petõfi által is megénekelt Lenkey 
hangzik: kapitány, aki 1848 májusának utolsó napjaiban Galíciából 
„ Elnök Úr! hozta haza 130 huszárját, s Peregriny feleségének, Lenkey 
Alulírt, ki átalakulásunk ideje elõtt is érezte és híven teljesítette Emmának az unokabátyja volt - beszélte rá a kérvény 
honfiúi kötelességeit - minek bizonyságául szolgál, hogy a hon megírására. Több adat is tanúskodik róla, hogy a két 
akkori körülményeiben annyira fontos társadalmi pályán / unokatestvér szoros levelezési kapcsolatban állt egymással, s 
szûk helyzete mellett is / majd valamennyi egyesületek fizetõ és Emma még a házasságát illetõen is kikérte unokabátyja 
munkás tagja volt; sõt a törvénykönyv is feljegyezte azon véleményét. Kossuth nagyra becsülte Lenkeyt, s a kapitány 
parányi adakozást, melyet csekély tehetsége, de hõ olyannyira tisztelte az OHB. elnökét, hogy amint Szilágyi 
hazaszeretete a magyar academia pénzalapjához tett, mint Sándortól tudjuk:” Mint alezredes Pestre jõvén, nov. 6 - án a 
nevelõ is híven ügyekezett leróni hazafiúi tartozását, s két Radical kör számára lakomát rendezett.”( 4) 1848 októberében 
nevendéke; Andrásy Manó és Gyula grófok az új kormány alatt õt bízta meg a Hunyadi huszárezred megszervezésével, (5) 
fõispán lett, mint nevelési író az achademia tagjává 1849 márciusában kinevezte a Damjanich féle III. hadtest 
érdemesítetett - mély fájdalommal vette azon ápril. 29- én költ hadosztály - parancsnokává - dandárparancsnokai: 
pénzügyminiszteri szigorú büntetést, melynél fogva mint volt Nagysándor József és Knézic Károly(6 ) -, majd 1849. március 
censor fizetésétõl elesett. Alulírt a gyûlölt hívatalt, bár milly 15 - én saját kézírású kinevezésével emelte tábornoki 
hibás, sõt rossz volt légyen is az institutio, akként kezelte azt, rangra.(7)  Szolgálati ügyben is többször meg kellett jelennie 
miszerint az írók, s ezt kimeri mondani, összességének bizalmát az OHB. elõtt, s feltehetõen felhasználta ezt az alkalmat arra, 
sõt becsülését is megnyerni szerencsés volt, mint az ide hogy felkeresse unokahúgát a budai várban. E látogatások 
tisztelettel csatolt meléklet mutatja! valamelyikén mondhatta el neki Peregriny a fenti gondját, s 
Most Elnök Úr igazság szeretetéhez folyamodni bátorkodik, Lenkey nemcsak a levél megírására ösztökélte, hanem közben 
annyival is inkább, mert Elnök Úr, mint Pest megye követe az járt az ügy elintézése érdekében is. S mivel akkoriban a 
Országgyûlésén így nyilatkozott; kívánom, hogy hazánk békés katonák szava többet nyomott a latba, mint az íróké, az alábbi 
átalakulása akként történjék, miként szomorkodni senkinek, sikerrel. Íme Kossuth levélfogalmazványa a vallás és 
hanem csupán örülni legyen oka, - miszerint ha már közoktatási minisztériumnak.
jutalmazásra nem is számíthat, azon sujtó büntetés alól   „Peregriny Elek kit a’ régi kormány alatt sorsának 
felmenteni, az 1848 - i III. törv.  cikk. 26 paragrafus szerencsétlensége censorá tõn - miután a’ sajtó törvény 
jótékonyságában részesíteni, s így a már május hóra megalkotásával a’ mártiusi törvények a’ censurát eltörölték 
hátramaradt fizetést kegyelem útján kiutalni kegyeskedjék hivatalát  elvesztvén sanyarú sorsra jutott.  Pedig a 

visszavárólag ide zárt folyamodványa mellékletében jegyzett 
Ki egyébiránt mély tisztelettel marad Elnök Úrnak alázatos írói nevek kezeskednek - hogy a’ nevezett a’ censura szomorú 
szolgája korában is magát többi társai között szabadelvûsége 
Peregriny Elek humanitása és loyalitása által kitüntetvén jelenlegi sorsát meg 
philos doktor magyar achademiai tag.”( 2) nem érdemelte - Miért is ezennel hivatalosan szóllítom fel a’ 

Ministeriumot, hogy Peregriny Eleket képességéhez mért 
Bár konkrétan nem esik szó róla, ez a levél azt is tanúsítja, hogy hívatalba például fogalmazóságba a’ honvédelmi 
egy olyan kvalitású filozófiai doktorátussal rendelkezõ bizottmánynak hová elébb elõterjeszteni ne terheltessék. 

A budavári filozófus
Az Andrássy grófok és Petõfi Zoltán nevelõje
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Kelt Budapesten Dec: 7. 848. a’ honvédelmi bizottmány õ házában keresett átmeneti menedéket Emma másik 
elnöke.”  unokabátyja, Lenkey Károly, a szabadságharc ezredese. Õ 
A Peregr iny családnak bizonyosan szép, emlékezetes Lenkey János bátyja volt, aki a Vilmos - huszárok ezred -, majd 
karácsonya volt 1848-ban - már amennyire ezt a hadi a Tiszai Hadsereg hadosztály - parancsnokaként harcolt, s 
események megengedték. Tény, hogy a volt cenzorból Haynau vérbírósága elõször halálra, majd többszöri kegyelem 
hamarosan - képességeit figyelembe véve - a forradalmi folytán négyévi várbörtönre ítélte. Íme egy részlet Lenkey 
minisztérium tanácsosa lett. Ki is volt tulajdonképpen dr. Károly emlékirataiból.
Peregriny Elek kultuszminisztériumi tanácsos úr? 1812  „...Elment Buda várába mindenestõl, sógora Peregriny 
tavaszán, a Zemplén vármegyei Gálszécsen született. Õsei Elekhez. Ki jó fogadás után egy ívet adott elejébe, hogy írná be 
lengyel menekültek voltak, akik a birtokukat feldúló orosz cári a nevét, különben szigorú büntetés alá esnék, ha lakóját 
csapatok elõl futva kerestek menedéket Magyarországon. bejelenteni elmulasztaná: mit volt mit tenni, be kellett tehát 
Apja, dr. Peregriny György, Máramaros vármegye fõorvosa nevét írni. Harmadnapra a térparancsnoksághoz rendelték, 
volt. Fiát tizenöt évesen a kecskeméti piarista rendbe adta, oda megérkezvén, a kapitány kijelenté, hogy az ottani 
hogy a tudományokat kedvelõ embert neveltessen belõle. várparancsnok elébe fog vezettetni. Megindultak tehát, Lenkey 
Eleknek nyilván nem tetszettek az egyházi rend kötöttségei, a kapitány mellett, utánok egy fõhadnagy kardosan és 
mert néhány év után elhagyta Kecskemétet, s felsõbb iskoláit díszruhában, Peregriny is szintén elment velök, a ki tudni 
már Pozsonyban és Pesten végezte. Tanulmányait befejezve vágyott, mi fog majd sógorával történni. Útközben a 
1833- ban Andrássy Károly gróf szolgálatába szegõdött a két fõhadnagy azt kérdé, hogy melyik huszár - ezredbe szolgált, és 
fiú; Manó és Gyula nevelõjeként. A gróf elégedett lehetett az midõn megtudta, hogy a 2-iknál, örömmel mondá, hogy 
ifjú Peregriny tevékenységével, mert hamarosan európai hadnagy korában jó czimborák voltak Erdélyben; továbbá 
körútra küldte Gyula fiával. Ebben a korban még keveseknek mondá, hogy az újépületbe volt parancsa õt kisérni, de így jól 
adatott meg az a lehetõség, hogy hónapokat, esetleg éveket is a van, mert öccsét vélték ismét feltalálni. Erre jelenté a 
nyugateurópai országokban tölthessenek, s tanulmányoz- kapitánynak a tévedést, a ki ismét felebb a tábornoknak 
hassák a nálunk jóval fejlettebb nemzetek társadalmi, megtevé a jelentést, kinek midõn egypár kérdésére felelt volna, 
gazdasági berendezkedését. Akik viszont megtehették, mint elbocsáttatott. Így tengõdött majd egy hónapig. Sógorával 
például Széchenyi István vagy Wesselényi Miklós, a átmentek Pestre, visszatértükben a kishíd - utczában 
reformkor jeles politikusai, gondolkodói lettek. Peregriny találkoztak Nagy Ferenczczel, kinek mellét muszka rendjel 
Elekre is nagy hatással volt ez az utazás, és tanulmányainak díszíté, és Drezsnyikkel Egerbõl, a kik keményen szemre vették 
folytatására ösztönözte. Amikor Andrássyéknál már nem volt Lenkeyt; a mint tovább haladtak, Lenkey kérdé sógorát, 
rá szükség, báró Mednyánszky Alajoshoz ajánlották Peregrinyt: „Láttad - e azt a két egyént a ki éppen most 
nevelõnek. Az ottani szolgálat ideje alatt, 1840 - ben lett a mellettünk elhaladtak? Emlékezzél szavamra, hogy nem fogok 
bölcsészettudományok doktora. Két év múlva újabb nyugat - soká szabad lábon maradni!” „Miért?” kérdé Peregriny. 
európai útra mehetett tanítványával, s ez alkalommal Angliát, „Azért, mert ezek érdemet keresnek és az én elfogatásom is egy 
Svájcot, Olaszországot járhatta be. Ezt követõen gróf Károlyi gyöngyöt fog fûzni érdem szalagjaikra” válaszolt Lenkey. 
Györgynél vállalt nevelõi állást, akinek a kíséretében részt Véleményében nem is csalódott, mert harmadnapra egy rendõr 
vehetett a pozsonyi országgyûlésen is. Az itt szerzett hozta Haynau elfogatási parancsát és magával vitte az 
élményeirõl hosszú levelekben számolt be menyasszonyának, újépületbe, szept. 26-án 1849-ben.”  Miután Lenkeyt 
Lenkey Emmának. Az 1843 - as év jelentõs fordulatot hozott az letartóztatták, hamarosan neki is menekülnie kellett Haynau 
életébe. A Széchenyi által alapított Magyar Tudományos bosszúja elõl. Andrássy gróftól földet bérelt, s visszavonult 
Akadémia levelezõ Csejtére gazdálkodni. Emma, a felesége ekkor már halálos 
tagjává választották. Megnõsült, feleségül vette hõn szeretett beteg volt. A 26 éves fiatalasszony szervezetét felõrölte a 
Emmáját, aki õt leveleiben kedves humorral „öregem” - nek tüdõbaj. Útközben, Csejte határában halt meg a kocsiban, férje 
nevezte, õ pedig a feleségét »kislánykám« - nak. Tizenkét év és a három kislánya szemeláttára. Hamarosan követte õt a 
korkülönbség volt köztük, de Emma okos, mûvelt, komoly húga, Izabella is. Bár a három kislány nevelése ezt indokolta 
gondolkodású leány volt, aki titokban az irodalommal is volna, nem nõsült meg többé. Öt éven át élt vidéki magányában 
kacérkodott, s méltó társává tudott válni a tudós férfiúnak. A Csejtén, s látszólag semmi mással nem törõdött, csak a 
nevelõsködést azonban abba kellett hagynia Peregrinynek. gazdaságával. 1855 - ben mégis menekülnie kellett, mert a 
Barátai és Károlyi gróf közbenjárására sikerült megszereznie a helybeli plébános följelentette forradalmi nézetei, lázító 
cenzori állást. Beköltözött a budai várban lévõ Lenkey - házba, magatartása miatt. Visszaköltözött a budavári házba, s 
ahol anyósával /Wolf Marianna/ és Izabella nevû sógornõjével fiúnevelõ intézetet nyitott Pesten. Késõbb, 1861 - ben - 
élt együtt a család meghitt békességben 1848 tavaszáig. valószínûleg anyagi okokból - intézetét áthelyezte lakása 
Közben három kislányuk született.  A ház, amelyben Lenkey emeleti szobáiba. A családi feljegyzések szerint a növendékei 
Emma és Peregriny Elek lakott, ma is áll a budai várban, az Úri közé tartozott Petõfi Sándot fia, Zoltán is. 1866 - ban egyetemi 
utca 19. szám alatt. Falán a következõ szövegû emléktábla magántanár lett, tagjai közé választotta a Rajnavidéki 
található. „ Ez a ház az 1400- as években Ozorai Pipo comes, Enciklopédiai Társaság, és a Pesti Állami Tanítóképzõ 
temesi bán tulajdona volt. A hódoltság alatt török szerzetesek igazgatósága. Éveken át betöltötte a Kisdedóvó Egyesület 
lakták, a visszafoglalás után báró Rensing császári hadbiztos, Tanügyi Szakosztályának elnöki tisztét, s 1873 -ig - Pest - Buda 
majd Pest-Pilis-Solt vármegye tulajdonába került. - Óbuda egyesüléséig - Buda város tanácsnoka volt. Ezt 
Ideiglenesen a vármegyei  levél tár  vol t  benne.  követõen felkérték a budapesti tanács tagságára is, de nem 
Megyegyûléseket is tartottak itt. 1806 - ban Eötvös Ignác vállalta el. 1886. április 3-án hunyt el Budán. A halála 
procancellárius vette meg. 1813 - ban itt született báró Eötvös alkalmából tartott tudományos akadémiai ülésen az a Ney 
József, a költõ. 1828 óta a lenkei és zádorfalvi Lenkey család és Ferenc tartotta az emlékbeszédet, akinek az aláírása a fent 
leszármazottai birtoka.” idézett támogató levélen is szerepel. S még egy érdekesség: a 
Kossuth fent idézett levelének hatására Peregriny Elek l849 leánya, Peregriny Jolán ugyanennek a Ney Ferenc fiának a 
elején miniszteri tanácsos lett. A szabadságharc bukása után az felesége lett. Leszármazottaik ma is élnek az Úri utcai Lenkey - 
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színésznõben, a boldogtalan Nero Philemonban: a sikert. 
Petõfi a legteljesebb magyar költõ. Õ fejtette ki a 
legteljesebben a benne lappangó potenciát; õ az a költõ, akit a 
Megvalósulás fenékig felhörpintett.
A költõk sikere, természetesen, nem olyan, mint a 
nagyvendéglõsöké; a „tarka élet” csapásai éppúgy 
hozzátartozhatnak, mint a segesvári halál. A sikerült költõ 
sikerét csak az elakadt költõk mélabúján lehet mérni. A magyar 
irodalomban különösen kínálkozó az ellentét, hiszen a mi 
irodalmunk tele elakadt nagy tehetségekkel, kis túlzással azt is 
mondhatnám, hogy ezektõl kapja a sötét faji színét. Az író 
vállalkozás. Egy darab természet akar rajta át a kultúra erõi 
közt helyet szorítani, feladatot vállalni, s minél több marad 
ebbõl a természetbõl felhasználatlan, annál alvadtabb bánatú 
az író élete, minél több hazugság furakodik természet és szerep 
közé, annál kínzóbb a természet elleni vétek bûntudata. A 
régibb magyar irodalom felhasználatlan tehetségektõl komor; 
gondoljunk Berzsenyire, Katonára, Keményre, Aranyra; az 

…A magyar irodalomnak Petõfi a legnagyobb fénye. újabb hazugsággá váló tehetségektõl poshadó; gondoljunk… 
Bizonyíték rá, hogy egész irodalmunkat az õ világításában Eh, ne gondoljunk senkire.
látjuk. Nem csak utódai állnak az õ fényében, árnyának Petõfi az a költõ, aki nem engedte eliszaposodni tehetsége 
(szerepét folytatva, mint Vajda, Ady, a fiatalabbak közül Illyés, kútfejét. Ami buzgott nála, az ömlött is; ami lehetõség volt, az 
Erdélyi, vagy szerepe ellen küzdve, mint Arany, Babits), de mint szabad elem, már rántotta is magához a valóságot. Petõfi 
visszaesõ fénye elõdeit is meghamisítja. Csokonaiból, ebbõl a nagy tehetség volt, de legnagyobb tehetsége az volt, hogy teret 
botanikus lelkû költõbõl, akinél a tizennyolcadik századnak tudott irtani ennek a tehetségnek. Kora sodrába szökik, s 
kevés nyájasabb bennszülöttje élt, egy elõ-Petõfit csinált, s a egyéni küzdelme egy-két csapás után a korhõs küzdelme. A 
tizenhatodik század nyers borújában, Balassi elõtt feladatok közepében áll, s a feladatok szívják fel erejét. 
ráemlékezünk. Petõfi olyan nagy emléke a magyar szellemnek, Költészetében nyoma sincs tétovázó erõ gyûrõdéseinek, az 
hogy nem tudunk szabadulni tõle. A hû asszony esküvõje önmagán babráló szellem unalmának. Ez a költõ éppen hogy 
napjához méri leány- és asszonykorát. A magyar szellemnek gyõzi, amit csinál, a képesség éppen hogy lépést tart a teremtés 
Petõfi költészete volt az esküvõje. iramával. Ezért olyan friss, világos minden: Petõfit nem üli 
Sokan és sokféleképp akarták megszabadítani a magyar meg a kushadó képesség doha; igazi alkotó élet ez, amelyben a 
irodalmat ettõl a mindent elnyomó Petõfi-emléktõl. nap a naptól egy csatányira, vers a verstõl egy fél mûfajnyira 
Gyermeklelkét szokták emlegetni, hogy a férfikor jogán van.
mosolyoghassák le ezt a gyermekséget. Költészete Korunk kedves szójárása, hogy mûvészetnek és erkölcsnek 
közhelyszerû voltát hányták föl, s a házasodó Petõfi mögött a semmi közük egymáshoz. Ha erkölcs alatt példás 
pocakos Petõfit sejtették, hogy saját mimózagondjaik magaviseletet értünk, igaz. De az erkölcs: hûség magunkhoz s 
fensõbbrendûségére figyelmeztessenek. Délszláv léleknek bátorság a hûségünkhöz. Az írónál ez a magunk: a 
nevezték õt, hogy kituszkolják a magyarságból az tehetségében elõírt küldetés s az erkölcs: az az önfeláldozó hév, 
„emberiségbe” s fényétõl megszabadulva irodalmunk mellyel „géniusza karjaiba veti magát”. Az erkölcs, nemcsak 
sötétebb, magyarabb tehetségei fölragyogjanak. Mindez hogy nem független a tehetségtõl, de annak a vitális elem; az 
érthetõ, sõt helyes is volt talán, hiszen költõk jogát vitatta a erkölcs az, amivel a géniusz több a képességnél. Egy írói pálya 
naphoz, s költõk valódi színét kereste a rájuk vetett visszfények csupa válaszútból áll, s az író választása attól függ, hogy 
alatt, de nem tûrhette el a tényt, hogy a magyar irodalom milyen erõs benn a húség vonzása, milyen hatalmas a 
elsõsorban a Petõfi irodalma, s ha a múltjából menekülõ vállalkozás lendülete. Petõfiben olyan túlnyomó a tehetség 
magyarnak csak egy nevet szabadna magával vinnie, az nem sugallata, hogy a válaszutakat szinte észre sem veszi. Egy 
lehetne más, mint a Petõfié. iramban megy, s tér mindig jobbra s mindig meredekebbre – 
Petõfire minden költõ irigy csodálattal néz; azok is, akik mint aki meg sem érti, hogy másfele is lehet menni. Írást és 
kisebbítik. Mit irigyelnek és mit csodálnak benne? Azt, amit a életet itt nem lehet megkülönböztetni, nem azért, mert az élet 
kiskocsmáros a lovát futtató nagyvendéglõsben, a vénleány a benne van az írásban, hanem mert együtt készül vele. Az írói 



omha szelek indulnak lefelé a völgyeken, az ég kacagó, végtelen azúrsivatag… be’ jó is élni! – Elfeledni a sírást, mely már 
beleévõdött mélyen a szívünkbe, elfeledni a fájdalmas nosztalgiákat: a madártalan, mosolytalan fekete erdõt… nem igaz, hogy a Ltél adatott feledésre, a feledés évszaka csak a tavasz lehet, hiszen nem a rózsákat kell elfeledni, hanem a töviseket, melyek a 

halott rózsák után ott maradtak mélyen a szívünkben, s véresre sebeztek hosszú, álmatlan éjszakákon át…
Mivel lehet a töviseket elfeledni?
Ha a tövisek mellett újra kivirulnak a rózsák, szebben, pompásabban, mint valaha… legalább újra visszajõnek.
Ugye milyen szép is olyankor az élet, mikor a barna hegyekrõl csengve szaladnak lefelé a vadvizek, s megáradt patakok partján 
selyembe vonja a fûzeket a barka… hóvirág… milyen szép is az elsõ hóvirág…a kék jácint s a kakasmandikó… mikor megfogod a 
menyasszony kezét, s vezeted a zöld gyepes úton a dombra fel… kacagva fogadnak a cinkék, a napsütés, a fák, a völgy, a rét… ugye 
Testvér: olyan messze marad mögötted a Tél… a szürke esték és sok-sok sírás…
Amikor lehinted õt sok hófehér virággal, s kacagva csókolod le két szemét, s imádkozol: könyörgöm, Istenem, adj minékünk sok-sok ily 
napot…
Tavaszodik. A madaraid újra visszatérnek: a pacsirták, a gólyák és a fecskék, és nótásak lesznek megint az estek, és holdasabbak, 
ábrándosabbak még, mint valaha… fák alatt a kispadra leülhetsz, s csordult szívedet rímbe öntheted, nem les meg senki… csak a 
holdvilág… és a kíváncsi, kis csillagszemek…
Ne sírj, Testvérem: tavaszodik mindjárt… ébred az erdõ, a patak, a rét…
S ébred a szíved… a szíved.
Megjött a tavasz.
Nem így képzeltem el. Azt gondoltam, hogy kékebb lesz az ég… és sokkal zöldebb lesz a rónaság… és dalosabbak lesznek a mezõk, a 
fák… nem így képzeltem ezt…
Azt gondoltam: a kertajtón kilépek… s a palánkon túl friss tavasz fogad, arannyal hímzett szõnyeget terít elém a napfény, s amerre rajta 
elmegyek, virágillat és nótaszó kísér: csengõ madárdal és csengõ patak… ezer virággal vár reám a rét, s kacag, kacag a március!...
Én így gondoltam ezt. S mikor a kertajtón kiléptem: a zöld gyep helyén csúnya, szürke sár. A szívemig már alig ért a napfény… s a 
bokrokon nem volt sehol madár. Úgy kószáltam, mint hontalan sóhajtás… magányos úton senki sem kísért. A kert nem énekelt… a 
patak szürke volt… csúf volt és lázadó. Nem volt virág. A szegény erdõ koldus volt nagyon: úgy ácsorogtak tétován a fák… s oly kopott 
színû volt a hóvirág.
Bolyongás közben úgy talált az este… ködöt hozott csak és sok bánatot… és nem hozta el õt sem, akit vártam.
Szememre fájó szürkeség borult… éreztem, hogy már nem lesz több tavasz… nem lesz több csók… több nóta… több virág… nem lesz 
csak õsz… csak õsz.
Megjött a tavasz… nem úgy jött, ahogy vártam. Szomorú az, mikor valami nagyon szépet várunk: ragyogót, pompásat, gyönyörût!... – 
és amikor megjön, megtorpanva látjuk: ó ez se’ szebb… ez is csak éppen olyan szürke, éppen olyan rút, mint sok-sok más, ami eltelt.
Olyankor meglepetve nézünk önmagunkra: megcsalták megint…
Olyankor mindig vénülünk egy évet.

/Ifjú Erdély, 1928. Március/ 

Kráter Kiadó engedélyével 
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erkölcs ilyen lélekjelenlétére nincs több példa irodalmunkban. tiltakozik. Az ember egyszer él, egyszer is fut neki sorsa 
Szónak és tettnek ezt az azonosságát egyesek Petõfi rovására pálcájának, s ha arra szánta magát, hogy ugorjék, ne a cipõjét 
írják. Petõfi, õszerintük, naiv. Az író írásáért felel, mondják, s csomózza, ne a nézõk lobogó sálján akadjon fenn a szeme, 
nem életéért. A kagyló, ha megtermi gyöngyét, õ maga nem hanem ugorjon . A semmirevaló nyugodtan legyezheti 
válhat gyönggyé. Nos, én ezt a kagylóelméletet naivabbnak eszmécskéivel a kor fáraóit, s szedheti a vámot, mint szolga 
érzem a Petõfiénél. Mi naivabb? Ha már egyszer íróvá lettünk, orákulum; de akiben van valami, az féljen a félugrástól és a 
követni a hûség kényszerét s áldozni, ahol tehetségünk szabad csonttöréstõl.
útja úgy parancsolja vagy tétovázni „élet” és költészet közt, Magyar író akarsz lenni? A jelszó: Petõfi!
hányódni ebben, bûnhõdni abban, mint gyáva bûvész, aki 
elrejtõzik a sors elõl, melyet felidézett. Petõfi arra tanít, hogy /1934/   
az íróság olyan kárhozat, amelynek az égetését csak az állja el, 
aki tudja, hogy így is, úgy is át kell lábolni rajt.
Tudom, hogy akik felkapaszkodtak már valamiféle kis 
bölcsesség kupacára, megtanulták, hogy az okosság a 
társadalmi kapcsolatok, félig gúnyos, félig komoly elismerése, 
ezt a felfogást is naivnak tartják vagy ami még rosszabb, a 
történelmi március gyorsforralóján készült kotyvaléknak. 
Igazuk van. aki kész, azon nem lehet segíteni s miért irigyeljük 
a kétségbeeséstõl a fölény hideg verõfényét. De Petõfi nem is a 
kijátszott kártyájú bölcsességhez szól; hanem az elsõ 
útkereszten ácsorgókhoz. Mint Jézus, õ is a langyosakat köpi ki 
szájából, s a kicsinyes, önmagunk rovására menõ alkuk ellen 

Wass Albert: Tavaszodik



Lopva surran, mint egy partizán,Áprily Lajos: Tavaszodik, I
Egyet ha lép, kétszer bújik el,N. Tessitori Nórának
Tankok ellen dorongot cipel.
Fanyar szellõ köpenyt ráncigál,Sáncban a hóviz
Füstöt foszlat, felleget cibál.könnyü hajót visz,
Füstös kóró fura táncra kél.füstöl a fényben a barna tetõ.
Testvérem vagy, márciusi szél.Messze határba

indul az árva,
lenge madárka: billegetõ.

Szabó Lõrinc: Március a kõrúton
Titkon a Bükkben
moccan a rügyben Az idõ

- mint csibe héjban - kandin a lomb, langyosodik,
s mintha a róna a felhõ
kedve dalolna, rongyosodik,

úgy muzsikál, muzsikál a kolomp. itt is, ott
is lyukakat

Indulok. Értem. éget már
jól tudom: értem, rajta a nap,

értem üzenget a zsenge határ: s bár közben
"Szíved, a bomlott, zúg az esõ,

ócska kolompot mindnyájan
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!" Tudjuk, ez õ,

ez már az
új hatalom,
a legszebb
forradalom,Kányádi Sándor: Tavaszelõ

mely gyógyít
és kicserélZajlik a Küküllõ,

s mindennekvonszolódva lépdel,
jó, ami él:hátán a sok súlyos
az áldott,dirib-darab jéggel.

drága tavaszEgyik-másik tábla
vonúl mosttutajnak beillõ
a sugarasemeli, billenti,
körútonviszi a Küküllõ.
és a kofaViszi s ha megunja,
standjárólkiveti a partra,
kék ibolyahogy a nap egy kicsit

integetvékonyítson rajta.
és kikerícs,Vállra veszi újra,
s a nárciszs kéri, invitálja,
is kivirít,hogy a nap is üljön
és oly jóföl a tutajára.

az a csodás,Haszna is van ám az
párába-együtt-utazásnak:

szõtt ragyogás,elolvad a jég, s a
hogy szintefüzek kibarkáznak.
szédülök és
mint mikor
angyali szép

jelenést
Sík Sándor: Fanyar Tavasz lát a gyerek,

karácsony-
Kertek alján surrogó tüzek: fát: nevetek,
Égetik a tavalyi füvet. s köröttem
Fanyar egy füst, könnyet fakaszt. már remegõ
Ínyemen érzem a sós tavaszt. gyöngyzene
Fanyar egy könny! Végigcsurgatom csak az esõ,
Széltõl száraz, sebes ajkamon. s ég és föld
Elég lesz-e leöblíteni éneke mint
Áporodott telünk ízeit? a vér friss
Kormos tavasz ez! Tavasz igazán? üteme ring,
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s egyszerre Tóth Árpád: Kora márciusi napsugár
semmi se fáj,
hisz meghalt, A végtelenbõl jött, de a platánok
meg, a halál, Hallgattak, a sok zord, kevély sudár,
és nincsen - Csak villámtól reszketnek a titánok,

szomoruság Mit nékik egy kis halavány sugár! –
és boldog

lett a világ, S õ félve zuhant alá, a mogorva
mindenki Törzsek között oly sötét volt a kert!

gazdagodott, De lenn egy csöndes, paraszti bokorra,
és a nõk Egy alázatos, vak pajtásra lelt.
fiatalok -

pedig csak Akkor a sugár szelíd arany szája
az az egész, Súgott valamit s meghalt a sugár,
hogy nézem Ám megszületett március csodája:
az eget, és

az idõ Ezer rügy-szemét rányitotta már
langyosodik, A vak bokor az elámuló estre,

a veréb S minden szeme a Végtelent kereste.
hangosodik,

a felhõn
kék lyukakat

szakítva
Weöres Sándor: Márciusperzsel a nap -

s én kezdem jól érezni magamat.
A kikelet

eget
homorít,
lombot
domborít,
földet
beborít.

Itt hozom a
kamasz tavasz ravasz

Titkait.
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Gazduram

Jóna Dávid és Szentjánosi Csaba 2006 szeptemberében máig tartó vers/levélváltásba kezd. Csodálatos magyar nyelvünk gazdagságos 
szépségét  hirdetve írnak, mint egy titkos sakkjátszma résztvevõi, akik a lépéseiket küldik el egymásnak.
A test keretébõl ahogy a lélek mindennap kitekint, a szív pumpálásával magába issza az átütõ történelmet, így teszi élhetõvé 
hétköznapjait. A költõ, mint az emberbõl kibújó alkotó vallomásaival szólít, viszonyulásra késztet, egy nemes szellemi játékot ûz, s 
remélhetõleg olvasóival is összekacsint. Világlátás, eszmék, hit, politika, mint játékelemek és persze érzelmek a napi pengeváltásban...

 Ahogy kezdõdött 2006-ban:



Szõlõsgazdák
 
A csönd távirányítója
a végtelen.
Mint muskátli
             az ablakba,
kiül arcodra
             az értelem.
 
Beszélgetnek a hegyek,
mint két szõlõsgazda.
Az árnyék úgy siet el,
mint a Nap törpe anyja.

Szentjánosi Csaba

Gazduramnak válasz
 
Szemüveged párás,
rálehelt az Isten.
Tollad szárán a tinta:
szõlõszemként billen.
De még tartja magát,
mint mi leheletünkkel
a világot.
Országunk: a csend,
ülünk a hegyen,
mint a királyok.
Madárijesztõk
leszünk lassan.
Szõlõszemeimet:
munícióként
Rád hagytam.
Nem mi öregszünk,
csak az idõ
látszik rajtunk.
Betûk- kapcsaival,
egy közös levelet
tartunk...
 
Egy darálóban vagyunk
mind a ketten.
Vérzik érted is
a lelkem.
Préseljük magunkat,
amíg még lehet.
A világ körülöttünk
részegen nevet.
Vigyük puttonyunkat,
mint a szorgos méhek,
míg szívünk virágára
szállnak az évek.

Szentjánosi Csaba
 

49.

Szõlõsgazdák vagyunk
 
Szõlõsgazdák vagyunk,
de szõlõskertünk nincsen,
borozgatunk még a múltból,
de kékszõlõ kincsem...
 
... már nem kell senkinek,
összetart még minket a hit,
és a megkopott színek
mögött a venyigeültetés
vétlen reménye.
 
A két hegy önmagából táplálja,
a napfény simogatja,
szorgosan a lélek összerakosgatja,
majd érleli és megterít
- homlokon csókol, így segít.
 
szép ez az egész,
nemes és tiszta,
maradjon is így,
vigaszainkra
koccintsunk gazduram újra,
visszhangja messze száll
a hegyeken túlra.

Jóna Dávid

Gazduram
 
Zsibong száz emlék,
a daráló a templomunk,
szõlõszemeinkben napfényt vámolunk.
 
Jussunk, ha van, annyi csak,
álmodjunk a valóhoz szõlõskertet,
neszekbõl fonjunk csendet,
szépséget, becsületet, kegyelmet.
 
A puttony a bordaltól lesz könnyebb,
elárult lelkemnek üres a táj,
a venyigében pislákol az élet,
lelkem szüretelni néha még visszajár.
 
Gazduram, a klíma nem nekünk kedvez,
leginkább csak pökni tudok,
míg elõnyt adtam a halálnak,
hálátlanul utána futok.
 
Aszú-korunk szépségeit,
értõ pohárnak van értelme csak tölteni;
ma érdekbõl, divatból
pancsol velünk a proli.
 
Nem kellünk már,
pedig a jó bor, mint az arany;
kellhetünk, mint munkaképes
tûrõ barom, mint törlesztõképes adóalany.
 
Ülünk a hegyen, igen,
de nem körbenézünk, hanem magunk elé,
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Gazduramnak!
 
A présház: fogadó,
fogadnak a szõlõfürtök,
hogy melyik
mennyországi kádban
vesznek fürdõt.
Mi is pipánkban
meghajlítjuk a levegõt,
nézzük hosszan,
sorsunk vajon
melyik csillagban
                       robban.
 
Gazduram,
a tudat küszöbét
átlépi a gondolat.
Virágot hajtogatunk,
ami a napsugárnak
szót fogad.
Hiszen az ember
dolgozik, kapál,
szíve kalapál.
Rozsdás nyaka köré
tekeredik az árnyék,
mint fekete sál.
Így ülünk a hegyen,
tölgyfa asztal elõtt.
Kötözzük az idõ sebeit,
amibe a pillanat
                 belelõtt.
Néha a szél felkap
egy- egy széket, hogy
arrébb vigye a tárgyakat.
Tanít: hogy tárgyalni,
csak igaz emberekkel
                              szabad.
Lenõttünk (nem fel)
180- 190 cm-t a földre,
hogy testünk, a
messziség semmiségét
       kitöltse.
Találkoztunk
az õrületben, 
 az órák versenyén.
 
Kezünk alatt,
     borrá változik
        a vízbõl a remény. 

Szentjánosi Csaba

Gazduram
 
az életem: tört ággal megpiszkált bogár,
ambíciók állják utam,
s míg bogáncsot dobál a nappal,
meteoritként adják körbe szavam…
 
kesztyûs bábból lepkeélet nem bújik,
az idõ telik, vagy inkább múlik

hangtalan gyilkosok,
töltsél barátom, öntsük ki önmagunk,
fogyjon már el a lé...
úgyis megfojt a mocsok.
Jóna Dávid

 
Gazduram...
a szíverõsítõt köszönöm
játékos szellõ suhan;
önmagam vagyok a börtönöm.
 
A kétkulacsos ember,
elvitte magával hinni tudásom,
farkasgégén nevelkedettel egyébként nem is szokásom
egy levegõt szívni...
 
A kényszer oldotta vele a kötelet,
meg a kórus, ki zúgta:
nem lehet, nem lehet, nem lehet,
így megadta magát a tál lencsének,
nélküle pedig nincs ének.
Látod, máris felmentem,
fejembe szállt, véremmé vált,
míg egy napon elrettent
és dezertált.
 
Mindegy már,
nyílt seb, de gyógyulásra vár!
 
Otthon  présház,
na ez milyen?
Lápi sors ez,
nem oromhoz szokott léleknek való,
konfekciót gyárt ma az úriszabó.
 
Gazduram, a tölgyfa asztalon kiterített sorsom,
a damaszt abroszon vörösbor foltom
a vérem is talán,
fölnõttünk mi egyáltalán.
Szent János áldása  a búcsúpohár;
muslicából, még ha oly szép is,
nem lesz szarvasbogár.
 
És a szarvasbogárból se lesz soha
- a világ bármennyire is bárgyú 
soha, de soha nem lesz belõle,
egynyári hártyásszárnyú...

Jóna Dávid 

Gazduram

Tolom az égfalat,
de csak a felhõ csúszik,
rám merednek,
a csillagtöltött csúzlik.

Operál az idõ,
kivágja emlékeimet,

Ahol tart most 2011-ben:
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víz fölé hajolva idegen arc néz szembe,
jövõtlenséget mutat
a bolti csengettyû csendje…
 
a szilícium tölgy völgy asztalánál,
a kaszt akaszt a szájnál horgot,
a sors divízió unalom ellen botoz,
ideges, csapkod és szemmel motoz.
 
ennyit nem méregtelenít a vese, s a máj,
a falvédõi bölcsesség (-fog) fáj,
hisz kódolva van az erekben,
egyszerû, mint a barlangrajz: 
megoldás az érdek-konténerekben…
 
a felmosó partvis elõl felhúzott lábakkal,
dióhéj csónakban szemben a vádakkal,
alkalmassá tesz rá a lakáshitelem (kölcsön hatás!)
kiköpném, s mégis lenyelem…

Jóna Dávid 

rákosodik a tengerpart,
eltûnök, mint a sziget.
....

Kitûröm ingemet, mint
a tenger a partra habjait,
nem vagyok már úttörõ-
engem József Attila tanít!!!!

.....

Hiába a felmosó partvis,
rongyrázás az egész,
a világ sarkaiban ott marad,
a végtelen penész.

Gazduram dióhéj csónakodba
bepakoltad a négy évszakot?
Én adósságaim törlesztéseként,
feladtam a reménynek a holnapot.

Szentjánosi Csaba

a Dunakorzó gesztenyéiArany-Tóth Katalin: Tavaszváró
kis Lou egy levél sem marad
fekete-fehérre cseréliCammogva búcsúzik
az õsz az õsz a nyár hevéta búskomor tél;
kialszik minden nemsokáraa hideg csönd álomtakarója
a víz elfolyó messzeségaz ébredõ világnak
az õsz halott hó hull a fárafrissítõ zsongást ígér.
levert diófa bánataHûvös hajnalokon
az öröm ráadás a jajramég deresedik a táj,
mi volt csak volt idõ szagamégis, tavaszt csalogat
a szót sincs ami visszacsaljaa reggeli napsugár.
az éj leszáll a rúd mihezS míg a dermedt föld,
a csillagok vannak kikötveszikkadt fagyát oldja,
halott az õsz a hó neszeza délelõtti ködcsomókat
többé sose és mindörökreezüstfelhõkké varázsolja.

Lassan bújik elõ a hóvirág,
gyenge, fehér szirma fázik
– reszket, de már látszik!

Kis verebek fázva
Oravecz Diána: Jajjosbicegnek a járdán,

és hangos csiripelést hallatva
megszólal a cinke hangja: Fekete, fehér kockák, képek

Kényes vétkek, vásott fények
Nyitni kék! Homorú koszorú, szomorú nyomorult

Ébredj a tavaszba! Zsebére vágott málló mérge.

Csiribú-csiribá a hókusz-pókusz,
Pofonom józanul csattog, lódul.

Tavaszom teli zsák; kincsek, színek,Imre Flóra:L’adieu
Illatok, pirulás. Szívbõl bódul. Vas István emlékének

Igenem a nem, a nemem az igen,
Szaporán dobogó hetyke szívem.letéptem ezt már tudhatod

Iciri-piciri hoppás jajjok!az ösvény itt sötétbe téved
Trükkös tüllbe ejtett kincsem!a rím tudja a mondatot

halott az õsz és várni téged
/2010. április 15./és várni itt a fák alatt
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Szentmihályi Szabó Péter: Non credo Szõnyi Bartalos Mária: Katakrézis

Világomban hinni nem tudok.
Ezt gyakran szememre vetik. Kereket oldok. Idõkereket.
Csak siettetném a holnapot, Egyidõben  él az Árpádsávos,
pedig még alig esteledik. s a lyukból kitekintõ Zászlós,

Istenadta Szent Korona alatt.
Pedig biztos mindennek van itt helye,
s az összefüggésben minden világos, Szentségelõknek szentséget hetet
mégsem hihetek. adok. Minden napra nem is egyet.
Képtelenség, ugye? Kufároknak a nyolcadik kegyet!
És káros. Kereket oldok. Idõkereket.

És a lelkem mélyén nem hiszek magamban, Tereket foltozok. Idõtereket.
tudom, hogy véletlenszerû ‘Mely idõkben félt a Kárpátláncos,
anyaghalmaz vagyok, s a zugból kirekesztõ táncos,
élni bonyolult, meghalni egyszerû. ördögadta csillagképek alatt.

S ha csodát látok, emberit vagy istenit, Az éhezõknek falat kenyeret
amely elõtt mindenki más kész adok. Naponta csak egyet nem hegyet.
leborulni, én fintorogva mondom: Tudoroknak a polcon sem helyet!
jó trükk volt, ügyes a bûvész. Tereket foltozok. Idõtereket.

Ha omlik könnyem, úgy szenvedek, /Komárom-Szõny, 2007. november 13./
belül egy hang fitymálva felnevet
s megkérdi: elég hihetõ vagyok,
vagy ráadásul ontsam véredet?

És hinni nem merek
És nem hiszek apámnak, anyámnak, Zas Lóránt: Az akarat
s a nõnek, gyûlöl vagy szeret,
bolondnak tartom mind titokban, /Szonett biztatva/
barátomat és ellenségemet.

És ettõl szenvedek.  Az akarat az erõ,
a magban robbanni készülõ vágyak.

Pedig belépnék én valamennyi pártba, Mutass utat a világnak
lennék fõrabbi, pápa, fõmuzulmán, te hajnalt és napot szentelõ !
s imádnék minden felségjelt és ereklyét, Fény legyél, ami a sötétbõl tör elõ,
és helyét is csókolnám, leborulván! fáklya pinceboltok falán
Szavaznék én, bólintanék, és kazamatákban !
aláírnék és támogatnék, Nekünk csak egy hazánk van :
s ha kellene, darócban járnék, még menthetõ.
koldulnék, énekelnék, ugatnék, Oltár van mindegyik szobában,
elválnék, megházasodnék, Istenkép az ágyad  felett.
gyermeket nemzenék, kitagadnám, Tudd, hogy aki arat, vetett,
életre keltenék, szívesen ölnék, és begyûjtjük a termést
ha a vakhit áldást adna rám. majd a nyárban !
Gyûjtenék szeretõt, bankbetétet,
kicsempézném a fürdõszobát,    /Napváros, 2011. február 11./
bevásárolnék, megfürödnék,
masíroznék, mint a katonák.
De nincs hitem, s ezért tudom,
amíg el nem jön, minden mindegy:
bekapcsolt gépként pergek,
bolygóként keringek.
Bár adná az Isten, ha van:
ne legyen igazam.



gy röpke féléven belül immár a második Zas/Szász/ Lóránt verseskötet jelent meg, most Kitörölhetetlen/válogatott verseim/ 
címmel. Mind a két kötetet megkapta szerkesztõségünk a szerzõ jóvoltából. Bevallom férfiasan az »Átlényegülés kapujából« Ecímû elsõ könyvvel máig nagy bajban vagyok. Bár többször is nekiláttam, eddig nem tudtam róla olyan objektív elemzést írni, 

ami megjelentethetõ lett volna…
Zassal nem kell-, nem lehet mindenben kritika nélkül egyetérteni, politika felfogásával, világnézetével és vallásfilozófiájával e sorok 
írója eszmei alapon nem tud azonosulni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a Szózat havilapban is agyonhallgatott lesz. Zas nem egy 
félmûvelt anarchista, vagy olyan liberális költõ, aki a saját karrierjét fontosabbnak tartja eszméinél. Zas Lóránt ez elõbbi kötetét – 
akárcsak életmûvét – ketté kell tudni választani, ugyanis nagy számban található benne olyan napi, hazai politikával összefüggõ 
szerzemény, amely számomra súrolja a közölhetõség lécét. Zas nem szégyelli, hogy tud gyûlölni, Zas nem az az ember, aki finomkodik, 
versei nyers néha durva szövegkörnyezetbe helyezett tömény társadalomkritika, nyárspolgár pukkasztó. Zas Lóránt, ha a 
szociálliberális szellemi tábort erõsítette volna, ma egy lapon emlegetnék Esterházyval. Ép ezért csak dicsérni lehet bátorságát. Ha 
valaki Zas Lórántot versei mondanivalója vagy szövegezése miatt nem kedveli, akkor is el kell ismernie minden irodalomkedvelõnek 
önzetlenségét. Neki köszönhetõ a százezres nagyságú magyar kivándoroltakból egyedüliként, hogy az agg és magára maradott Wass 
Albert kényszeremigrációjának utolsó éveiben némi anyagi forráshoz jutott, és ugyancsak neki köszönhetõ, hogy a sokak által 
egyáltalán nem ismert kiváló radikális költõ Kannás Alajos versei Münchenben megjelenhettek. Konfrontatív személyisége ellenére a 
kaliforniai magyarság olyan szellemóriását is barátai közé sorolhatta, mint a papköltõ Tûz Tamást vagy a radikális versírót, Fáy 
Ferencet. A Wass Albert kiadói jogait övezõ bírósági üggyel majd az ezt követõ sajtóbéli polémiával keveredett kollektív irigykedéssel 
a két kötet részleges bemutatásakor természetszerûleg nem akarok foglalkozni. A hetvenhárom éves Zas Lóránt, mint sokan tudjuk, az 
Egyesült Államokbeli Kalifornia délnyugati részén él. Bár a drótvilágon napi kapcsolatban követi-követheti az eseményeket, némiképp 
azonban így kívülálló, mint az emigrációban élõk általában. Ennek ellenére gyakran ráérez az itthoni mindennapok emberének 
keserveire.

A Nyirség homokján mendegél
egy batyúját hátán hordó vén legény,
ruhája rongyos, sapka nincs fején,
nagyon szegény.
Pénzét a tõzsde nyelte el,
házát az árviz. Nem felel.
A kérdezõnek mondja : felejtse el !
Talán még áttelel.

 Zasot néha nagyon nehéz megérteni. Különösen azért, mert pozitív mintákat világunkról nem tud, de talán nem is akar felmutatni. 
Versei egy jelentõs része inkább önvallomásnak tekintendõ, amelyben világképét vetíti elénk némi írói exhibicionizmussal vegyített 
önsajnálattal. Sokan ezért nem olvassák el Zas verseit, pedig egy-egy verset, tartalma miatt, szövegkörnyezetébõl ki kell ragadnunk. 
Zas Lóránt két verseskötete ellentmondásossága ellenére is ajánlott mindenkinek, akit érdekel a kortárs költészet, mert ugyan saját 
nézõpontjából, de átitatja a szétszakított, megtaposott anyaország, a Kárpát-haza, a magyar nemzet iránti aggódás – ott a távolban – az 
új hazában:         
Amikor bejártuk Erdélyt együtt,
el ne feledjük, amit Kölcsey és Vörösmarty hagyott ránk!
Nekünk is hazánk.
Hiába vágtak ostort,
ami kettéválasztott.

Zas sokak szerint lenézi az itthon maradtakat, társadalombírálata különösen azokat sérti, akik saját boldogulásukat fontosabbnak érzik, 
mint a nemzet sorsát.

Önmagunkat is lehányva
araszolunk Pannóniába,
a kankalin virága sárga,
csárdást ropunk tyuhajj-t kiáltva.
Beérni nem tudjuk a percet,
a kétely hegyeket teremtett,
követ cipelünk és keresztet,
a hiszékeny álmokat kerget.

Zas Lóránt nemcsak a most hatalmon lévõkkel pöröl. Egyesek csak egy antiszemita tollnoknak tartják, Zas eközben folyamatos vitában 
áll még a Katolikus Egyházzal is. Zas Lóránt – láthatjuk – buzgalmában többször elveti a sulykot. Szókimondásnak vélt igazát ilyenkor 
maga hitelteleníti el avval, amikor egyes esetekben a liberális összemosók kettõs mércéjét alkalmazza érvként 
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Kitörölhetetlen
 Zas Lóránt versei



A hugenottában volt erõ,
hogy hitéért kiálljon,
a pápát falra festette
szarvakkal és szamárháton.

Zas láthatólag nem tesz mást, mint gátlás nélkül kimondja véleményét, nem törõdik mások érzékenységével

Víz vagyok, ami kiárad,
Füstös falak mögött vádpad.
Dobot verek, ütöm a gongot,
Verset írok, beszédet mondok. Te szép hazám el ne feledj még,
Nélküled lettek sötétek az esték!

Zas Lóránt verseibõl egy pár alkotás minden bizonnyal keresett lesz az utókor verskedvelõi és elõadómûvészei részérõl. Zas versei nem 
nélkülözik azt az önbizalmat, ami a jó költõk sajátja, profetikus töltetû üzenetében misztikus látnokként állítja itt be önmagát.

Imádkozom és szítok lángot,
Táltos vagyok és költõ: állok
Népem elé, mert nagyon szeretem.

Miközben az örök ember kétségeiben keresi helyét a földi világban.

Fekete lyuknak hiszem a másvilágot,
Ahol eltûnünk, és amelynek túlsó
felén felismerés várhat, hogy az átlényegült testdarabjai össze-
állnak. Nincs vége és nincs eleje a látóhatárnak.

Második, összegyûjtött mûveit tartalmazó kötete sokkal inkább 
közérthetõ verseket tartalmaz, amely azonban szintén nem 
nélkülözi a tanulságokat. Zas költõi hitvallására jellemzõ, hogy bár 
versei formailag sem támadhatók, azonban egyértelmûen nem a 
külcsínnel, hanem inkább a belbeccsel törõdik, keres, kutat 
értelmez.

A felkelõ Nap sem határos
A bolygóinkkal túli világgal.
Hogy vízeséses vagy kalászos?
Találgatjuk;

A múlt tapasztalatainak jogos felelevenítése el kell, hogy 
gondolkodtassa azokat is, akik Õt nem szeretik.

Utcáinkon a félelem kutyája Vonít, farkcsontján virágzik a sár-
színû szivárvány, léggömbjeink a felhõkön, szájkosarat húzunk a 
szélre, a harangok szava kiált már;

Sajnos a »Kitörölhetetlen verseim« némi nyomdai hibáktól sem 
mentes. Egyrészt nem találkozik a mûvek tartalom szerint és az 
oldalak számozása, másrészt, mikor kezembe vettem a Kapu 
Kiadónak és Brády Zoltán bátorsággal kísért szakértelmének 
köszönhetõen a könyvet, nem éreztem igazán stílusosnak 
/ellentétben Az átlényegülés kapujából kötetnek/ a címlapot ékítõ 
/kietlen kõfejtõ/ képét.
 Ez azonban ízlés dolga, amelyet Zas Lóránt verseinek 
megítélésével együtt innentõl rábízom a tisztelt érdeklõdõ 
Olvasóra!

-Cspb-
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A csodálatos Szent Koronáról lesz szó ebben a tanulmányban. A felfoghatatlant nem kívánja ez az értékelés 
megmagyarázni. Így a teljesség igénye nélkül néhány eredmény, meglátás tárgyalására szorítkozik munkája. 
Vizsgálódása csak az egyértelmûen nyilvánvaló tényekre terjedhet ki. 
Keresztény értelmezéssel közelít nemzeti ereklyénkhez, nem vitatva, hogy õsi tudás emlékét is megtestesíti a 
Szent Koronánk. 

Dr. Varga Tibor számos tanulmány, könyv írója és szerkesztõje. A Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, 
alapítója, jogtörténész és oktatója a Szent Korona Szabadegyetemnek.
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