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Hónapvers 

Pósa bácsi: Üdvözlő versek 

A határnál 

Ez a csörgő patak 

Kis falunk határa, 

Ide néz most a mezőnek 

Minden szál virága. 

 

Örömkönnyet sír a  

Legkisebb fűszál is, 

Szebben dalol most az égi 

Pacsirtamadár is. 

 

Az a szép madárszó 

Lelkünk muzsikája: 

„Isten hozta! Isten hozta!” 

Az égre kiáltja. 

A faluvégen 

Mikor jöttek:látta 

Falunk sugár tornya, 

A leveles kapuk 

Kitárultak sorra. 

Hívogatón intett 

Valahány akácfa, 

Hirdette a rigó 

Vígan furulyázva. 

 

Ím köszönti falunk 

Kis háza, nagy háza, 

Kis ablak, nagy ablak 

Muskátlivirága. 
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A háznál 

Csakhogy ide szálltak 

Ebbe a kis házba! 

Fehér galamb, füsti fecske, 

A rózsa is várta. 

Galamb majd turbékol, 

Fecske ficsérkél, 

Piros rózsa rájuk nevet 

Szép virágszemével. 

Mi meg átöleljük 

Igaz szeretettel, 

A szívünket adjuk oda 

Ezzel a kis verssel. 

Forrás: Az Én Ujságom, 1902. július 6., XIII. évfolyam, 28. szám 

A háznál rész Homoly Krisztina előadásában elhangzott 2020. július 7-én, Rimaszombatban 

az iskolatáskaátadó-ünnepségen 

Emlékezés 

Simon Attila: Még nem történt meg a „felvidéki 
Trianon” szakszerű, történészi feldolgozása 
Írta:  Fritz Beke Éva, Kálvinista Szemle/Felvidék.ma 

 

Simon Attila (Fotó: Fórum Intézet archívuma) 
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Simon Attila 1966-ban született Rimaszombatban. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius 

Egyetemen, doktori képzését a Pécsi Tudományegyetemen végezte. Jelenleg a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet igazgatója és a Selye János Egyetem tanszékvezető docense. 

Elsősorban a két világháború közötti időszak szlovákiai magyar történelmével foglalkozik. A 

Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Szülőfaluja, Bátka (Balogvölgye) díszpolgára. 

 

Az 1918 és 1920 közötti időszak történéseiről, Magyarország 

feldarabolásának okáról, az újonnan létrejött Csehszlovákia 

területén maradt felvidéki magyarság sorsáról beszélgetett 

a Kálvinista Szemle Simon Attilával, a Fórum Kisebbségkutató 

Intézet igazgatójával és SJE Tanárképző Karán működő 

Történelem Tanszék vezetőjével. 

1914. július 28-tól 1918. november 11-ig tartott a több mint 10 millió 

áldozatot követelő első világháború. A nagy gyarmatbirodalommal 

rendelkező – Franciaország, Oroszország, Nagy Britannia – országok álltak 

szemben Németországgal és az Osztrák–Magyar Monarchiával. 

A háború 1914-től a 1916-os év végéig és 1917 elejétől 1918 

novemberéig tartó szakaszokra osztható fel.  Amikor 1917-ben 

Oroszország kilépett, az USA Nagy-Britanniához és Franciaországhoz 

csatlakozott, és a háborúzó felek gazdaságilag kimerültek: 

fordulópontjához érkezett a háború. 

1918 őszére a központi hatalmak országai egymás után kapituláltak. 

Párizs környékén hosszas béketárgyalásokra került sor, és a vesztes 

országokra súlyos büntetéseket szabtak ki, melyek területvesztésben, 

jóvátételek fizetésében és haderőcsökkentésekben nyilvánultak meg. 

A háború végén a vesztes államok területét alaposan 

megnyirbálták. Meghúzták az ún. demarkációs vonalakat. Új 

nemzetállamok jöttek létre. 1918. október 28-án megalakult a 

Csehszlovák Köztársaság. Ezzel régi vágyuk teljesült, hiszen a 19. 

században már kezdett kibontakozni a szlovákok nemzetébresztő 



mozgalma, mely megtört az 1867-es kiegyezés következtében. Új 

közigazgatási rendszer lépett életbe. Hogy érintette ez az új 

ország területén élő magyarságot? 

Annyiban helyesbíteném a kérdést, hogy Csehszlovákia létrehozása nem 

régi vágy volt, hanem nagyon is új és meglepő elképzelés, hiszen 1914 

előtt érdemi formában ez a gondolat nem merült fel, és az első 

világháború idején is csupán Masaryk és köre volt az, aki ezt 

szorgalmazta, de sokáig nagy esély a megvalósulására nem volt. Az akkor 

a mai Dél-Szlovákia térségében élő lakosságnak 1918 őszén semmi 

információja nem volt erről az elképzelésről. Ők az őszirózsás forradalom 

szellemében egy új, demokratikusabb Magyarország építésére készültek, 

és amikor az első híreket kapták Csehszlovákia megalakulásáról, azt nem 

kötötték össze saját és lakóhelyük sorsával, hiszen el sem tudták képzelni, 

hogy a későbbiekben ne Magyarország polgárai legyenek. 

1918 végén a csehszlovák hadsereg és Piccione olasz tábornok 

parancsnoksága alá tartozó olaszországi csehszlovák légiók 

megkezdték Pozsony, Komárom, Rimaszombat, Kassa, Csap, 

Máramarossziget és Eperjes elfoglalását. Miért volt ez fontos az 

akkori csehszlovák vezetésnek, és hogyan fogadta ezt a magyar 

lakosság? 

Beneš és a csehszlovák vezetés célja az volt, hogy a békekonferencia 

kezdetére birtokba vegye mindazt, amit a csehszlovák állam részének 

szerettek volna látni. A nyelvhatár fölötti felvidéki területeket már 1918 

karácsonya előtt elfoglalták, a magyar többségű területekre viszont 1919 

első két hetében vonultak be az olasz egyenruhás és olasz tisztek 

vezetése alatt álló csehszlovák csapatok. Ellenállásba – bár több régióban 

erre készült a lakosság – végül nem ütköztek. Egyrészt azért, mert a 

budapesti kormány nem nyújtott segítséget, kivonta a honvédséget, a 

helyi nemzetőr csapatok pedig nem állhattak ellen a jól felszerelt 

csehszlovák légióknak. 



Az ellenállás hiányát az is magyarázza, hogy a csallóközi, gömöri 

stb. magyarok azt hitték, hogy csupán átmeneti megszállásról, 

lényegében rendfenntartásról van szó, és a csehek, ahogy jöttek, 

úgy el is mennek. Hát nem így történt. 

Vagyis: fizikailag ugyan nem álltak ellen, de azt nem felejtették el 

hangsúlyozni, hogy csupán az erőszaknak engednek, és sohasem 

mondanak le az önrendelkezési jogukról. Mint ahogy például Rimaszombat 

tiltakozó jegyzékében is áll: „…városunk megszállásának tűrése nem azt 

jelenti, hogy az által bármiben elismernők annak jogosságát, nem jelenti 

azt, hogy a megszállás tűréséből az általunk el nem ismert cseh-szlovák 

állam előtti meghajlásra lehessen következtetni, és a legkevésbé jelenti 

azt, hogy bármi tekintetben is elismernők azt a minden ténnyel és 

igazsággal merőben ellentétes állítást, hogy a mi színmagyar városunk, 

amely egy összefüggő egészet képező színmagyar területnek az északi 

szélén fekszik, akár a jelenben, akár a múltban a szlovák föld történelmi 

részét képezné, vagy képezte volna.” 

1919-es év elején a Felvidéket már el is foglalták a csehszlovák 

csapatok. A közigazgatási rendszert fokozatosan alakították át. A 

kormány több várost nagyközségi rangra „emelt”, és jogában állt 

a települések egyesítése vagy akár szétválasztása is. Mi célból 

történtek ezek az események? 

A megszállt területeken a közigazgatás kiépítése a Prága által Szlovákia 

élére kinevezett teljhatalmú miniszter, Vavro Šrobár feladata volt, aki 

valóságos diktátori hatalommal rendelkezett. A helyzete azonban így sem 

volt könnyű, mivel kevés, a csehszlovák állam szempontjából megbízható 

ember állt rendelkezésére. A megyék élére új zsupánokat ültetett, 

kicserélték a csendőrparancsnokokat, vasúti igazgatókat stb., de az 

adminisztráció 90%-a régi maradt – legalábbis még jó néhány héten és 

hónapon át. Az, hogy a magyar lakosság (de a szlovákok egy része sem) 

nem támogatja terveit, nyilvánvaló volt számára. Ezért is vonta meg az 

önkormányzati jogokat a városoktól, és züllesztette le azokat 



nagyközséggé, mert így azok állam által kinevezett zsupánok és 

szolgabírók ellenőrzése alá kerültek, és így nem tudtak szembefordulni a 

kormányzat szándékaival. Az első hetekben azonban még egyfajta kettős 

hatalom volt a dél-szlovákiai térségben. Például a Gömör megye élére 

kinevezett Samuel Daxner nem is mert Rimaszombatban tartózkodni, 

hanem Tiszolcról irányított, miközben a régi megyei vezetés Putnokra 

költözött át, és továbbra is megpróbálta a kezében tartani a megye 

megszállt részének irányítását. És sok tekintetben nem is 

eredménytelenül. 

A trianoni békeszerződés következtében Magyarország elvesztette 

területének 2/3-át, lakosainak pedig 1/3-át. Hogy érintette ez 

Csehszlovákia területeit, megmaradtak-e a korábban kijelölt 

határok, vagy volt változás? 

A magyar–csehszlovák határ ügyét az 1919. február végén megalakult ún. 

csehszlovák bizottság kezdte tárgyalni, és a legtöbb kérdésben nagyobb 

viták nélkül március közepére döntöttek. Nagyjából a Vix alezredes által 

1918. december 23-án Károlyinak átnyújtott jegyzékben szereplő 

demarkációs vonal alapján, vagyis a Dunához, az Ipolyhoz, attól keletre 

pedig a vasútvonalakhoz igazodva. Ekkor a csehszlovák fél még 

megpróbálta délebbre tolni a határokat, teljesen a Mátra és a Bükk déli 

lejtőire, s a Magyar Tanácsköztársaság ellen indított támadásának is ez 

volt a fő célja. A párizsi Legfelsőbb Tanács június 12-i ülése azonban a 

fentebb már jelzett határt rögzítette, amelyen egy júliusi döntéssel még 

annyit változtattak, hogy Csehszlovákia megkapta Ligetfalut. 1920. június 

4-én Csehszlovákia nevében Beneš és Osuský aláírták a trianoni 

békeszerződést, amelyben az 1919 nyarán kialakult államhatár vonalát 

törvényesítették. 

Míg a fenti történések zajlottak, eközben Párizs környékén folytak 

a béketárgyalások, az egyeztetések. A magyarországi vezetők 

közül csak az 1919. november 24-én létrejött kormány kapott 

meghívást, addig senki nem képviselte az országot. Mi volt ennek 

az oka? 



Röviden szólva annyi, hogy az előző kormányokat nem ismerték el a 

győztesek tárgyalópartnerként. Ennek a jelentősége pedig abban van, 

hogy azzal, hogy az 1919-es év Magyarországon a bolsevik terror és az 

azt követő fehérterror jegyében telt, a békekonferencia a magyar kérdést 

folyamatosan halasztotta. A németekkel már 1919 júniusában, az 

osztrákokkal szeptemberben megkötötték a békét, még akkor, amikor a 

békekonferencia teljes létszámában működött, és a döntéshozók a 

helyszínen voltak. Ennek is köszönhető, hogy mindkét ország esetében 

figyelembe vették a békejavaslatra adott választ, és néhány esetben a 

népszavazás elvét is elfogadták. Azzal viszont, hogy a magyar 

békeküldöttséget csupán 1920 januárjában hívták ki Párizsba, amikorra a 

konferencia lényegében befejeződött, már senki nem kívánt támogatni 

semmiféle érdemi változtatást a békejavaslaton. Ami nem azt jelenti, 

hogy ha a magyar békedelegáció már 1919 nyarán kiutazhatott volna, ma 

alapvetően más határok volnának, de valószínű, hogy egy-két térség 

esetében akár más döntés is születhetett volna. 

Hogy reagált a végleges határok kijelölésére és a csehszlovákiai 

közigazgatási változásokra az ott élő magyar lakosság? Volt-e 

negatív vagy pozitív hozadéka az 1918–1938-as időszaknak? 

A magyar lakosság a kezdetben egyértelműen elutasította Csehszlovákiát. 

És nemcsak nemzeti okok miatt, hanem azért is, mert a Károlyi által 

meghirdetett és megkezdett változásokhoz (pl. 8 órás munkaidő, 

sajtószabadság stb.) képest Šrobár diktatúrája visszalépést jelentett. A 

csehszlovák hatalom intézkedései, a sortüzek, az internálások, a 

szoborrombolások mind elidegenítően hatottak a magyar lakosságra, s 

csak növelték a csehszlovák állammal szembeni ellenérzéseiket. 1919 

végétől azonban megkezdődött Csehszlovákia demokratizálása, 1920 

elején elfogadásra került az alkotmány, áprilisban megtartották az első 

parlamenti választásokat, ami a magyarok számára is élhetőbbé tette azt 

az országot. 



Az első Csehszlovák Köztársaság hozadéka mindenképp az 

általános választójogban, a liberális demokrácia működésében, a 

viszonylag jól működő szociális rendszerben volt. 

De ezek csak részben tudták ellensúlyozni azt, hogy Prága csehszlovák 

nemzetállamot épített, a magyar lakosságot számos sérelem érte, és 

másodrendű polgárnak érezte magát. A korabeli szlovenszkói magyar 

értelmiség egyik kiemelkedő alakja, Pfeiffer Miklós kanonok ezt így 

fogalmazta meg: „A felvidéki magyar kettőt tanult: megtanulta a 

cseheken, mit jelentenek a demokratikus vívmányok, ha azokat 

végrehajtják. De saját kisebbségi helyzetében sokszor azt is kénytelen 

volt megtanulni, hogy mit jelent egy nép számára, ha reá vonatkozóan a 

demokratikus intézményeket csak mostohán alkalmazzák.” 

Milyen volt a történészek Trianonhoz való hozzáállása a 

rendszerváltás előtt, a rendszerváltást követő néhány évben, és 

hol tart most? 

A két háború között, mint ahogyan a sztálinizmus időszakában sem, nem 

beszélhetünk Trianon szakszerű, forrásokra alapozott vizsgálatáról.  Az a 

Kádár-rendszer idején kezdődött meg, többek között L. Nagy 

Zsuzsának, Ormos Máriának, Ádám Magdának köszönhetően, de 

igazából lendületet a rendszerváltás után kapott, többek között Romsics 

Ignácnak vagy Zeidler Miklósnak a munkái révén. Ma, az Ablonczy 

Balázs által vezetett Trianon 100 kutatócsoport a legfontosabb ebből a 

szempontból, és nekik köszönhetően az utóbbi két évben több 

forrásközlés és monográfia látott napvilágot. 

Ami manapság új, az, hogy a kutatások hangsúlya már korántsem 

az ideologikus vagy a diplomáciatörténeti megközelítésen van, 

hanem előtérbe került a mikrotörténelem, és egyre többet 

foglalkozik a történetírás Trianonnak a mindennapokra gyakorolt 

hatásával. 



A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a trianoni békediktátumnak köszönheti a létrejöttét, 

habár ez egy kényszermegoldás volt. Az új határok miatt nem lehetett tartani a kapcsolatot 

Magyarországgal, s a Szlovákia számára kijelölt új határon belül több mint kétszázezer magyar 

nemzetiségű református maradt, akik továbbra is igényelték anyanyelvükön a lelkigondozást és 

az egyházi szolgálatokat. Fazekas László püspökkel készült beszélgetést a Reformata.sk oldalon 

ITT találják. 

 

És szerencsére egyre több az olyan projekt, amely az átlagos 

érdeklődőhöz is közelebb hozza a témát, de közben megőrzi a szakmai 

igényességet is. Ilyen például a trianoni menekültek sorsával foglalkozó 

kutatás, vagy épp az a dokumentumfilm, amely a napokban készült el, és 

Trianonnak a református egyházra gyakorolt hatását mutatja be. 

Hogy alakult a felvidéki magyarság Trianon-emlékezete az elmúlt 

100 évben? 

A szlovákiai magyarok évtizedeken keresztül nem beszélhettek szabadon 

Trianonról, a csehszlovák megszállás utáni eseményekről, sortüzekről, 

sérelmekről, és sajnos nem történt meg a trianoni történetek családon 

belüli áthagyományozása sem. Ezt utólag már nem lehet pótolni. De nem 

történt meg a „felvidéki Trianon” szakszerű, történészi feldolgozása sem: 

sem a szlovák, sem a magyarországi kollégák nem érezték ezt 

magukénak. 

A mostani évforduló talán felvidéki magyar szempontból is 

fordulópont lehet, hiszen végre elkezdődött annak a feltárása, hogy 

ment végbe az államfordulat az egyes települések és régiók, 

lényegében a felvidéki mindennapok szintjén. 

Melyek azok a legmakacsabb Trianon-legendák, melyek 

napjainkban is meghatározóak, és a köztudatban élnek? Mi az 

alapja és cáfolata ezen legendáknak? 

http://www.reformata.sk/mutat/6306/
http://www.reformata.sk/mutat/6306/


A Trianon-legendárium rendkívül gazdag, ami érthető is, hiszen a döntés 

olyan mértékben döbbentette meg a magyar társadalmat és döbbenti meg 

ma is, hogy az emberek egy része úgy érzi, a miértre racionális válasz 

nem is adható. Így sokan olyan válaszokat keresnek és találnak, 

amelyeknek a legkevesebb közük sincs a valósághoz.  A probléma nem 

az, hogy a szabadkőműves-összeesküvés vagy akár a román kéjhölgyek 

legendája annak ellenére még mindig fel-felbukkan, hogy a mérvadó 

történetírás számtalanszor cáfolta ezeket, hanem az, hogy ezek a 

tudománytalan és sokszor kirekesztő nézetek komoly teret kapnak akár 

még a közszolgálati hírközlésben is. 

Forrás: Kálvinista szemle CXI. évfolyamának a 6. 2020. júniusi száma 

(Fritz Beke Éva, Reformata.sk) 

https://felvidek.ma/2020/06/meg-nem-tortent-meg-a-felvideki-trianon-szakszeru-torteneszi-

feldolgozasa/ 

 

Valósmese 

 

A Rákóczi Szövetség 

Balogvölgyi Helyi 

Szervezete 2002-től 

emlékezik meg az anyák 

napjáról május első 

vasárnapján, s ebben az 

évben elérkezettnek 

tartották az időt, hogy az 

apák napjára is ráirányítsák 

a figyelmet. 

Az emberek 70-80 százaléka nem tudja, hogy az apák napja június 

harmadik vasárnapján van – mondta Steigervald 

Krisztián generációkutató szombaton az M1 aktuális csatornán. 

http://www.reformata.sk/mutat/6321/
https://felvidek.ma/2020/06/meg-nem-tortent-meg-a-felvideki-trianon-szakszeru-torteneszi-feldolgozasa/
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Ez is mutatja, hogy az apákkal kapcsolatos érzelmi megnyilvánulások még 

mindig nem általánosak a családokban – tette hozzá. Megjegyezte: sok 

férfi apaként a paternalista szülői, nagyszülői mintát követi, amelyre nem 

jellemző az „emocionális hozzáállás”. 

 

A digitalizáció és az 

audiovizuális 

kommunikáció 

térhódításával változtak a 

férfiakkal szembeni 

elvárások. Nemcsak az 

anyagi biztonság 

megteremtéséért és a 

védelemért felelnek, 

hanem például a külsejük 

is meghatározóvá vált a 

karrierjük és a párkapcsolatuk szempontjából is – fejtette ki a szakember. 

A műsorban elhangzott, hogy apák napja alkalmából először egy 

kilenc gyermekét egyedül nevelő, veterán katonát köszöntettek 

Washington államban, 1916 júniusában, de az ünnepet csak 1972-

től tartják hivatalosan. 

Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai 

tanulmány is igazolja 

Az anyák napja párjaként lassan, de kezd elterjedni, hogy az apákat is 

köszöntik és megünneplik Szlovákiában és Magyarországon június 

harmadik vasárnapján. 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/06/ap%C3%A1k-napja.jpg


 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete az apák napját 

egy gyermekbarát pályázattal szeretné megünnepelni. A terv szerint 

apák napján hirdetik ki az év legpéldásabb apját a Balogvölgyében. 

A címet egy-egy kedves 

vagy vicces történettel lehet 

megpályázni, s eljuttatni a 

kiíróhoz.A pályázatok 

beérkezésének határideje 

gyermeknap, azaz 2021. 

június elseje lesz. Eddig az 

időpontig várják a 

balogvölgyi településekről 

(a Rimaszombati járás 

Balog-patak menti falvai) kicsiktől vagy nagyoktól azokat az 

elbeszéléseket, amelyek arra világítanak rá, hogy miben is jó az ő 

apukájuk, nagyapjuk, keresztapjuk. 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/06/Ap%C3%A1k-napja_vers.jpg
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A szervezet olyan történetekre számít, amelyekben azt meséli el a 

pályázatot benyújtó, hogy miért büszke az apjára vagy milyen jó, 

maradandó élménye van/volt a szülővel, s miért érdemelné pont ő ki 

a megtisztelő címet. 

Az apák köszöntésére jövő ilyenkor kerül sor abban a reményben, hogy a 

balogvolgy@citromail.hu e-mail címre sok kedves levél érkezik. A 

legpéldásabb apa a Balogvölgyében címet 2021. június harmadik 

vasárnapján fogják átadni. 

https://felvidek.ma/2020/06/keresik-a-balogvolgye-legpeldasabb-apjat/ 

*** 

Böszörményi István: Átadták az alsósztregovai 

Madách-kastély felújított parkját 

 A világirodalmi jelentőségű Madách-kastély és parkja várja a látogatókat!  

„A művelt német  elzarándokol a frankfurti Goethe-házba, az olasz költő új 

lelkesedést merít Petrarca hajdani lakásának szemléletéből. Titkos, 

ellenállhatatlan vágy vonzza a kulturembert arra a helyre, a hol valami nagy 

ember lakott, a hol vajudó eszméivel küzdött és műveit papírra vetette…” 

Ezekkel a sorokkal kezdte alsósztregovai látogatásáról írt  élménybeszámolóját 

Latkóczy Mihály, losonci gimnáziumi tanár 1898-ban. A költő fia,  Madách 

Aladár vendége, miután bejárta a kastély, akkor még  eredeti állapotban lévő 

szobáit, megtekintette a parkot is:  „Ha pedig sétálni akart Madách Imre, csak a 

kapu alá vezető ajtót kell vala kinyitnia és hamarosan benn volt a parkban, a 

természetnek felderítő körében, a sztregovai pataknak regényes völgyében, 

melynek magaslatai reá nézve ősi földet képeztek. Mi is követtük elénkbe 

képzelt régi sétáján a költőt, végig a parkon, vízmosásos hegyoldalak hosszában 

egészen a borházig, melyet 1861-ben emeltetett, s melynek aljában ma is ott 

vannak a hajdani szőlőtőkék maradványai. A borház emeletének balkonjáról 

egy Mészöly vagy Mednyánszky ecsetjére méltó tájkép tárul elénk. …” 

https://felvidek.ma/2020/06/keresik-a-balogvolgye-legpeldasabb-apjat/


Latkóczy Mihály nem volt az első, sem az utolsó látogató a sztregovai 

kastélyban, aki  áhítattal kereste  fel az akkor még nem irodalmi emlékhelyként,  

hanem a Madách utódok lakhelyeként szolgáló épületet. A nagyközönség, az 

átlagember számára csak jóval később, 1964-ben nyílt meg a kastély, ha  nem is 

eredeti formájában. Azóta több átalakítás, felújítás volt a Madách-kastélyban, a 

hozzá tartozó, nagy kiterjedésű parkban azonban gyakorlatilag semmi sem 

történt, illetve, ami történt, az inkább kárára volt az „ánglus kertnek”, ahogy a 

parkot annak idején nevezték. 

 

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma kezelésében lévő, látványosan 

berendezett Madách-kastélyból  az ugyancsak felújított síremlék felé most már 

méltó állapotba helyezett – revitalizált - parkon át sétálhatnak a  látogatók.  

2020. június 25-én verőfényes nyári időben népes társaság, jeles hazai és 

magyarországi személyiségek, állami és más szervezetek képviselői  közeli és 

távoli érdeklődők „zarándokoltak” el Alsósztregovára, hogy részt vegyenek a 

kastélyhoz tartozó park, évek óta tartó, több szakaszban végzett  felújítását 

lezáró ünnepélyen, a Madách-kastély udvarán. Az ipolybalogi Híves István és 

Boglárka népdalokkal nyitották meg a rendezvenyt, ezt követően a Szlovákiai 

Magyar Kultúra Múzeumának képviselője üdvözölte a vendégeket: Miroslav 

Sopkot a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma államtitkárát, Fülöp 

Andreát, a pozsonyi Magyar Nagykövetség képviseletében, Branislav Panist a 

Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Rigó Konrád volt államtitkárt, Ľuboslav  

Dobrockýt Alsósztregova és Kalmár Attilát, Csesztve polgármesterét, Bózvári 

Józsefet a Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület elnökét, Balog 

Gábort és Mézes Rudolfot a Csemadok Országos Tanácsa képviseletében, 

Fekete Irént a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség elnökét, Iveta Kacarovát 



a Szlovákiai Múzeumok Egyesülete elnökét, a Nógrádi Múzeum és Galéria 

igazgatóját, valamint a Madách-kastély felújításában évek óta közreműködő 

Praznovszky Mihály irodalomtörténész-múzeológust.  

 

Az üdvözlő-értékelő beszédekben mindenki elismerését és köszönetét fejezte ki 

a nagyszabású projekt megvalósításában részvevő szervezetek és személyek 

irányába. Branislav Panis kiemelte Jarábik Gabriellának, a Szlovákiai Magyar 

Kultúra Múzeuma igazgatójának lelkes elkötelezettségét, kitartó munkáját, 

melynek eredményeit még sok generáció fogja látni és értékelni. 

Bózvári József ismertette a Palóc Út turisztikai népszerűsítő program határon 

innen és túl megvalósult projektjeit, elismerően nyugtázta, hogy a régió egy 

gyöngyszemmel gazdagodott a felújított sztregovai park megnyitásával. 

Jarábik Gabriella összefoglalójában felvázolta az ünnepélyes megnyitóig 

megtett utat, melynek végeredménye elsősorban az Interreg V Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program támogatásának, az általa elnyert 

281.000 eurónak köszönhető. Ezt az összeget  hazai forrásokból biztosított 

további 190.000 eurós dotáció erősítette. Az igazgatónő kiemelte a    Szlovák 

Nemzeti Múzeum és Alsósztregova község hathatós segítségét a felújítás 

sikeres lebonyolításában. Külön köszönetet mondott továbbá a gyakorlati 



munkálatok vezetőjeként Čierny mérnök úrnak és a tápiószentgyörgyi Patkós 

Stúdiónak. 

 

Danka Veselovská a kastélymúzeum propagációs menedzsere ismertette a 

felújítás konkrét eredményeit, melyek szerint a történelmi park három részre 

tagolódik: A kastély és a szomszédos iskolaépület között rózsalugas, pihenőpad 

és interaktív tájékoztató kapott helyet. Innen indul a síremlékhez vezető, 

világos kavicszúzalékkal portalanított sétány. Az iskola mögötti részen az 

egykori patakmederig korszerű játszótér, gyermekek, fiatalok, helyi lakosok 

pihenője lett kialakítva, szórakoztatva oktató interaktív táblákkal felszerelve. Az 

időszakos vízfolyású patak új hídján túl van a kulturális rendezvények helyszíne, 

szabadtéri színpaddal, nézőtérrel és kiszolgáló épülettel. Ettől feljebb 

sportolásra és pihenésre, de az itteni növény- és állatvilágot ismertető 

művelődésre is alkalmas körutat alakítottak ki. Innen vezet a bokrokkal és most 

már lámpaoszlopokkal is szegélyezett sétaút a Madách-család síremlékéig, 

amely ugyancsak megújult, szürke lombardiai (!) homokkőburkolatot kapott. 

Újdonság az a tájékoztató tábla is, amelyen a  síremlék Ádám-alakja alatti 

kriptában nyugvó Madách-családtagok neve, sőt portréja is látható.   

 



Gyermeki hála a Rákóczi Szövetség iskolatáska-
programjáért 
Írta:  Pósa Homoly Erzsó  - 2020.07.08., Felvidék.ma 

Iskolatáskaátadó Rimaszombatban (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma) 

 

Szívecskés, labdás, rózsaszín, lila vagy zöld? Ez volt a legfontosabb 

kérdés július 7-én a rimaszombati Csillagházban, amikor is a Rákóczi 

Szövetség Gömörben tájékoztatónap keretében elkezdte kiosztani a 

leendő magyar elsősök számára az új iskolatáskájukat. 

A Rákóczi Szövetség a Magyar iskolaválasztási programja keretében minden 

magyar iskolába jelentkező gyermeket megajándékoz egy jó minőségű 

iskolatáskával, s ígéretet tesz arra, hogy ősszel beiratkozási ösztöndíjjal is 

támogatja a magyar családokat. 

Összetartozásunk jelképe ez, mellyel a Rákóczi Szövetség elismeri azt a helyes 

döntést, hogy a szülők gyermeküknek a magyar iskolát választják. 

Összességében a rimaszombati régióhoz tartozó iskolákban a 2020/2021-

es tanévben is nőtt a magyar iskolába beíratott leendő elsősök száma. 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/07/iskolat%C3%A1ska-6.jpg


Az előzetes adatok szerint összesen 311 gömöri kisdiák kezdi itt meg a 

tanulmányait a városi iskolák mellett az ajnácskői, az almágyi, a balogfalvai, a 

baracai, a bátkai, a dobócai, a feledi, a gesztetei, a gortvakisfaludi, a guszonai, a 

jánosi, a nagybalogi, a nemesradnóti, a serkei, a simonyi, a szútori, a tajti, az 

újbásti, az uzapanyiti és a várgedei iskolákban. 

Tájékoztatónap Rimaszombatban (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma) 

Rimaszombatban a Tompa Mihály Alapiskola és a Dúsa úti lakótelepi alapiskola 

mellett szeptembertől megnyílik a Református Alapiskola is, ahol két első osztályt 

nyitnak. Így összességében véve is több mint tíz gyerekkel több lesz az elsős a 

városban. 

Molnárné Pelle Beáta, az iskolaközpont igazgatónője a tájékoztatónapon 

bemutatta a leendő elsősök osztályfőnökeit Zagyi Judit és Mihály 

Ágnes személyében. Elmondta, hogy a Csillagház melletti épületben nyílik meg 

az elemi iskola két első és egy második osztálya. 

Örömét fejezte ki, hogy ezen az ünnepi alkalmon személyesen is találkozhatott a 

szülőkkel és a gyerekekkel, s jelezte, hogy augusztus végén még rendeznek 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/07/iskolat%C3%A1ska-2.jpg


majd az iskolában gólyanapot. A tanévnyitó ünnepség szeptember elsején 

délután három órakor lesz a református templomban. 

 „Nagyon örülök, hogy kíváncsi, érdeklődő tekinteteket látok. A szülőknek is 

köszönjük azt a bizalmat, amit irányunkban mutattak azzal, hogy ide íratták be 

gyermeküket. Most még kívánok a gyermekeknek szép élményekkel teli 

vakációt. Aztán szépen lassan lehet gyűjtögetni az iskolatáskába valót. Külön 

köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy ezekkel az iskolatáskákkal segítette a 

gyerekeink iskolakezdését” – mondta az igazgatónő, miután kiosztották a 

gyerekeknek a táskákat. 

Sullivan Ferenc, a budapesti Rákóczi Szövetség Magyar iskolaválasztási 

programért felelős munkatársa hangsúlyozta, hogy örömteli és biztató tendencia, 

hogy évről évre nő a magyar iskolába íratott elsősök száma. 

 „A Rákóczi Szövetség harminc éve a magyar iskolaválasztás és a magyar 

iskolaügy elkötelezettje. Úgy gondoljuk, hogy a magyar iskola és 

intézményhálózata a magyar közösségek és a magyar kultúra fennmaradásának 

és virágzásának a zálogai Gömörben is. Ennek jegyében bővült tavaly a Magyar 

iskolaválasztási programunk az iskolatáskákkal. Nagyon pozitívak a 

visszajelzések a pedagógusoktól, szülőktől a táskákra vonatkozóan” – nyilatkozta 

a Felvidék.ma-nak Sullivan Ferenc. 

Kifejtette, hogy óriási öröm és boldogság, hogy a Felvidéken Zoboraljától 

egészen a Bodrogközig nyílnak Magyarország támogatásával az 

intézmények. 

A tájékoztatónapon ismertette a Rákóczi Szövetség további programjait. A 

szövetség a magyar újszülött gyermekeknek Az első könyvem címmel ajándékoz 

babanaplót, mely több is, mint egy babanapló, hiszen a magyar identitás 

megerősítését hivatott szolgálni. A gyermekek a magyar óvodákban 

mesekönyvet kapnak, amelyben felsorolják a magyar iskolaválasztás mellett 

szóló érveket. A magyar iskolába lépvén pedig az iskolatáskát is átvehetik. 

Ősszel számíthatnak a szülők a 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjra is, 

amely szimbolikusan szintén az összetartozásunkat fejezi ki, hiszen évről 



évre közel félezer magyarországi önkormányzat támogatja a magyar 

iskolaválasztás ügyét. 

A program mindezek mellett 2010 óta fokozatosan bővül, s a Felvidék 

magyarlakta vidékei mellett érinti a Kárpátalja, a Vajdaság, Horvátország, a 

Partium és Erdély bizonyos régióit is. 

A kezdeményezés ahhoz a Magyarország Alaptörvényében rögzített 

követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget visel a 

határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú 

megmaradásukat a szülőföldjükön. 

Szóltak a Rákóczi Szövetség táborozási lehetőségeiről, amelyek most a 

koronavírus-járvány dacára is zavartalanul, a legnagyobb odafigyeléssel 

valósulnak meg. 

A Rákóczi Szövetség nyári rendezvényeinek előkészítésénél figyelembe vesz 

minden vonatkozó magyarországi előírást, a tábort bejelentette a Nemzeti 

Népegészségügyi Központnak, s állandó egészségügyi szolgálatról gondoskodik. 

A Rákóczi Szövetség Gömörben vezetői köszönetet mondtak mindazért a 

támogatásért és odafigyelésért, amit a központi irodától kapnak itt kicsik és 

nagyok egyaránt. 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének legifjabb tagja, Homoly 

Krisztina Pósa bácsi Üdvözlő versek és Endrődi Sándor Téged dicsérlek című 

versével közreműködött az ünnepélyes átadón. A versek Az Én Ujságomból 

valók, megjelennek a Muskátli júliusi számában. Pósa Dénes, a nemesradnóti 

Lidike Pihenőház tulajdonosa megajándékozta a vendégeket a Muskátli V. 

évfolyamának bekötött példányával. 

A találkozóról és a beiratkozási programról a most készülő VI. évfolyamban 

olvashatnak majd a résztvevők. 



Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma 

A sok-sok örömteli pillanat, amikor sikerült egy szép iskolatáskát választani és 

birtokba venni, talán nem is volt rögzíthető. Emlékezetünkben marad viszont az 

a gyermeki hála, amely beragyogta ezt a napot, s elkíséri majd szeptemberig a 

gyerekeket, amikor a hátukra véve az iskolatáskát, büszkén lépik át a magyar 

iskolák kapuját. 

https://felvidek.ma/2020/07/gyermeki-hala-a-rakoczi-szovetseg-iskolataska-programjaert/ 

 

Átvehették az új iskolatáskákat a 

rimaszombati elsősök 
2020. július 8., 14:20 Virsinszky Tamás, Ma7.sk 

Átvehették az új iskolatáskájukat a rimaszombati Református Alapiskola leendő elsősei. 

Az átadóra a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezésében került sor 

kedden délután a Csillagházban.  

https://felvidek.ma/2020/07/gyermeki-hala-a-rakoczi-szovetseg-iskolataska-programjaert/
https://ma7.sk/node/184
https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/07/iskolat%C3%A1ska-10.jpg


 

 

Fotó: Virsinszky Tamás 

 

A találkozón azon leendő kiselsősök vehették át a Rákóczi Szövetség ajándékát, akik 2020. 

szeptemberében a Református Alapiskolában kezdik meg tanulmányaikat. 

Az új intézmény, melyről korábban ITT írtunk, 28 első osztályos tanulóval kezdi meg 

működését. 

A szülőket és a gyerekeket Pósa Homoly Erzsébet, a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári 

Társulás, valamint a Szövetség a Közös Célokért munkatársa köszöntötte. Molnárné Pelle 

Beáta, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatónője pedig megköszönte a szülőknek 

a bizalmat, amit az irányukba kimutattak azzal, hogy a református iskolába íratták 

gyermeküket. Bemutatták az iskola jelenlévő tanítóit és nevelőit is, akik a szomszédos 

gimnáziumban zajló napközis táborból érkeztek az eseményre.  

https://ma7.sk/mediak/139579/0
https://ma7.sk/mediak/139579/0
https://ma7.sk/mediak/139579/0
https://ma7.sk/mediak/139579/0
https://ma7.sk/tajaink/az-utolso-lancszem-reformatus-alapiskola-nyilik-rimaszombatban-kepgaleriaval
https://ma7.sk/mediak/139579/0


 

Az átadón részt vett Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség Magyar iskolaválasztási 

programjának munkatársa, aki portálunknak elmondta, hogy 

első ízben tavaly ajándékoztak iskolatáskát a magyar tannyelvű első osztályba íratott 

gyermekeknek. 

Mint mondta ezzel egy újabb elismerést és ösztönzést szeretnének nyújtani a magyar 

iskolaválasztás felé. Mivel a koronavírus-járvány miatt a beiratkozás a legtöbb helyen 

elektronikusan történt, ezért eddig nem volt lehetőség az ünnepélyes átadásra. Az 

iskolatáskákat az intézmények többségében csak a szeptemberi tanévkezdet alkalmával fogják 

majd átadni. Következő lépésben pedig az ösztöndíjak kerülnek majd kiosztásra, szintén az 

ősz folyamán.  

„Úgy látjuk, hogy a programnak kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Felvidéken 

a magyar iskolaválasztók száma az utóbbi időkben stabilizálódott, sőt bizonyos 

régiókban növekedést is tapasztaltunk. 

Ez a demográfia és az asszimilációs folyamatok ismeretében nagy eredménynek tekinthető. Itt 

Rimaszombatban is, az új Református Alapiskolával együtt az idei magyar elsősök száma 



jelentősen, 11 gyermekkel nőtt” – mutatott rá Sullivan Ferenc, hozzátéve, hogy a Szövetség 

számára valamennyi oktatási intézmény egyformán fontos. 

Rimaszombat három magyar tanítási nyelvű alapiskolájába összesen 82 elsőst írattak, ebből 31-en a 

Tompa Mihály Alapiskolában, 28-an a Református Alapiskolában, míg 23-an a Dúsa úti Alapiskolában 

kezdik meg tanulmányaikat.  

Pósa Homoly Erzsébet ismertette az egész Rimaszombati járás összesített adatait, amely 

szerint szintén fokozatos emelkedést mutat a magyar iskolába jelentkezők száma. A 

beszélgetésen szó volt még az iskolaválasztási program főbb elemeiről, illetve szó esett a 

Rákóczi Szövetség nyári táborairól is. Elhangzott, hogy a táborok többsége a kialakult 

járványhelyzet ellenére megrendezésre kerül, sőt némelyiken gömöri diákok is részt vesznek.  

A Református Alapiskolában augusztus 28-án Gólyanapot tartanak, amelyen a leendő 

elsősök még a tanévkezdés előtt megismerkedhetnek az iskolával, és az oktatókkal, 

játékos foglalkozások során vehetik birtokba a tantermeket. 

A tanévnyitó ünnepségre és az ünnepi istentiszteletre szeptember elsején kerül sor a 

rimaszombati református templomban. 

https://ma7.sk/oktatas/atvehettek-az-uj-iskolataskakat-a-rimaszombati-

elsosok?fbclid=IwAR2eWjQSAhyrDpavMgCnjWCMV9x_rnjeVvnxEROhfolXWSyzsDmZ_WaE4BY 

 

Irodalom 

Kedves Gyerekek! Megjelent Lőrincz Sarolta Aranka néni Haza a senki földjén című könyve 

nyomtatásban is. Szeretetettel ajánljuk figyelmetekbe. Megrendelhető a lorinczas@gmail.com 

e-mail címen. Igaz, régi palóc történeteket mesél az új nemzedék számára. Ebből fogadjátok 

most szeretettel az aratással foglalkozó fejezeteket. 

 

*** 

 

Lőrincz Sarolta Aranka: Aratás 
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 A palócok ősidőktől fogva földművelők voltak, földjeik terményeiből éltek.  A földhöz, a természet 
változásaihoz igazították egész életüket. Figyeltek az időjárás változásaira és következtetni tudtak 
belőle földművelő munkájukhoz, hogy az eredményesebb legyen. Természetesen palóc elődeink 
önellátók voltak, elmondható, hogy mindent megtermeltek maguknak, amire szükségük volt, az 
élelmet, de még az alsó ruházatuk anyagát is megtermelték és saját maguk készítették. 
 A földek megművelése nehéz volt, sok fáradságot, erőt, odafigyelést, alapos munkát igényelt. A nyári 
forróságban ilyen nehéz munka volt az aratás, a learatott gabona betakarítása, a szérűkre, ez volt a 
hordozkodás. Igavonó állatokkal dolgoztak és ebből a munkából a nagy paraszti család minden tagja 
kivette a részét.  
  Június végén, Péter-Pál után, a gazdák kimentek a mezőbe és a sárguló búzatáblánál megállva, 
letörtek egy-egy kalászt. A tenyerükön elmorzsolták és a búzaszemeket a szájukba vették, megrágták 
és ebből megállapították, hogy elég érett már a búza, el lehet kezdeni az aratást. Ha, a búzaszemek 
még tejesek voltak, akkor hagyni kellett, hogy megérjen, ha szárazak voltak a gabonaszemek, 
elkezdődhetett az aratás.  Az aratás Sarlós Boldogasszony ünnepe után kezdődött. Az ünnep előtt 
megnézték az aratószerszámokat, sarlókat, kaszákat, hogy megfelelően élesek e. Az élüket élesre 
kalapálták, kiverték, vagy ha kellett megjavították.  
 Kora hajnalban, amikor a nap még föl sem kelt, alig pitymallott, az aratók elindultak a mezőbe. 
Minden kaszásnak volt egy aratópárja, akit még a farsangi időben választottak maguknak. Az 
aratópárokat felfogadva, a gazda megállapodott, megegyezett velük munkájuk bérében, a 
napszámban, majd illendően megvendégelte őket. A szerződést szóban kötötték meg, és az adott szó 
kötelezett, azt nem lehetett megváltoztatni, ez a becsülethez tartozott. 
Amikor kiértek a búzatáblához, az első kaszás belevágott az álló búzába, a párja ebből egy 
búzacsomót kötött, odalépett a gazdához és rákötötte a lábszárára. Ez egy jelképes gesztus volt a 
munka egyezmény megkötésére. 



Munkakezdés előtt mindig imádkoztak, majd elindult az első kaszás, mögötte a marokszedőlány, vagy 
asszony, és utána a többi kaszásarató. Egész délig arattak. Amikor meghallották a harangszót, 
megálltak. A férfiak levették a kalapjukat és közösen elmondták a déli imádságot csak ezután mentek 
a közelben álló fák árnyéka alá, ahol a gazdasszony már várta őket az ebéddel. A vízhordólány 
körbeadta a vizeskorsót, amely ha kiürült, akkor újból hozott friss vizet a legközelebbi kútról. A 
vizeskorsó égetett agyagból készült és ebben a víz sohasem melegedett meg. 
 Az ebéd elfogyasztása után, a déli forró órában egy órát pihentek, majd felállt az első kaszás és a 
marokszedő párja, a többiek is követték őket és folytatták tovább az aratást. A marokszedőknek 
gyorsan kellett dolgozni, mert a kévekötő búzaköteleket akkor sodorták meg, amellyel összekötötték 
a kévébe szedett búzamarkot, búzacsomót. 
Ha az arató kaszás megállt, hogy megfenje a kaszáját, addig a marokszedő fél keresztbe hordta a már 
összekötözött kévéket. 
Az aratás napszálltáig tartott. Akkor az aratók elindultak a mezőről, be a faluba, vagy a 
szálláshelyükre, ahol már várta őket a vacsora. 
Az aratás időtartama attól függött, mennyi búzatáblája volt a gazdának. Mikor befejezték az aratást, a 
gazda bearató végzésre hívta az aratómunkásait és megvendégelte őket. Ekkor a marokszedő lányok 
aratókoszorút fontak, amelyet rúdon vittek a gazdának ajándékba. A bearató koszorú korona, vagy 
harang formájú volt. A bearató végzésre citerást, dudást fogadtak és táncoltak, mulattak, daloltak, 
vigadtak az aratók.  
A tarlón maradt fél keresztbe rakott kévéket, aztán a gazda szekerekkel behordatta a szérűjére és ott 
elkezdődhetett a cséplés. 
Az ősidőkben ezt a munkafolyamatot még kézzel, cséphadarókkal végezték, amikor a kévéket 
hatalmas vászonponyvákra rakták és a cséphadaróval csépelték a kalászokat, Később a cséplőgép 
feltalálásával már cséplőgépekkel csépelték a gabonát. Kézi csépléssel, csak a vetőmagnak hagyott, 
kiválasztott szép kalászokat, kévéket csépelték ki.  
A rozst is cséphadaróval csépelték, mert a rozs szalmájából zsúpot készítettek és ezzel fedték az 
házak és ólak tetejét. 
 

 
Rozs cséplése a szérűn. 



 
Dél alatti pihenés cséplés közben 

 
 
Arató népdalok- Ipolybalogi gyűjtés, adatközlő: Zolczer Ferencné Dienes Ilona született 1919- ben. 
1. 
 Megérett a búza, megcsillan a kasza, 
 A Jóisten adta, mi meg hordjuk haza 
Gyere rózsám, mellettem van a te helyed, 
Szüret után úgyis bekötöm, a fejed. 
 
Kifenem a kaszám, hogy szép rendet vágjon, 
A marokszedésnél vigyázz meg ne vágjon, 
Majd vigyáz rám a szeretőm erős karja, 
Ha este babáját ölelni akarja. 
 
2. 
A balogi országútra, de tyuhajla, 
 Székács búza hajlik rája, de tyuhajla, 
Balogi leginyek aratják, 
Jaj, de szépen keresztekbe rakják, de tyuhajla., 
 
A balogi berek alja de tyuhajla, 
Térdig ér a zöld fű rajta, de tyuhajla, 
Majd lelegelteti azt a juhász, 
Szép a babám, el ne szeresse más, de tyuhajla. 



 
 

Libákkal a tarlón 
 
  
A régi, paraszti világban minden falusi háznál nagy libafalkát tartottak. A ludak már kora tavasztól 
tojtak. Mikor ezt abbahagyták, a gazdasszony szalmát helyezett a nagy vesszőből font kosarakba, 
belerakta a tojásokat és a ludakat megültette. Amikor a kislibák kikeltek a tojásból, a libafalkához 
libapásztort fogadott a gazdasszony. A libapásztor dolga volt vigyázni a libákra, hogy kárba ne 
menjenek, vagy el ne vesszenek. A kaszálatlan rétekre csősz vigyázott, s ha libák bementek a nagy 
fűbe, ilyenkor megjelent a csősz a libafalkát elhajtotta. Azért, hogy a libákat hazaengedje bírságot, 
pénzt kellett fizetnie a gazdasszonynak. 
A kis libapásztorok ezért nagyon vigyáztak, hogy a libák ne menjenek kárba. Amikor a réteket 
lekaszálták, akkor a libák már szabadon mehettek bárhova legelni.  
Az aratás után a libapásztorok már a tarlóra hajtották a libákat, ahol a szárnyas jószágok elhullajtott 
kalászt keresgéltek. Itt is vigyázni kellett a libákra, hogy a fél keresztekbe be ne menjenek, meg ne 
rágják a kévék kalászait. 
A libapásztorok a libák legeltetése mellett azért mindig találtak időt a játszásra, de amikor már vége 
felé járt a nap, annak érdekében, hogy a libák nagy begyeket rakjanak, mindig daloltak. 
Csutkáim, burikáim, papajkáim,  
Siessetek begyet rakni, 
Hazamennék tüzet raknyi. 
Tízórára, vacsorára,  
Tizenketted félórára. 
Estelegyik mán az idő,  
Minden madár hazakísző, 
Én is mennék, ha mehetnék,  
Galambomval beszélhetnék, 
Szállj le madár, ha lehet, 
Ha lehet, vidd el ezt a levelet, 



Add oda egy leginynek,  
János nevezetőnek, 
Mert, ha oda nem adod, 
Kikobzom a tolladot! 
 A libapásztorok esténként, amikor hazahajtották a libákat, a gazdasszonytól vacsorát kaptak. A nyári 
libapásztorkodásért pedig egy öltözet ruha, vagy pénz járt. 
 

 
 

Kenyérdagasztás 
 
A palóc családokban, háztartásokban, a kenyérsütés fontos és nehéz munka volt. Nagy volt a család, 
mert több nemzedék élt együtt, ezért sok kenyeret sütöttek egyszerre, annyit, amennyi a kemencébe 
belefért és ez lehetett nyolc, tíz kenyér is.  
Aratás után, a jó minőségű búzát a legközelebbi malomban megőröltették, zsákokban hazavitték és 
beöntötték a lisztes hombárba, vagy a nagy liszttartó kosárba, edénybe, amely szalmából volt fonva 
és teteje is volt. 
A gazdasszony kora hajnalban kelt, a lisztet beleszitálta a nagy kenyérdagasztásra való teknőbe, sót, 
langyos vizet öntött bele, majd a megpuhult kovász következett. Ha krumplis kenyeret akart sütni, 
amely nem száradt meg olyan gyorsan, akkor a krumplit héjastól megfőzte, megpucolta, krumpli 
törővel összetörte és az elkészített kenyérdagasztásra váró liszthez, kovászhoz rakta. Ezek után 
dagasztani kezdte a tésztát. Addig dagasztotta, amíg a tészta sima nem lett, elvált a teknő oldalától és 
a gazdasszony kezétől. Ez eltarthatott egy óra hosszáig is. Amikor elkészült a dagasztással, 
meghintette a tetejét liszttel, keresztet rajzolt a tészta tetejére, letakarta tiszta vászonkendővel és 
egy óráig hagyta kelni.  
Ezután következett a kemence kifűtése. A fát már előző nap odakészítette, begyújtott a kemencébe 
és fokozatosan rakta bele a tűzifát. Amikor már forró lett a kemence, akkor szénvonó lapáttal 
kiszedte a parazsat. Ekkorára a kenyértészta is megkelt. A nagy fatáblán kerek formára kiszaggatta a 
kenyereket és az odakészített tiszta vászonkendőkbe bélelt szakajtókba rakta. A tésztát még egy 
kevés ideig hagyta kelni, azután a liszttel megszórt kenyérsütő lapátra borította. Megkente a 



kenyerek tetejét langyos vízzel és a lapáttal sorra berakta a forró kemencébe. Amikor megsültek a 
kenyerek, akkor kiszedte és a kenyeres rácsra rakta, hogy kihűljenek.  A teknő aljáról összekapart 
vakarcsot, lepény formájúra alakította, szilvalekvárt tett a lepényekre és a kemence szájában 
megsütötte. Ez lett a libapásztoré, vagy a család gyerekeié. 
A kenyereket mindig elzárva tartották a kenyeres ládában. Beosztották, hogy két hétig is kitartson a 
nyolc- tíz kenyér. Ha a kenyér csak egy darabja is leesett a földre, megcsókolták és nem dobták el, 
hanem megették. Úgy tartották, hogy a kenyér Jézus szent teste. 
 

 

Kenyérsütés a kemencében 

*** 

 

Lőrincz Sarolta Aranka: Szülőföldem  
 
Aranyos fény bukkan keleti ég alján, 
Újra megjött a nap Felvidéknek táján. 
Fényes nap korongja sugárkévét lövel, 
Szerelmes játékkal csókolja a földet, 
Dimbes-dombos tájat, völgyeknek hajlatát,   
Réti virágoknak tarka színű szirmát. 
Az Ipoly tükrében megcsodálja magát, 
Aztán továbbsuhan fáknak koronáján. 
Apró falvak hátán, háztetők tetején, 
Szórja fénysugarát vidáman szerteszét. 
Temetők sírhantján, hol ősök nyugszanak, 
Melengető fénnyel, elmélázva ballag. 
Csendes a temető, itt a holtak laknak, 
Szülőföld takarja porladó csontjukat. 



Távolban a hegyek kéken integetnek, 
Lankás oldalukon szőlők érlelődnek. 
Sárga búzamezők aratásra várnak, 
A megművelt földek dolgos népet látnak.  
Nap az ég körívén ballag egymagában, 
Végigcirógatja Ipoly - menti tájat. 
Vörösen, lángolva érkezik nyugatra, 
Ahol hegyek csúcsa lesz a takarója. 
Jól végezte dolgát, megpihenhet békén, 
Csillagok fénylenek ég sötét körívén. 
Ipoly - mente tája, te szép szülőföldem 
Itt hozott világra, édesanyám engem. 
Magyarul szólt hozzám, magyar mesét mondott, 
Életem fájára magyar szívet adott.  
Szülőföldem tája ezért nekem drága, 
Palócok országa, szívemnek virága.  
Lehet, hogy másutt gazdagabb a világ, 
Mégsem hagynám soha szülőföldem árván. 
Akárhová mennék, mindig visszavágynék, 
Ipoly - menti tájra, mely földi ajándék. 
Itt ringott a bölcsőm, itt élek és halok, 
Itt zúgjanak értem kis és nagy harangok. 
S ha majd elérkezik az utolsó óra, 
Istennek angyala lelkemet szólítja, 
Testem ősök közé, kerül a sírkertbe, 
Drága szülőföldem fedjen be örökre. 

 

Pósa bácsi tarsolyából 

Lajos bácsi: Pipi, pip, kis csibe! 

Pipi, pipi, kis csibe! 

Itt a kedves Tercsike!   

Gyere, lesz majd csókra csók, 

Simogatnak kis kacsók, 

Te is szeresd Tercsikét. 

- Csip, csip, csip, csip, jó reggelt! 

A Tercsike már felkelt? 

Kérje meg a Jolánkát: 

Húzza föl a topánkát. 

Majd játszunk egy kicsikét, 

Szeretem én Tercsikét. 

 

Forrás: Az Én Ujságom, 1892.július 17., III. évfolyam, 29. szám 



Imádság 

Endrődi Sándor: Téged dicsérlek 

Téged dicsérlek,  

Én Uram, Isten! 

A te szent műved 

Ide lenn minden. 

Ide lenn, ott fenn, 

Amerre látok: 

Harmatcsepp, porszem, 

Napok, világok. 

Tiéd a halál,  

Tiéd az élet, 

Ura vagy minden 

Nagynak, csekélynek. 

Sietek hozzád 

Az ima szárnyán: 

Atyám, fogadd el 

Gyermeki hálám! 

 

Forrás: Az Én Ujságom, 1901. június 30., XII. évfolyam, 27. szám 

Homoly Krisztina előadásában elhangzott 2020. július 7-én, Rimaszombatban az 

iskolatáskaátadó-ünnepségen 

*** 

Pósa Zoltán: ANTEUSZ 
                                                      

I. FELNEVELŐ HAJLÉKOM SIRATÁSA 

Valahányszor elmentem 1998 előtt Debrecenben a Nagytemplom előtt, a Piac utca egy-
hármas szám magasságában, úgy éreztem, „sajog a lelkem” és ne szégyelljem, a szívem is. 
Ott állt valaha az a ház, amelyben először eszméltem önmagamra, s bár a Sas utcai (SAS U 4) 
patika fölötti lakásban segített 1948. szeptember 6-án engem még valódi, falusi bábaasszony 
e világra, de a spirituális értelemben vett szülőházam mégis a baljós, ellenszenves Vörös 
Hadseregről elnevezett főutca (mindenki Piac utcának hívta akkor is) és a Hatvan utca sarkán 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/07/iskolat%C3%A1ska-3.jpg


álló, ma már csak az emlékeinkben létező, patinás, piros nyeregtetős bérház volt.  Az is 
tetszett nekem, hogy kétféle lakcímünk volt: lakhelyünk területe a Piac utca, (hivatalosan a 
Vörös hadsereg u) 3. szám alatt volt található, ez volt a helyrajzi számmal bejelölt 
lakóterületünk. Levelezési címként mégis célszerűbb volt a Hatvan utca 2 számot használni, 
mert minden új postást eltájolt az a tény, hogy a mi házrészünknek, a Piac utca 3-nak nincs 
bejárata, csak a Hatvan utca 2 szám alatti hatalmas, veres kétszárnyú fakapun át lehetett 
eljutni a lépcsőházunkig.  Házunk helyén ma egy hófehér nagyáruház, egy bankfiók, mellette 
a copfos neobarokk Arany Bika  modern bővítménye található.  

Azon a szörnyű 1973. január végi délelőttön a fél város a Kossuth téren, a Piac utca térré 
szélesülő elején, a Nagytemplomnál, az 1848-49-es szabadságharc ikonja, Kossuth fejedelem 
szakállas szobra előtt topogott. Nem merünk rá nézni, egymásra sem nagyon pillogtunk, 
mert éreztük, nem szabadna hagyni magunkat. Alapjában véve műemléki jellegű, 
századfordulós házat a levegőbe röpíteni nemzetellenes bűn. Trianon betetőzése, hogy az 
1920. június negyedikén egy harmadára csonkolt maradék ország polgárai már a saját, 
legbensőbb közegükben, szülőhazájukban, szülővárosukban se érezhetik otthon magukat.   
Tizennyolc család lakott e nyájas, tágas szobákat, lakályos lépcsőházakat, otthonos 
világítóudvarokat, keresztépületeket, hatalmas első udvart, „grundot”, hátsó kis udvarkát, 
kertecskét, bolthajtásos pincerendszert magában foglaló tömbben.  Szülőfalunk volt emez 
óriási úri kúria, a szó szoros értelmében. Úrilakok, úri szobák, polgári lakosztályok, valódi 
közösségteremtő közös terek. Hadd pusztuljanak. Foglalja el a nemzet helyét a nép, aztán a 
magyar népesség helyét a lakosság, élhető házak helyét az akkori, szocialista panelketrecek, 
valódi közösségek helyét a multikulturális szegregációk. A nemzetietlenítés, az egyszerre 
Moszkvából és Washingtonból távvezérelt egységesítés, a totalitás helyett a globalitás reánk 
zúdítása, 1973-ban kezdődött el. A Piac utca három szám alatti grund és a három patinás 
ház, eszmei szülőfalum felrobbantásával.   

Ott álltunk. Vártuk, hogy égszakadás, földindulás után a három, méltóságteljes, kiürített 
fehér falú, piros nyeregtetős épület a levegőbe röpül. Üstökösi lángcsóvákkal. Égre zúduló 
lávadarabkákkal.  

Ehelyett tompa, fáradt gyomorkorgáshangot hallunk, s a kétemeletnyi tömb összerogy, mint 
a selejtezésre ítélt tangóharmonika, amikor utoljára összecsukják. A lágerszerűen 
szögesdróttal körbevett csodaházak helyén szürke szálló por, téglarakás. 

 - A kommunizmus romhalmaza, ami maga alá temet bennünket, ellenségeit is - szólalok 
meg. - Nekem szabad szidni őket, mert elkallódásra ítélt, reakciós partizán, klerikális elem 
vagyok, törvényen kívüli. Mellettem áll  sudár, hidegvízkék szemű, tűzvörös hajú, lélektelenül 
mutatós ex-évfolyamtársnőm, afféle vörös barbibaba.  

- Zoli, már megint bajba kevered magad, nem tudsz hallgatni – duruzsol a fülembe. 

 – Mi közöd hozzá - válaszolok ellenségesen, tudom, az apja a budapesti rendőrségen, anyja 
a Duna menti „fehér házban”, a központi pártházban dolgozik, ő meg az egyetemen 
tanársegéd, velem, a díszdeákkal ellentétben, aki éppen állástalanként tengődöm egy olyan 
világban, ahol a munkanélküliség három hónap múlva közveszélyes munkakerüléssé alakul 
át, így potenciális börtöntöltelék vagyok. 

- A tieid leromboltak mindent, ami ehhez a városhoz köt. Mostantól hazátlanná lettem, mint 
a tizennyolc család, aki e hajlékban élt. Te bizonyára nem olvastad, nekünk, reakciósoknak 



megvan otthon Tormay Cécile Bujdosó könyv című remeklése a bolsevizmus, a Károlyi 
kormány és a Tanácsköztársaság bűneiről. Az első olyan két anti-forradalomról, amelyek 
elvették Magyarország szüzességét. Azelőtt itt nem volt a nagy francia forradalomhoz, a 
párizsi kommünhöz hasonló aljas vérengzés, melynek során a hatalom a saját népét tekinti fő 
ellenségnek, hazáját pedig lerombolandó szent helynek, legfeljebb az undorítóan öngyilkos 
Dózsa parasztháború, amely nélkül lehet, hogy megúsztuk volna a mohácsi vészt. 

- Milyen nagy szavakat használsz? Ez nem illik ahhoz a kedves bohókás filozófushoz, akit 
ismerek és szeretek. Hidd el, a szülőházad számára nem volt más megoldás. E házak 
tatarozása, modernné, összkomfortossá, gázfűtésessé tétele túl sokba kerülne. Ez a három 
épület nem volt rentábilis, túl nagy helyet foglaltak el, helyükre gazdaságos kislakásos 
panelházsor, vagy egy nagyáruház kerül, s Bika szállót is ki tudják bővíteni. Nem tudom, mi 
bajod van a szocializmussal? Nem kéne annyit kereszténykedni, templomba járni, vallásos 
verseket írni, magyarkodni.  Felejtsd már el Trianont. S akkor a helyzeted is megjavulhat. 
Egyszer már mondtam neked, ha elveszel feleségül, visszakerülsz az egyetemre, s ha akarod, 
előbb-utóbb fölkerülünk Budapestre. Utoljára vállalom a fordított szereposztást. Megkérem 
a kezedet. Ám ha megint kosarat adsz, irgalmazzon neked az, akiben én soha nem hittem.   

 - Tudod, arról, ahogy a tieid fölrobbantották ezt a gyönyörű házat, minden pátosz, 
csinnadratta nélkül, eszembe jut Tormay Cécile két mondata a Bujdosó könyvből. ”A 
kommunizmus lélektanából mindig kimarad a nagyszerű. Még akkor is, ha kegyetlen.” . Ám, 
mivel évfolyamtársak voltunk, s emberként soha nem voltál nekem ellenszenves, hadd 
olvassam föl neked azt a versemet, amelyet ez a barbár városképrombolás ihletett. Ha nem 
tudnád, Anteusz az a mitológiai hős, akit azért nem lehet megölni,  mert ha a Földanyával, a 
Szülőfölddel érintkezik, akkor is új erőre kap, s föltámad, ha elvették az életét. Anteusz most 
kicsit meghalt, mert elvettétek tőle gyermekkorának fő helyszínét. Vedd ezt a kis 
ősbemutatót búcsúajándéknak. 

ANTEUSZ 

A szülőház közelsége megtisztítja lelkem 
Zsigereim áthevülnek, megifjul a testem 
Bár most idegenek lakják, de már a látványtól 
Piros tetejétől, hófehér falától 
Grunddá szélesedett tágas udvarától 
Szemből rám köszönő Nagytemplom tornyától  
Föltámad bennem a gyermekkor élménye 
Sodrától friss vért nyert éltem véredénye 
Ám közbejött az a sátáni tervezés 
Amit úgy neveznek, hogy városrendezés 
Így egy szörnyű napon – emléke gyalázat – 
Fölrobbantották az ősi szülőházat 
 Amelytől a nehéz csúcspillanatokban 
Padlóra küldve is új erőre kaptam 
Azóta hazátlan tengetem életem 
Beteljesedett hát negatív végzetem 
                                

 



II. ANTEUSZ FÖLTÁMADT! 

S most, hogy 2020-ban újra Debrecenben töltjük el a szokásos nyári két hetet feleségemmel, 
Barna Mártával, kivel 1976. október 9-én a szülővárosomban fogadtunk egymásnak örök 
hűséget, elámulunk attól, amit 1998- 2014-ig a legendás, Fideszes polgármester, most a 
térség országgyűlési képviselője, Kósa Lajos teremtett abból a depressziós városból. A nemes 
hagyományt folytatja Papp László, a város jelenlegi első embere, aki a járványhelyzetet is 
kiválóan kezelte, Debrecen gyakorlatilag fertőzésmentes volt. Barátomat, az egyik 
színművészt látogatjuk meg. A Csokonai színház hatalmas erkélyéről csodáljuk a panorámát. 
Vakítón szikrázó napfényben ezerszeres pompaglóriát ölt maga a színház is. Szemből köszön 
reánk a Kossuth utca, a sárgás Csokonai kávézó és vendéglő, a régiesen otthonos Batthyány 
utca másik fele… A színház mellett hatalmas félgömb-tornyos fehér épület, az úgynevezett 
Pénzügyi Palota, bejáratánál irodák, földhivatal, házasságkötő terem, udvarában egykori 
tisztviselőlakások.   

A színház hátsó fertályán látható a Blaháné utca, a mélyített tér és a Művész presszó. A szép, 
nagy fehér épületben székelt első iskolám,  a gyermekkoromban elitnek  számító Maróthy 
György Tanítóképző Intézet gyakorló elemista tanintézete. Most gimnázium, Ady Endre 
nevét viseli…  

Kiérünk a Csapó utcára, a hol régen és most is, piac volt-van, most viszont gyönyörűen 
árnyékba borítva fákkal, alattuk modern standok, és kofapultok. A Csapó utcából nyílik a Vár 
utca, a patinás Zenedével. 

Közben beszélgetünk feleségemmel. Máté fiunk a Nagyerdei Strandon fürdik.  

Na, ezt a néhány lerobbant maradványházat használná ki a Debrecenben szerencsére kevés 
számú nemzetellenes baloldali-liberális megmondó ember.  1973-1998-ig olyannyira 
elsivárosult az egész város, hogy nehéz mindent egyszerre rendbe hozni.  Az egykori ország 
és városrontók persze kifogásolják, miért olyan lassan végzik el a mostaniak azt, amit nekik 
kellett volna elkezdeniük. Feledik, hogy a Fideszes városvezetésnek vissza kellett vásárolnia 
az osztrákoktól a köztisztasági vállalatot és a temetőt, amit a balosok adtak el, ami miatt a 
város hótt koszos volt, s a temetések ára csillagászati szférákig szökött. A másik milliószor 
agyonszajkózott érvük: a látványberuházásokhoz képest szegényes a külváros, de hát azt is 
ők tették tönkre, s 1998 óta fokozatosan az is szépül. A harmadik vörös vezető 
papagájszólam: mi, nemzetiek, jobboldaliak cserbenhagyjuk a szegényeket, akikkel ők 
semmit sem törődtek. Azt szajkózzák: gyes helyett munkanélküli segélyt a kapa-
kaszakerülőknek, a drogosoknak. A határon túli magyarokat kiebrudalnák, az idegen afrikai 
gazdasági bevándorlókat pártolnák, be akarják engedni, hadd nyomorogjanak velünk együtt 
újra.   

Nehéz leküzdenünk a  meghatottságot, amint meglátjuk az Arany Bika szálló gigászi szürke 
tömbjét… A tér, mint ha a réginek álomi mása lenne… A sárga, emberfejű, különlegesen 
neoklasszicista református Nagytemplom, a kálvinista Róma szimbóluma.  Előtte a tér tiszta, 
rendezett. Ez egy olyan tér, amelynek egyetlen regisztrált épülete a Kálvinista Róma sárga, 
neoklasszicista Szent Péter Bazilikája, a Nagytemplom. A tornya zöld, az órák számlapja 
immár nem fehér, mint gyermekkoromban, hanem fekete és római számlapos. Mellette 
méltóságteljes kis fölnagyított szürke lázmérő, s Püspöki palota tornya, amelyben soha nem 
lakott a református püspök. Belső, köves udvarok, kényelmes, nagy lakások.  A zöld-fekete 



emberfejű, sárga „köpenybe burkolt” Nagytemlom előtt, a szürke Püspöki Palotától srévizaví 
áll Kossuth apánk szobra, alatta mellékalakok, honvédek.  

S a sétálóvá átalakított téren vidám nyüzsgés, emberek beszélgetnek padokon, lócákon. Az 
oszloplábakon álló Bika óriástornác melletti cukrászda teraszán ülünk le.   Még nincs egészen 
kánikula, de már jól esik a dombormíves, mélyített medencés szökőrút felől érkező enyhős 
levegő… Íjas, szíjas ábrázatú, föveges vitézek. Maga a kút a haló poraiból újra meg újra 
megéledő Főnix, Debrecen emblémaalakja, amely hajaz az üdvözült lelkeket a túlvilágra 
átszállító Giffre is… Most már az Anteusz című költeményben megverselt régi ház helyén álló 
fehér épületekre is megbékélten tekintek. Egykori házunk előtt látható Szabó Lőrinc, a nagy 
előd szobra, ő is bizonyára helyesli a Mennyből hazatérésemet. Föléledt a szülőhaza. Immár 
Anteusz hazatalált és feltámadt. S a Griffre hasonlító Főnixmadár új verset szült, amelyet 
este Barna Mártának és Pósa Máténak olvasok föl az Aquaticum Szállóban.  

 
GRIFF ÉS FŐNIX  
 MINDENSZENT MADARA… 
BŰVÖS MADÁR KÉT NAGY SZÁRNYÁN 

ÉG ÉS FÖLD KÖZT FÖL ÉS LESZÁLL  
NAPARANY ÉS HOLDEZÜST 
 A TOLLRUHÁJÁN  
PIROS RUBIN   
FEHÉR GYÉMÁNT  
ZÖLD SMARAGD A  
KORONÁJÁN   
DELEJFÉNYŰ   
KÉT TUCATNYI   
CSILLAG ÜL A GLÓRIÁJÁN 
MISZTIKUS ÉS TRANSZCENDENS HÍD 
 NAPPAL SZILAJ ÉJJEL SZELÍD 
KÉT VILÁGOT ÖSSZEKÖT  
 ÉS EGYSÉGBE FON  
ÉBREDÉSBŐL ÁLOMBA VON 
MAJD FÖLÉLESZT ÖRÖKLÉTRE  
BEVEZET AZ ÜDVÖSSÉGBE 
HALÁL-ÉLET ÁTJÁRÓJA   
VILÁGLÉLEK HORDOZÓJA 
 

 

 

 

 

 



Természet 

Arany ABC 

Udvaromon arany eke,   

Fölszántom az udvart vele, 

Tele vetem violával? 

Rozmaringgal, tulipánnal. 

Kristályvízzel öntözgetem, 

Bokrétába kötözgetem. 

Kinek adom? Senki másnak: 

Az én édes jó anyámnak. 

Vándorol a darumadár, 

Amerre megy, sír a határ, 

Sárga-piros lombot hullat,   

Darumadár búsan krúgat 

Vándordarvak V betűje 

Napkeletre elkerül-e? 

Vagy a vihar szerteszórja? 

Tenger lesz a koporsója? 

Vándormadár, Isten veled! 

A mi szívünk soh’se feled. 

Jöjj vissza majd, jöjj vidáman, 

Szép tavaszi napsugárban! 

Zöld erdő pázsitján egy rubintos hintó,   

Abba szép tündérlány, mint a rózsabimbó. 

Tündér a tündérlányt meg is koszorúzza, 

Tizenkét tücsök meg csak a nótát húzza, 

Zene zeng, kedve van a sok tündérlánynak, 

Körbe, karikába táncra táncot járnak. 

Hófehér nyakukról hull a gyöngy sorjába -  

Hulló gyöngyből mi lesz? Erdő gyöngyvirága. 

Zsiga! Lábad alatt a csiga.   

El ne taposd, vigyázz rája, 

Ő is Isten állatkája. 

Zsiga! Mit csinál a csiga? 

Nyújtogatja szarvacskáját, 

Hátán hordja házacskáját. 

Zsiga! Hova lett a csiga? 

Ládd-e, hogy megijedt tőled! 

A házába bujt előled. 

 

Forrás: Az Én Ujságom, 1890. március 30., I. évfolyam, 14. szám 

Szerkesztette: Pósa Homoly Erzsó 


