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Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat
Alapította: Rakovszky József

XX. évfolyam                                                                          2010. 2. szám

Tartalom

A társadalmi igazságosság világnapja: február 20. -. Társadalomkritikai rovatunkban p. Somfai Béla SJ. "Erkölcsi pozitivizmus?"  
címû erkölcsteológiai tanulmányát és Benyhe István 2008-ban  elhangzott, "Társadalmi válságok" címû elõadását olvashatják. 

 Még magához sem tért Budapest sokat szenvedett lakossága abból a sokkból, amit elõbb a német megszállókkal kollaboráns 
hungarista párt kegyetlenkedése, majd az ostromló szovjet csapatok fosztogatása, erõszakossága, a harcok borzalma miatt szenvedtek 
el, még be sem fejezõdött a fõváros elfoglalása (1945. február 13.) amikor megkezdõdtek a pesti oldalon a kommunisták által szított 
lincselések, véres bosszúk, megtorlások. 

 Február hónap a télûzõ-tavaszváró népszokások, a farsangi bálok ¹ê1 és az ott szövõdõ szerelmek, a párválasztás ideje. A felvidéki 
Nagybalogon még ma is élõ "téltemetõ" bábégetésérõl olvashatunk, valamint gyönyörködhetünk Ady Endre, Berzsenyi Dániel, 
Csokonai Vitéz Mihály, Dsida Jenõ, Dukai Takách Judit, Kosztolányi Dezsõ, Rakovszky József, Osváth Erzsébet, Vörösmarty Mihály 
idekapcsolódó verseiben. 

Nem feledjük! Február havi évfordulónaptárunk. 
 Február hónapban van a szerzetesek világnapja. Ismerkedjenek meg, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrenddel, a Remete Szent 
Pálról elnevezett pilisi pálosokkal, további sorsukkal, valamint alapítójuk Boldog Özséb életével, olvassuk el a hozzá szóló 
könyörgést, gyönyörködhetünk Gérecz Attila; Boldog Özséb himnuszában, valamint a pálos papköltõk Ányos Pál, Kreskay Imre 
verseiben  

Értékeink: természeti kincsünk a Tisza emléknapja; versek Ady Endre, Áprily Lajos, Gárdonyi Géza, Juhász Gyula,  tollából.     
     
A családi hagyomány szerint, az 1860. években anyai ükanyám a tapolcai vásárba menõ férje távollétében egy egyszerû fortéllyal ûzte 
el a balatonfelvidéki Eger patak környékén portázó betyárokat. Akkora erõvel csapta be többször a pitvarba vezetõ vasalt tölgyfaajtót, 
hogy a vízhangzó dördülések puskalövéseknek hangzottak, majd ezt hallva a rablók fejvesztve lovagoltak ki a Kapolcson lévõ 
Mezriczky malom udvarából.  A hírhedt bakonyi betyár Sobri Jóska 173 éve lett öngyilkos a lápfõi erdõ tisztásán, amikor körülfogták a 
vármegye csendbiztosai 1837. február 17-én. Sorsában késõbb számtalan szegénylegény osztozott, mint a Kodály Zoltán által a Mátrai 
képek zenemûben megénekelt Vidróczky Márton, a palócvidék leghíresebb betyára, akit 36 évvel késõbb lõtték agyon 1873. február 8. 
a pandúrok. Gyakran szerepeltek versekben, anekdotákban, balladákban, elbeszélésekben, és a vásárokban kapható 
ponyvaregényekben.  A betyárok a falvak és városok egyszerû népe képzeletében, valamint a betyárlegendákban leginkább 
romantikus hõsként szereplõ, igazságosztó szegénylegények. A valóságban azonban a társadalom perifériájára szorult1 vagy a 
kényszersorozás elöl menekülõ rablók, fõleg birka és lótolvajok voltak, akik az útszéli csárdákban múlatták az idõt, miután eladták a 
zsákmányt az orgazda korcsmárosoknak. Verset írt a betyárokról többek közt, Ady Endre, Madách Imre, Pintér Lajos, Simon István,
. 
Népzenérõl szóló sorozatunk is a betyárvilággal, szintén a betyárdalokkal foglalkozik.

Benedek Elek a nagy székely mesemondó kisgyermekkorom szinte minden estéjét elkísérte. Édesanyám meséi, amit húgomnak és 
nekem mondott el esti lefekvésünk után, minden bizonnyal segített kinyitni a szemem, vágyat ébresztve az olvasás tudományára, hogy 
mihamarabb belefeledkezhessek a magyar népmese és irodalom kincseibe. Épp öt éves múltam, amikor lassan szótagolva, de annál 
büszkébben olvastam fel elõször Nagyanyámnak az egyik kedvenc történetemet, az esténként gyakorta kikunyerált mesét; a rácról, a 
rókáról és a szarkáról. 

Kortárs novellák: T. Ágoston László, „Akkor ötvenhétben”, Jóna Dávid, „Egy sima –egy fordított”, Zonda Attila, „Katinka”.
Elszakítva: a Kolozsvárról elszármazott költõ, Pethõ László Árpád versei (Átláss a keritésen!, Fehérült nappalok, Málhásan 
szamárhát, Memento 1956). 

Porta: Bemutatjuk a Benedek Elek Emlékmúzeumot,  Ibafát és a pipakiállítást. Olvashatnak egy mesét a dohányról, tréfás történetet a 
híres pápai cseréppipáról, valamint a falusi dohánytermesztõk unalomûzõ mulatságairól. 



2.

z elsõ pillanatban okkal méltatlankodhatna az Olvasó, olvasóinknak szántam, akik részben vagy teljesen idegenek 
amikor a Bolyongások címû társada lomkrit ikai ettõl a tudománytól, s a legtöbbjük talán Pascallal* tart, hogy Arovatunkban a filozófiáról és annak mûvelõirõl olvas: „Mit se törõdni a filozófiával: ez az igazi filozófia”. Tudni kell, 

ugyan, mit keres ez a téma egy irodalmi havilapban? hogy a filozófia ágaiba foglalja a metafizikát, létfizikát, 
Felelhetnék erre röviden Deák Ferenccel: A filozófia olyan, történelemfilozófiát, episztemológiát  (ismeretelméletet), 
mint a só. Egymagában nem étel, de minden ételbe kell belõle tudományfilozófiát, logikát, esztétikát, nyelvfilozófiát, 
egy kicsi. Lássunk azonban egy másfajta, részletesebb politikafilozófiát, etikát, vallásfilozófiát. Most, hogy röviden 
gondolatmenetet: „A filozófusnak és a filozófiának igen megalapoztam a filozófia fogalmát,  fõ törekvésem az, hogy a 
érdekes helyzete van az emberek gondolkodásában. A filozófiának az ethoszába* vezessem be az olvasót, átadva a 
filozófust rendszerint olyan embernek képzelik, akiben kevés a szót maguknak a filozófusoknak, elsõsorban a  magyaroknak  
cselekvõ kedv, akibõl hiányzik a gyakorlati élet szükség- és a félremagyarázottaknak. Platon, Arisztotelész, Aquinói 
leteinek felismerése, s emiatt sokszor mosolyogni is szoktak Szent Tamás, Decartes,  Kant,  Hegel, Jung, Kornis Gyula vagy 
fölötte. Mégis azt látjuk, hogy a filozófus is, meg a filozófia is a ma élõ magyar, konzervatív filozófusok közül p. Somjai Béla 
önkéntelenül érdekli, vonzza az ember elméjét. Az élet viharai SJ. erkölcsteológus  vagy p. Bulányi György SchP. és p. Jelenits 
közepette küszködõ ember úgy van vele, mint a gyermekkor István SchP. teológusok neve többé-kevésbé ismert a 
boldog idejével: a férfias cselekvés zûrzavarából vágyó filozófiában járatlanok között is. Mostantól negyedévente 
tekintettel néz vissza a játék boldog idejére; a tettekben zajló megismerhetnek »Bolyongások« címû társadalomkrit ikai 
léttel szemben vágyik a szemlélõdés boldog örömeire. A rovatunkban egy-egy tanulmányt vagy egy neves filozófust 
gyakorlati ember úgy képzeli, hogy a filozófus az elysiumi* bemutató írást.
boldog mezõkön vagy a világ fölé nyúló hegycsúcsokon él”, 
írta Halasy Olivér A filozófia kis tükre címû könyvében. *utalás arra a görög mitológia szerinti csodálatosan szép 
Ráadásul napjainkban a fogyasztói társadalom zászlóvivõi vidékre, ahol a hõsök földi életük elmúlása után örök 
valamely furcsa oknál fogva azt hirdetik, hogy a hagyományos boldogságban élnek
szellemi mûhely eszméje túlhaladott. Be kell azonban látnunk, * Blaise Pascal, 1623. június 19-1662. augusztus 29 , francia 
hogy a gondolkodó ember mindennapi cselekedeteit, tehát vallásfilozófus, fizikus, matematikus,
egész életét meghatározza egyféle paraszti bölcsesség, ami *ét(h)osz (görög), gondolkodásmód.
színtiszta filozófia. /Lásd a fentebbi, már-már paraszti 
bölcsességet tükrözõ Deák-idézetet./ Bevezetõm ezért nem a Cságoly Péterfia Béla fõszerkesztõ
filozófusoknak készült, noha a filozófiáról szól. Olyan 

Levél az olvasónak!

ohlberg és mások vizsgálatai mért értelmezését, a cselekvõ szándékát, agg ály oss ágg al küs zkö dõ fia tal ok 
azt bizonyítják hogy a mai világ a cseleke det követke zményei nek gyakran kérdezik papjaikat vagy Kfelnõtt lakosságának közel fele figyelembe vételé t ált alában  nem hittanáraikat, hogy bûn-e valamilyen 

az erkölcsileg helyes cselekede tet tekintik ugyanolyan fontos kritérium- cselekmény. Kevesen gondolnak a  
azonosít ja a maga tart ás törvényes nak. A Vatikáni Zsinatnak a lelkiisme- megkérdezettek közül arra, hogy az 
elõírásaival. Az átlagember számára az ret re vonatkozó tanításáról ritkán  egyszerû igennel vagy nemmel adott 
erkölcsileg jó cselekedet megfelel, a hallunk a szószékrõl. A jóhiszemû de válasz nemcsak félrevezetõ, hanem meg 
rossz pedig ellentmond a pozitív tév es l elk iis mer ete t a k ato lik us is akadályozza, vagy le galább is 
törvényben lefektetett szabályoknak. erkölcstan könyvekben ma is gyakran lelassítja azt a folyamatot, amelyben a 
Orvosoktól is lehet hallani például, hogy „ i g n o r a n t i a  i n v i n c i b i l i s ” - n e k ,  személy birtokába vesz önmagát és 
„ é n  n e m  t a r t o m  h e l y e s n e k  a  legyõzhetetlen tudatlanságnak nevezik. szembenéz az erkö lcsi f elelõssége  
magzatelhajtást, de a törvényes korlátok Az egyház á l ta lában hi rdete t t  terheivel. Hasonlóan fé lreérthetõ a 
keretei között kötelességemnek tekin- tanításából nem válik világossá például ma na ps ág  gy ak ra n ha ng oz ta to tt  
tem annak végrehajtását”. Társadal- az, hogy a magzatelhajtásra kiszabott „önmagában vett rossz” kifejezés is, 
munk tagjainak csak kis hányada jut el automatikusan érvénybe lépõ kiközö- amellyel olyan cselekedeteket jelölünk 
az erkölcsi öntudatnak arra kifinomult sítés egyik elõfeltétele a halálos bûn meg, melyek a cselekvõ szándékától, a 
fokára, amelyen az erkölcsi jó vagy elkövetése. A gyóntatási gyakorlatban is csel ekedet  köve tkezményei tõ l és  
rossz végsõ kritériumát a lelkiismeret- gy ak ra n e lõ fo rd ul , h og y a  pa p körü lményeitõl függet lenül mindig 
ben meghozott döntésben találja meg. A egyszerûen azt mondja a gyónónak, e r k ö l c s i  r o s s z n a k ,  „ b û n n e k ”  
Római Katekizmus is azt hangsúlyozza, hogy ez vagy az „nem volt bûn”. Ezzel tekintendõk. Ilyen cselekedetnek tekinti 
hogy a „jól informált lelkiismeretet” kell elfeledteti a gyónóval azt, hogy a bûn pé ld áu l a fo ga mz ás  le he tõ sé gé t 
követnünk.  Ezt a vallását gyakorló kérdése az elhatározással és annak megakadályozó eszközök használatát is 
legtöbb hívõ úgy érti, hogy az Egyház végrehajtásával van kapcsolatban és a hivatalos egyházi tanítás. Sajnos azt 
taní tása  az erkölcsi  szabály, amit  nem a gyónási elõkészületben történõ kell mondani, hogy az erkölcsi nevelés 
lelkiismeretünkben követnünk kell. Az visszapillantó felismeréssel, vagy a pap hi bá s ka te ké ti ka i és  pa sz to rá li s 
erkölcsi szabálynak az adott helyzethez vé leményével .  A serdülõ  kor i  módszerei sokszor nem az erkölcsi 

p. Somfai  Béla SJ. : Erkölcsi pozitivizmus?
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felelõsség gyakorlására, hanem élmény? Félelem, öröm, remény, 
szolgalelkû engedelmességre vezetik a 3. Dönthettem volna másként is? Ha megkönnyebbülés? A végrehajtás járt-e 
hívõ embereket. nem miért nem? Külsõ kényszer, vagy veszé lyekkel, vagy kockázatokkal? 

belsõ meggyõzõdés ereje késztetett-e az Biztos voltam-e abban, hogy helyesen 
2. REFLEKTÁLÁS AZ ERKÖLCSI elh atá roz ásr a? Az utó bbi  ese tbe n döntöttem?
TAPASZTALATRA. szabadnak tekinthettem-e magamat, ha 

igen, miért, ha nem, miért? 10. Végrehajtottam-e az élménybõl 
1. Emlékezetünkben idézzünk fel egy fakadó elhatározást. A végrehajtás (a 
erkölcsileg nagyon is jelentõs élményt 4. A körülmények szerepe: ha más cs el ek mé ny,  ma ga ta rt ás vá lt oz ás ) 
éle tünkbõl és  a so ron  következõ  helyzetben kerültem volna szembe ezzel mag ába  fog lal ta- e az  elh atá roz ás 
kérdések segítségével vizsgáljuk meg az eseménnyel, ugyanúgy döntöttem t e l j e s s é g é t ,  v a g y  m a r a d t - e  a  
azt újra. Fontos az, hogy ebben az volna? El tudok-e képzelni olyan befejezetlenségnek valamilyen jele? 
önvizsgálatban elsõsorban ne az élmény körülményeket, melyek más döntéshez Igaznak bizonyult-e az a feltevés, hogy a 
pozitív vagy negatív jellegére, erkölcsi vezettek volna? szándék mindig több mint annak meg-
jóságára vagy rosszaságára irányítsuk 5. Lezárt élménnyel állok-e szemben, valósulása, az erény mindig több mint az 
figyelmünket, hanem annak, jobb szó vagy  még most i s gyakoro l rám erényes cselekede t. Tapasztalataim 
híján, strukturális sajátosságaira, azokra valamilyen hatást? Ez a visszaemléke- alapján mondhatom-e ugyanezt a bûn és 
a jellegzetességeire, melyek az élmény zés változtatott-e rajta, ha igen, milyen a bûnös cselekedet viszonyáról is?
erkölcsi értékétõl függetlenül minden értelemben? A fölidézésben közömbös 
ha so nl ó es em én yb en  re nd sz er in t maradtam-e ezzel  a múltban átélt  11. Milyen hatással volt ez az élmény 
megtalálhatók. Az önvizsgálatnak az a külsõ/belsõ eseménnyel szemben? Van- másokkal való kapcsolataimra? Elkép-
célja, hogy nyitott szemmel vizsgálva a e ma is valamilyen szerepe ennek az zelhetõ-e olyan erkölcsi élmény (akár 
múltat, fölismerjük azt, hogy az erkölcsi életemben? erény, akár hiba) amelynek nincsen 
élmény bensõ életünk, öntudatunk hatása másokkal való kapcsolataimra? 
minden szintjére hatással van. Az 6. Volt-e ennek valamilyen elõzménye Mondhatom-e ennek a vizsgálatnak 
élmény nem azonosítható egyetlen korábbi erkölcsi életemben. Volt-e eredményeként, hogy 
mozzanatával vagy tényezõjével sem. hatása késõbbi élményekre, döntésekre? - az erkölcsi tapasztalat interszubjektív, 
Ilyen esetben az egész sokkal több, mint Ma is így döntenék-e? Ha nem mi személyek között kapcsolatok keretei 
részleteinek összege. vál tozott  meg , én , vagy a  vil ág között bontakozik ki?

körülöttem? - az erkölcsi tapasztalat a belsõ 
2. Váratlan kihívás eredménye volt-e az élmények sajátos szubjektív össze-
élmény, vagy voltak elõzményei, volt-e 7. Milyen külsõ tényezõk befolyásolták függésében helyezkedik el, és megvan a 
„történelme” erkölcsi életemben? ennek az élménynek a lefolyását? maga bensõ történelme és tartama, 
Szerepeltek-e benne külsõ vagy belsõ Pontosan azonosí tha tó idõpontban  ame ly t öbb é-k evé sbé  füg get len  a 
mozdító, motiváló tényezõk, pl. törvény, történt-e? Mennyi ideig tartott? Van-e kozmikus idõben körülöttem lezajló 
tekintély, következmények, valakinek a ennek a kérdésnek értelme? eseményektõl?
kihívása? Volt-e a keresztény hitnek, 
vagy a nevelésnek, a törvénynek, 8. Megismételhetõ lenne-e ez az élmény 12. Mondhatom-e azt, hogy ez a reflexív 
félelemnek vagy a reménynek szerepe és a hozzá tartozó elhatározás ma is? vis sza eml éke zés  meg vál toz tat ta a 
eb be n?  Vé le mé ny e sz er in t eg y Ugyanígy döntenék-e ma is? megvizsgált élményt és magamat is?
hitetlennek, egy zsidónak vagy 
muslimnak is így kellett volna döntenie? 9. Milyen érzelmekkel színezõdött ez az 

ared Diamond amerikai kutató, a gyermekkorunktól kezdve megtanuljuk, megváltoztatni kialakult szokásainkat 
társadalmak túlé lésével foglal- hogy a több mindig jobb a kevesebbnél, sem - holmi távoli és egzotikus hírek, Jkozik. Természettudós lévén, nagy és legfeljebb csak akkor nem igaz a tétel, fotók, rémmesék hatására. 

történelmi léptékben tekinti át az emberi ha kapott pofonról van szó. A szó szoros Azért ha egy pillana tra komolyan 
civilizációt, kialakulásától napjainkig. értelmében vett létbiztonság számunkra belegondolunk, megérint bennünket is a 
Két, magyarul is megjelent könyve természetes, és furcsa borzongással, félelem Világunk sorsa miatt. Az utóbbi 
alapján gondoltam végig a társadal- vagy szánalommal, esetleg a lelkünk húsz évben egyre hangsúlyosabbá válik, 
munkat átjáró ökológiai, demográfiai és mélyén hitetlenkedve nézünk csak meg hogy törõdnünk kell a Földdel. Új 
általános krízist. A krízisirodalomból szívbemarkoló képeket a harmadik világ szavak születtek, amelyek már részei a 
különösen Hamvas Béla: A világválság nyom orár ól. Tudjuk, hogy  velü nk közbeszédnek, és olyan megkérdõjelez-
címmel megjelent három kis tanul- ilyesmi nem történhet. Ebben olyan hetetlen tényként épültek tudatunkba, 
mányára támaszkodtam. szilárdan hiszünk, hogy társadalmi hogy ma szinte végig sem gondoljuk, 
A fejlett világ társadalmaiban a fejlõdés méretekben nem akarunk tudomást mit jelentenek valójában. A „környezet-
mindig szédületes, a technikai haladás ve nn i a vi lá gb an  ta pa sz ta lh at ó tudatosság”, a „biodiverzitás”, a „zöld 
lé legzetel ál lí tó , az  elõt tünk  ál ló  folyamatokról, nem akarjuk levonni a energia”, vagy az „újrahasznosítás” egy 
perspekt ívák  belá thatatlanok.  Kora  konzekvenciákat , és  nem akarjuk kialakulóban lévõ új életérzés kulcs-
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szavai, amely fokozódó kényszerrel je lenik meg  a bruttó nemzeti termékével /GDP/ mérjük, holott még 
közgondolkodásban. neoliberális közgazdászok is elismerik, hogy legalább olyan 
A bolygónk helyzetét rendszeresen felmérik, állapotát indokolt lehetne bruttó nemzeti  jövedelemmel /GNP/ 
vizsgálják, és a rendelkezésre álló erõforrásokat összevetik a jellemezni. A fejlettséget számos anyagi mutatóhoz kötik, de 
Föld növekvõ népességével. Ma furcsa kettõsség jellemzi a egyetlen szavuk sincs annak megmagyarázására, hogy az 
világ vezetõ társadalmainak gondolkodását. Látják az egyre általuk összeállított boldogság-kritériumokat tekintve is, miért 
komplexebbé váló válságfolyamatot, de a gazdaság, az Dánia a fejlett nyugati világ legboldogabb társadalma, holott 
uralkodó ideológia, és a megszokás alig enged esélyt a vannak nála gazdagabbak, kisebbek, nagyobbak, erõsebbek, 
változtatásra. Jared Diamond Összeomlás címû mûvében szabadabbak, vallásosabbak vagy liberálisabbak.) Illyés azt 
áttekinti az emberi történelem társadalmait, és elemzi úgy írta az Egy mondat a zsarnokságról c. versében, hogy 
összeomlásukat, ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra is, „eszmélnél, de eszme csak az övé jut eszedbe…”. Ha a 
amelyek megfelelõ belsõ változtatásokkal el tudták kerülni a válságról beszélünk, akkor a jelen, a valóság értelmezési 
rájuk leselkedõ pusztulást. A Föld mai helyzetét keresztény tartományából érdemes kiindulni, és áttekinteni, hogy van-e az 
szempontbó l vizsgálva érdemes áttek intenünk néhány általunk érzékelhetõ valóságon kívül, valami más valóság is, 
„alapigazságot”, amelyet sokan vallanak, de amelyek amely érzékleteinkkel, ismereteinkkel, gondolati sztereotípi-
tanulsága nem biztos, hogy segíti túlélésünket.  Lehet, hogy áinkkal esetleg ellentétes, és puszta léte megváltoztathatja 
csak jól hangzó tévtanokról, sztereotípiákról van szó, szemléletünket.
amelyekkel már itt, bevezetésképpen le kell számolnunk. 

Ahelyett, hogy túl korán elemeznénk a fenti megállapításokat, 
A globalizmus 8 igazsága, ami talán nem is olyan erõs igazság.. idézzünk egy újsághírt, amely egy kicsit más megvilágításba 

helyezi az emberi társadalmakról alkotott fogalmainkat, és 
(Azért csak 8, hogy szembeállíthassuk a 8 boldogsággal. olyasmikre is felhívja a figyelmet, amelyek nyugati típusú 
Valójában sokkal több, jórészt hamis, vagy egyszerûsítõ világunk forgatagából nehezen láthatók meg.
állítást veszünk szinte készpénznek, úgy, hogy el sem 
gondolkodunk rajta. Ezek egymással éppen ellentétesek is „Az indiai szubkontinensen fekvõ Buthan királya az ország 
lehetnek, de ez nem zavarja a társadalmi és közgazdasági fejlettségét nem az egy fõre jutó GDP-ben határozza meg, 
modellek alkotóit, hogy olykor párhuzamosan használják fel hanem évtizedekkel ezelõtt bevezette a Bruttó Nemzeti 
õket, még ugyanazon elméleten belül is.) Boldogság mutatószámát. Ez a mutató olyan összetevõkbõl áll, 

mint a várható élettartam, a halálozási mutatók, az átlagos 
1. A Genezis szerint Isten azt a parancsot adta, hogy: iskolai végzettség, az egy fõre jutó táplálék kalóriaértéke, a 
„Szaporodjatok, sokasodjatok és uralkodjatok a föld minden betegségben töltött napok száma, 100.000 lakosra jutó 
teremtményén, a tenger halain és az Ég madarain.” bûncselekmények száma, a katasztrófákban elhunytak és kárt 

szenvedettek száma, az egyházi ünnepeken résztvevõk száma, 
2. Igaz, hogy egyre nagyobb háborúk törnek ki, de a háborús a házasságkötések száma, a hírközlõ szervek számára 
veszteségek az emberiség számához viszonyítva, folyama- eseménytelennek ítélt napok száma stb.” 
tosan csökkennek. (Buthan a világ legbékésebb és legkiegyensúlyozottabb 

országa. Még nincs tíz éve, hogy engedélyezték az országban a 
3. Az ember a rendelkezésére álló technikai eszközökkel el televízió mûködését. Az emberek jóval egészségesebbek, mint 
tudja pusztítani az ÉLETET, a Földet. egy átlagos ázsiai, vagy amerikai, Buthannál jóval gazdagabb, 

ország lakói. Államháztartási hiánya, adóssága nincs. 
4. A fejlõdés, a „haladás” az ember tudatában is jelentkezik. A Alapinfrastruktúrája nem tér el lényegesen a szomszédos 
fejlõdés az emberiség szempontjából objektív jó. Indiai Köztársaságé tól.  A személyes szabadságjogaik 

ugyanakkor elég szélesek, pl. szabadon utazhatnak.)
5. A történelmi fejlõdés során a hatalmi, vagy uralmi formák 
több - a társadalmat érintõ - problémát oldanak meg, mint *
amennyit támasztanak.  

alami baj van magával az emberrel. A hatalom akarása, és 
6. Tudásunk fejlõdése bebizonyította, hogy az elveszett Éden Va hozzá vezetõ leggyakoribb út: az erõszak, a 
igenis, visszanyerhetõ, csak megfelelõ mértékben csökken- megtévesztés és a részvétlenség. Lao-ce, és sok más régi bölcs 
tenünk kell a Föld lakosságát. szerint ez az ember tragédiája. Az anarchisták úgy gondolják, 

hogy a történelem során egyszer, talán még az õsidõkben, utat 
7. A folyamatos demográfiai növekedés adhat csak alapot egy tévesztettünk, vagyis áttértünk az erõszak és a hatalom útjára, 
stabil szerkezetû, kiegyensúlyozott társadalomnak. és azóta képtelenek vagyunk kikeveredni az ebbõl következõ, 

egyre súlyosabb válságokból. Az ember viszont eredetileg jó, 
8. Tiszta energiára van szükségünk, hogy megóvhassuk a Föld ezért, ha leszámolunk a hatalommal és a hozzá vezetõ 
éghajlatát és biztosítsuk életszínvonalunkat. struktúrákkal, akkor újra kezdhetjük a történelmet, és érvényre 

juthat eredetileg jó természetünk. Ezzel szemben Jézus nem 
A sor hosszan folytatható. Természetesen nem ezeken az sokat beszél a hatalomról, legalábbis földi értelemben nem. 
ideológiai alapokon nyugszanak az emberi társadalmak, de a Utal a Mennyei Atya hatalmára, amely tizenkét ezred angyalt is 
fennálló struktúrák számára gyakori hivatkozási alapot küldhetne Fia védelmére, de nem teszi. A földi hatalmi 
jelentenek. Fontos lenne tisztában lennünk azzal, hogy létezik viszonyokat sem akarta  megvál toz tatni.  Az adózás i 
értelmezõ hatalom. Többnyire nyelvpolitikai erõtérben viszonyokat sem. A rabszolgaságot sem. Sõt, példabeszé-
dolgozik, de idõnként a durva erõszaktól sem riad vissza. deiben gyakran szerepelnek szolgák, vagyis a szolgaság 
(Közhelynek minõsül, hogy egy ország fejlettségét annak intézménye nem áll szöges ellentétben a jézusi tanítással. Igaz, 

4.



4.

a szolgálva vezetés ideálja bontható ki a jézusi tanításból, de demográfiai növekedés nélkül nehéz birodalmat elképzelni. A 
talán éppen a hatalmi viszonyok miatt, ez eddig szinte sehol stagnáló populációk, vagy hosszú idõn át fenntartható 
nem jutott a világi hatalomnak, vagy a mellette álló Egyháznak struktúrák többnyire  kicsik , alacsony energia szinten 
az eszébe. Az Egyház gyakorlata sem változtatott ezen. A mûködnek, zártak és kevéssé innovatívak. Lassan-lassan 
rabszolgaság az elsõ századokban természetes, bár a hívõ homogenizálódnak, így a külsõ behatásokra, fertõzésekre stb. 
rabszolgatartók egyre másra szabadítják fel rabszolgáikat. egyre érzékenyebbé válnak. Megtanulnak együtt élni a 
(Egyébként  gazdasági érdekük is ez t diktálta,  hiszen környezetükkel, amely fenntartható szinten szabályozza 
kolonusként,  vagy is bérlõkén t sokkal hatékonyabban lélekszámukat. A belsõ egyensúly megõrzése áthatja az egész 
dolgoztak.) A rabszolgaság intézménye úgy megy ki a társadalmat, egészen odáig, hogy a hozzá való ragaszkodás, 
divatból, hogy érdemi kritikát vele kapcsolatban az Egyház vagyis a status quo megõrzése mindent maga alá rendel. Több 
nem nagyon fogalmaz meg. Az újkori rabszolgaságot is ilyen egyensúly õrzõ  populáció a Csendes-óceáni  
természetesnek fogadta el az Egyház, és csak általános elveket szigetvilágban a természeti erõforrások csökkenését azzal 
fogalmaz meg a bánásmódról, amikor ipari méretekben prób álta  e llen súly ozni , hogy  m egöl te a magz atok at, 
szállítják a fekete rabszolgákat Amerikába. Vagyis az látszik, gyakorlattá tette a sziget elhagyását bizonyos helyzetekben 
hogy az Egyház által kialakított rend szerény módosításokkal, (esetleg az idõsek elûzését a szigetrõl, ami egyenlõ volt 
korszerûs ítésekkel  de fenntarto tta a császárkori Róma kivégzésükkel, ahogy némely európai és japán tapasztalatunk 
alapstruktúráját, vagyis a hatalmi vázszerkezetét változatlanul is van az öregek magukra hagyásáról). Esetleg áttért az 
fenntarthatóvá tette. emberevésre, noha korábban ez nem jellemezte 
A hivatalos történészek biztosan nem értenek vele egyet, de hiedelemvilágukat, és elfogadásához többnyire „vallási 
szilárd meggyõzõdésem, hogy a Római Birodalomban reformra” volt szükség (az amerikai anaszázi kultúra, vagy a 
valójában kapitalizmus volt. (A felhalmozott tõke arányában is Húsvét szigetek példája). 
részesedést kínált a hatalomból.) Ezt a kapitalizmust föníciai 
közvetítéssel Egyiptomból vette át. A korszerû kapitaliz- *
musban az elektronikus hitelkártyán kívül talán egyetlen új 
találmány sincs, amit ezek az ókori államok a gazdaságukban z emberiség, mint faj, a világon páratlanul sikeres. Fizikai 
és pénzrendszerükben már ne használtak volna. Atömege meghaladja a világon élõ magasabb rendû fajok 
Birodalmak - amelyek múlandósága történelmi közhely - nem össztömegét. Vagyis a testünk, a Föld mai legnagyobb élõ 
jöhetnek létre és nem tarthatók fenn a következõ pillérek fehérjetartalékát jelenti. A földtörténeti korokban domináns 
nélkül: fajok ismereteink szerint viszonylag gyorsan kihaltak. A 

trilobiták (háromkaréjos õsrákok) a permi õsóceán kõzetalkotó 
1. Hadsereg mennyiségben élõ tömegállatai rövid évmilliók alatt eltûntek, 
2. Jog miközben maradványaik több ezer méter vastag üledékben 
3. Egységes, központosított pénzkezelés (pénzkiboocsátás, halmozódtak fel a tengerfenéken. Ugyanilyen sorsra jutott a 
adóztatás, pénzváltás stb.) pikkelyfa és a pecsétfa  (lepidodendron és sigillária), amely a 
4. Úthálózat, közlekedés, anyagszállító-, üzenettovábbító karbon feketekõszén tömegét szolgáltatta. Az elméletek 
rendszer változatosak, de egyben megegyeznek: létezésükkel olyan 
5. Spirituális kötõszövet (vallás, uralkodó kultusza, közös cél, vá lt oz ás t id éz te k el õ az  ök os zi sz té má ba n,  am el y 
közös ellenségkép, félelem stb.) megakadályozta további létezésüket, szaporodásukat. (Pl. egy 

elmélet szerint, az említett fák a tömegükkel annyi 
A birodalom nagy tömegeket, akaratot, munkaerõt, potenciált széndioxidot kötöttek meg, hogy nem maradt elegendõ 
stb. képes adott helyre, leginkább városokba, összpontosítani. széndioxid a légkörben, hogy tovább fotoszintetizáljanak.)
Ettõl képes céljai érdekében adott helyen hatalmas 
erõk ifej tésr e. Adot t hely en tehá t megn õ a rend szer  Az emberiség ma globálisan ilyen gondokkal küzd, miközben 
energiaszintje. Kielégítése helyi forrásokból szinte mindig lokális társadalmait is fenyegeti az a sok helyinek tûnõ válság, 
nehézségekbe ütközik. (Nincs helyben elegendõ fa, élelem, új amely nem közvetlen oka, de erõsítõje a globális válságnak. 
rabszolga, ásványkincs stb.) A birodalom távolabbi területeirõl A globális válság – jóllehet ma még kevesen látják – abban 
szállítással oldja meg a problémát. Az anyagmozgatás, a nyilvánul meg, hogy a környezet nem képes fenntartani a 
szá llí tás , a kereskedelem létfeltéte llé  vál ik,  mer t a területi egyenlõtlenségeket áthidaló szállítási rendszereket 
népességkoncentrációk ellátása máshogyan nem lehetséges. (fogy az olaj, drágul a gáz, az élelmiszer, nõ az üvegházhatás, 
(Navigare necesse est) A városok növekedésével a szállítási stb.). Ott tart fenn nagy népességet, hatalmas népesség-
útvonalak is nõnek, mert  egyre távolabbi területek koncentrációkat, ahol egyébként a természeti feltételek erre 
bekapcsolásával oldható csak meg az ellátás. Amikor a nem alkalmasak. (A harmadik világ milliós városai) A szállítási 
szállítási energia felemészti a szállított áruból nyerhetõ útvonal megnõ, a lokáli s termelés csúcsra jára tja a 
energiát, a rendszer összeomlik. (Például ha a gabonaszállító termõképességet, a légköri üvegházhatást okozó gázok 
lovak a hosszú úton megeszik az összes hátukra pakolt koncentrációja nõ, a termikus egyenlítõ egyre mélyebben 
gabonát, akkor nincs értelme a szállítást mûködtetni, vagyis a nyomul be a szárazföldek belsejébe, a tengeráramlások 
rendszer összeomlik.) hõmérséklete, ezáltal só-koncentrációja is megváltozik. A 
A példából is látható, hogy egyre magasabb energiafelhaszná- középhõmérséklet emelkedik, a sarki jégsapkák, a gleccserek 
lású birodalmak – éppen kiterjedésükkel és a népesség- olvadnak, a jégbefagyott területeken megkötött metán a 
koncentrációjukkal – magukban hordják saját összeomlásukat. légkörbe kerül, tovább növelve az üvegházhatást. A fosszilis 
Ha lenne lokálisan felhasználható, szállítást nem igénylõ és energia egyre nagyobb részét  fordít juk közlekedésre , 
gyakorlatilag korlátlan energiaforrás, akkor a birodalom miközben a talajerõ visszapótlás (mûtrágya felhasználás) 
fenntartását ilyen korlátok nem nehezítenék. A birodalom csökken. Az erdõk CO2 megkötõ szerepét nem veszik 
fogalma magában hordja a növekedés fogalmát. A területi és a figyelembe, hanem nyersanyagként és tûzifaként hasznosítják 



õket (és még ezt nevezik „zöld” energiának!), így területük évi boldogságát.) Ezt még legalább annyira nem próbálta senki, 
több ezer négyzetkilométeres darabokkal csökken. A mint az anarchisták elképzelését, a hatalom nélküli 
termõterületek drasztikusan csökkennek és már a mérsékelt társadalmat. Az osztozás kicsiben, pl. egy családon belül, 
övben is zsugorodó tendenciát mutatnak. A trópus szárad, vagy megvalósítható, de ha nõ a lépték, akkor a világban meglévõ 
szélsõségessé válik, a hideg égöv pedig még nem nagyon önzés ennek útját állja. Ha nem osztozunk, akkor az egyedüli 
alkalmas élelemtermelésre. A mérsékelt égöv, bár a nyugati fennmaradási esély, hogy az anyagforgalomba új és új 
technikai kultúra birodalma, és ipari-technológiai háttérrel jól területeket kell bekapcsolnunk. Amikor az európai ember 
megerõsített mezõgazdasága a népességét még bõven ellátja, kezdte kinõni a kontinensét, akkor felfedezte Amerikát. Ma 
exportra is jutna, de nincs rá elég fizetõképes kereslet. Marad a már nem nagyon van hely, ahová mehetünk, mert a bolygó 
segélyrendszer (azt fizetik, hogy ne termelj), és a föld minden pontját bekapcsoltuk a szállításon alapuló élelem- és 
ugaroltatása. A termelés is koncentrálódik, ezért még tovább ene rgi afa ló ren dsz erü nkb e, ame lye t a pén zte chn ika  
nõ a szállítás szerepe. A nagy népességkoncentrációk nem csak segítségével tartunk mozgásban. Ha a világûr felé nem találunk 
fogyasztanak, hanem a legnagyobb szennyezés-termelõk is. további expanziós teret, akkor olyan belsõ gondokkal kell 
Minthogy a Föld népességének 3-e tenger- vagy folyópart szembenéznünk, mint a Római Birodalomnak, amikor a 
mellett él, a szennyezõdés legnagyobb része a vizeket érinti. A barbárok dörömböltek a kapuin. A hatalom ezért – okulva a 
tengeri élõvilág pusztulása ma már gyorsabb, mint a történelembõl – szigorítja az ellenõrzést. Mindenféle veszélyre 
szárazföldié. hivatkozva korlátozza a személyes szabadságot, és reális 
Összegezve: az élelemtermelés lehetõsége csökken, a növekvõ esélyt teremtett egy Világkormány megalakítására. Az aztán, 
hõmérséklet miatt a biodiverzitás csökken, a táplálékbiztonság minthogy hatalmában szinte semmi sem korlátozza, kötetlenül 
a szennyezettség miatt romlik , az egészséges ivóvíz  tehet meg minden válságkezelõ intézkedést, felrúgva akár az 
veszedelmesen fogy, az élõhelyek nagy része képtelen lesz emberiség egész történetének kulturális és emberiességi 
eltartani a népességét, a szélsõséges idõjárási jelenségek értékrendjét. (Abortusz, eutanázia, sterilizáció, kényszerlak 
gyakorisága nõ, a szállítás már egyre inkább kényszer és nem hely, izolálás, biometrikus azonosítás, stb.)
lehetõség. 

Ma már világosan látható, hogy a tendencia, ebbe az irányba 
* mutat. A keresztények és az Istenszeretetet csak emberszeretet 

által megélhetõnk tartó vallások hívei, a lélekben Isten útját 
zzel szemben, az emberiség alig tesz valamit. A technikai járni akarók, evilági értelemben reménytelen helyzetbe Eforrások és az energiák nagy része a kialakult rendszer kerültek, kerülnek. Eszköztelenek, hiszen a média nem õket 

fenntartásában, tökéletesítésében érdekelt. A lokális válságok segíti, a történelmi egyházak a tendenciának megfelelõen 
sorát a kormányok termelésinek, gazdaságinak, pénzügyinek - viselkednek, az államok egyike sem vállalja nyilvánosan az 
illetve átmenetinek gondo lják.  A lokál is társadalmak értékrendjüket, a magánszektor haszonelvû cégei ellenük 
fenntarthatóságával is baj van, egy másik fajta kényszerpálya/ vannak, mivel takarékosan kívánnak bánni a Föld javaival, 
elfajulás miatt. Egyre nagyobb mértékben kell a fejlett világ ezért nem jó fogyasztók. A kötelezõ elektronikus nyilvántartás, 
népességét a szolgáltatási szektorban lekötni. Esetükben a jól a bõr alá ültethetõ chip (kutyák esetében már realitás, néhány 
szervezett szállítás biztosítja a javak beérkezését, de éppen ez országban kötelezõ), mint a tömegek kontrollálásának reális 
vezet tömeges dologtalansághoz. Ennek oldására a szolgál kényszer-lehetõsége semmilyen egyéni útra nem ad majd 
tatási szektor és a szórakoztató ipar hivatott. A szórakozó lehetõséget. Orwell világa, amit leírt az 1984-ben, csak 
életforma nem képes kudarctûrésre. A rendszer bármilyen babazsúr ahhoz képest, ami ránk vár. 
funkcionális zavarára hisztérikusan reagál, majd erõkifejtés 
nélkül összeomlik, hiszen sem világnézeti, sem spirituális Mi átmeneti korban élünk, a Fenevad teljes hatalomátvétele 
tartalékai nincsenek. Vagyis komoly munkavégzésre csak napjaiban. Nekünk talán megadatik, hogy kihasználva a 
rendkívüli megrázkódtatások hatására és csak fizikai kényszer réseket, úgy éljük le az életünket, hogy ne vonjunk a fejünkre 
esetén képes. A dologtalanság a termékenység abszolút és erõszakot, és mégis a teremtés lényegének megfelelõ 
relatív csökkenéséhez is vezet. A kialakult társadalmi létformával kísérletezzünk, azt adjuk tovább utódainknak. A 
szerkezetet (pl. a nyugdíjrendszert) a népesség  reprodukciója színvallást nem tudjuk elkerülni, vagy, ha mi igen, a 
nem képes fenntartani. A globális válság miatt megváltozó és gyermekeink már semmiképpen. 
kedvezõtlenné váló ökoszisztéma által lepusztuló trópusi és Tehetünk-e valamit egyáltalán? Vagy csak a túlvilági lét kínál 
félsivatagi területek népessége a maradék élelemtermelésre feloldást a krízisre, az ember problémáira? A történelem 
alkalmas területek felé, elsõsorban a mérsékelt övbe vándorol. tanulsága szerint az ember mindig szívesen vállalta a harcot az 
Az ott talált kulturálisan enervált, dologtalan, de tehetõs általa  jónak tartot t ügy érdekében. Mindig  voltak  a 
népesség képtelen õket integrálni, mert kultúrája már nem meggyõzõdésükért a halált is vállalni kész hõsök, vértanúk.  A 
integráló erejû. Technikai fölénye azonban még biztosítja jó ügyet kell tudatosítanunk magunkban, ahhoz, hogy értelme 
uralmi helyzetét. legyen az életünknek itt, az átmeneti korban. Hinni kell benne, 
A fõ probléma, hogy a világ, a válság jellegével nincs tisztában. hogy érdemes itt a Földön mindent megtenni a Fenevad ellen, 
Az itt-ott felbukkanó mûködési zavarok elhárításával véli mert azáltal már itt is születnek eredmények, és ezek nélkül az 
kezelni õket, miközben a válság egyetemes, az egész Földet, de örök üdvösségünk nem érhetõ el. 
vélhetõen az egész Teremtést érinti, és jellemzi.  A legfontosabb, hogy ne higgyünk a külterjes, tömeges 

megoldásban, csak a kis léptékekben, a családiasan 
Jézus társadalmi kérdésekkel csak érintõlegesen foglalkozik. megvalósíthatókban. A feladatainkat is pontosítani kell. 
Talán a lényege abban foglalható össze, hogy osztozni kell. (A Az osztozáson alapuló világ felépítésének kísérletére van 
jézusi osztozás nem a javak nagyjából egyenlõ szétterítését szükség. Erre csak a hatalmi struktúra figyelmen kívül 
jelenti, hanem szeretet által áthatott életformát, ahol a másik hagyásával van némi lehetõségünk. Ha egyéni törekvéseinket 
segítése jelenti az egyén sikerét, közösségi elismerését, valóban áthatja a felelõs, osztozáson alapuló, takarékos és 
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békés világ utáni sóvárgás, akkor meglepõ sikereket is 5. Törekednünk kell rá, hogy életterünkbe a lehetõ legkevesebb 
elérhetünk. Az alábbi tanácsok szerint közösségben élõ ember külsõ energia érkezzen, és belõle a legkevesebb hulladék 
egészen biztos, hogy jobb minõségû és biztonságosabb, távozzon. 
mindenki számára vállalhatóbb életet él, mint aki a nagy 6. A közösségen belül törekedni kell rá, hogy ne lépjük át az 
koncentrációkban feloldódva, csak egyéni megoldást keres. Az organikus sebességet . 
alábbi 12 pont nem kínál tökéletes megoldást, de segít olyan 7. Helyben megtermelhetõ élelmiszert ne hozzunk távolabbról, 
irányba fordulni, amely másoknak is vonzó lehet. A válságnak mert mástól vonja el a forrást, tõlünk pedig a helyi munkát. 
egyre láthatóbb jelei mutatkoznak, és sok ember – a jeleket 8. Az anyagi ellenszolgáltatás profitot tartalmazó rendszerét 
látva – tudatosan keresi a kiutat a már  érzékelhetõ fokozatosan háttérbe kell szorítanunk az élet élhetõsége 
összeomlásból. Az alábbi tanácsok gondolati, életviteli érdekében. 
megújuláshoz vezethetnek, amely nem csak lelki megújulást 9. Gyermekeink oktatásáról – kezdetben alapszinten – 
jelenthet, hanem valódi megmenekülést, már itt, evilágon is. magunknak kell  gondoskodnunk, vagy is az álta lunk  
(És nem szükséges hozzá vallásosnak lenni.) személyesen átlátható közösségnek.

10. Egészségünk megõrzésérõl és alapfokú gyógyításunkról 
1. Akkora közösségben kell élnünk, amelyet átlátunk, ugyancsak magunknak kell gondoskodnunk. (Egészséges 
személyesen ismerünk. (Polisz, kb. 10.000 lakos) életmód, szolidaritáson alapuló háziorvosi ellátás, elsõsegély-
2. Egymás fizikai és lelki közelében kell élnünk, és nyújtás)
rendszeresen ki kell cserélnünk egymással gondolatainkat. 
3. Szûkölködõ nem lehet közöttünk, de mások kihasználását 
sem lehet megengedni. Egymás szeme elõtt élve ez könnyen Az elõadás a 2008. évi BNT-n hangzott el. Megjelent az "Érted 
megvalósítható. vagyok" 2009. júniusi számában
4. Nem befolyásunkat, hanem a példánkat, jó megoldásainkat 
kell terjesztenünk. Expanziónk csak békés példa lehet, és csak 
erre irányulhat. 

(Hatvanöt éve történt) majd végképp abbamarad. A kivégzett világgal.
 1945. február 4., vasárnap, déli 12 óra. személy kalapja közben leesik, nyaka Aztán az alsó katonasapkás újra feláll a 
Az ország és a fõváros romokban, a félrebicsaklik, elüvegesedõ szemei székre, a még himbálózó tetemet 
Dunántúlon még heves harcok folynak, groteszk módon merednek ki a görcsbe megérinti, mintha nyugtatni akarná. A 
sõt Budapest budai  részének úgy- rándult szemhéjak mögül, a nyelv kissé himbálózás megszûnik, majd leoldják a 
nevezett felszabadulásáig is még hurkot a holttestrõl. Az egész ügylet alig 
kilenc napnak kellett eltelnie. A negyedóra alatt végbement: a korabeli 
végsõkig kivéreztetett, éhezõ és fázó hivatalos , gépelt jelentés szerint a 
Pes ten  nyi lvá nos  kiv égz ésr e, halálbüntetés 12 óra 15 perckor 
mégpedig kettõs kivégzésre készül végrehajtatott. 12 óra harminckor már a 
az új rend. A behavazott Oktogonon, következõ, harmadrendû vádlott is túl 
a nyolcszögletû téren hata lmas  volt a procedúrán. Neki a népbírósági 
tömeg gyülekezik, hogy lássa a ítélet szerint végig kellett néznie, azaz át 
nagyszabású attrakciót. Egy serény, kellett éreznie sõt élnie a negyedrendû 
katonasapkás férfiú, felmászva az vádlott haláltusáját, mielõtt a sajátját 
egyik, bitónak kinevezett lámpa- végigszenvedte volna – így mintegy 
oszlopra, kötelet köt rá jó magasan. kétszeres halált halt. (Az elsõ- és 
Lent egy szék, elõtte a hátrakötözött másodrendû vádlott akkor még nem 
kezû elítélt, akire két hosszúköpe- került elõ, de a vádirat február elején már 
nyes valaki vigyáz – talán fegyõrök. készen állt. A másodrendû vádlottat 
Aztán a rabot – õ volt a negyedrendû késõbb elfogták, s május elsején ki is 
vádlott – egy másik katonasapkás végezték. Az elsõrendû vádlott a hírek 
feltuszkolja a székre, onnan még szerint Németországba szökött.)
feljebb emeli ,  s  a sebtében 
megformált hurok máris az elítélt A kivégzetteket nincs okunk védeni, ha a 
nyakára kerül. A kötél megfeszül: vádak igazak voltak. A vádirat szerint 
egy kis rúgkapálás következik, a munkaszolgálatosokat, köztük zsidókat, 
lábak keresik az életet jelentõ komm unis táka t és s zaks zerv ezet i 
támaszt – mindhiába. Még néhány vezetõket kínoztak, éheztettek, aláztak 
pillanat : a gége összeroppan, a meg és lõttek agyon, nem is keveset. De 
levegõ elfogy, az elszoruló nyaki az a tény, hogy az új hatalom vasárnap kitüremkedik a szájból. 
ütõér nem szállít vért az agyba, a szív fala délben lámpavasra húzta fel õket, valami 
remeg és rezeg, orvosi nyelven fibrillál – állati, ép ésszel felfoghatatlan, vad és vak Mintha az, ami még az imént ember volt, 
a rúgkapálás fokozatosan alábbhagy, gyûlöletre vall. A kivégzés színhelye és onnan túlról csúfolódna az itteni 

Török András István: Hogy kezdõdött?



idõpontja ismert volt, hiszen a tömeg a 
rövid, de annál hátborzongatóbb 
elõadásra idejében összegyûlt; kenyér 
még nem volt, de a szörnyû cirkusz már 
felállította sátrát. A vasárnapi bravúr 
célja nyilvánvalóan a megfélemlítés 
volt: „lássátok, ki az úr a házban, és 
féljétek ezt az urat.”(Megjegyzendõ, 
hogy Magyarországon még több mint 
két hónapig folytak a harcok, a háború 
befejezéséig pedig bõ három hónapnak 
kellett eltelnie. Így az Oktogonon nyolc 
és fél hónappal elõzték meg a nürnbergi 
per kezdetét, amelynek során az egész 
világ akkori háborús bûnöseibõl 
tizenkettõt ítéltek halálra, csupán 
háromszor annyit, mint ahányat 
Budapesten már '45 februárjában. 
Nürnbergben még Hess Rudolf, Hitler 
egykori helyettese is megúszta 
életfogytiglannal.)

Nem kisebb megdöbbenés éri a kuta-
kodó embert, amikor kiderül, hogy az 
1945-ös kettõs halálbüntetést kimondó 
népbíróság elnöke ugyanaz a Major 
Ákos, aki v. Nagybányai Horthy Miklós 
kormányzósága idején volt hadbíró és 
katonai ügyész; továbbá szintén ez a 
Major Ákos testvérbátyja volt a színész 
Major Tamásnak, aki viszont pályája 
során végig baloldalinak vallotta magát. 
Amikor az új (hol kommunistának, hol 
szocialistának mondott) rendszer 
kialakulása küszöbön állt, az örök 
baloldali Major Tamás „átmentette” 
bátyját, az új rendszer pedig készségesen 
elfogadta az öcs szolgálatait. (Nem volt 
akkoriban ritkaság az efféle pálfordulás.) 
Major Ákos ’45 februárjában serényen 
dolgozni is kezdett, s az addig századosi 
rangban szolgáló hadbíró hamarosan 
ezredes lett...

A két Major személyisége pszichológiai 
vagy akár pszichiátriai tanulmány tárgya 
is lehetne. De van, aki azt mondja, hogy 
csupán realisták voltak: a család, két 
vasat tartván a tûzben – Ákost és Tamást 
–, tudta, hogy bármerre is fordul a szél szolgálatos, aki az akkori BSZKRT-nál megvan, és reménykedik, hogy hama-
járása, az egyik mindig kihúzza a (a mai BKV elõdje) dolgozott, a hosszú rosan hazatér. De a család hiába várta, 
másikat a csávából. Ennek csupán az volt út alatt elpusztult huszonhat, szintén sosem tért haza. Nyilván ott pusztult a 
az ára, hogy azt, amit gerincességnek, BSZKRT-os kollégája emlékére egy szovjet munkatáborban. A neve azonban 
hazaszeretetnek, erkölcsi tisztaságnak és obeliszket állíttatott. Az emlékoszlop mégis a fasizmus mártírjainak kõbe 
lelkiismeretnek nevezünk, el kell 1948-ban már állt, rajta a huszonhat vésett névsorában szerepel...
felejteni. És a felejtést azóta sokan névvel. Az egyik családot, amelynek 
eltanulták, mert felejteni könnyebb és neve szerepel az oszlopon, véletlenül Hát így kezdõdött hazánkban hatvanöt 
kényelmesebb, mint emlékezni. ismerem. Érdeklõdtem a családnál, s évvel ezelõtt az új rendszer. Ha igazi 
Végül, de nem utolsó sorban van még me gt ud ta m,  ho gy  öt  év ve l a z rendszerváltozást akarunk, legalább 
egy pici makula a történetben. A emlékoszlop elkészülte után egy éjszaka 1945 elejéig kell visszanyúlni - de biztos 
munkaszolgálatosokat a hosszú háború valaki kopogott náluk: most jött haza a és erõs kézzel ám!
folyamán a keretlegények a Szovjet- hadifogságból, mondta, s üzenetet hozott 
unióba vitték, ahol aztán hadifogságba a Szovjetunióból, a mártírnak hitt  2010. január 3.
estek. Amikor hazakerültek (már akik- családtagtól. Az illetõ üzeni, hogy 
nek ez sikerült), az egyik munka-
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Ez leginkább februárra esik, innen a manapság is már hetven nappal a misét tartottak, minthogy a vasárnap 
hónap végi elnevezése; „böjt elé Feltámadás elõtt elkezdõdik. Itt a – evangéliuma (Mt 20,1-16) szõlõmû-
hava” egyszerûen „böjtelõ”, majd – farizeus és vámos vasárnapja – néven vesekrõl szólt.
már itt jegyezve meg – márciusnak emlegetik az elõí rt evangéliumi Második  „hatvanadvasárnap”  
„bõjtmás” (második) hava” másként, szakasz nyomán. A pap már violában, (sexages ima) , az Érdy-kódexben 
ritka fõnévként „böjtmás”. a bûnbánat színébe öltözik, a misébõl „hétbenhagyó vasárnap, héthagyó-
A farsang utolsó három vasárnapja elmarad a Glória és Alleluja. A Lányi- vasárnap”, Gyöngyöspatán „kövér-
(dominica carnis privii) illetõleg a kódex szerint: „kilenchagyó”, amikor vasárnap”.
középsõ harmadfél hét a régi egyházi az Alleluját el kell hagyni. Így az egri Görögkatolikusainkná l más böjt i 
kifejezés szerint, amelyet azonban Ordinárius (1509) szerint az ünnep hagyományaik folytán ez a „hús-
templomi és kalendáriumi dolgokban szombatján – antiphona ad vesperas. hagyóvasárnap”.
jártasabb öregek tán még ismernek: a Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kezdõdik A mise evangéliuma (Lk 8, 4-15) a 
„bõjtelõ” böjti elõkészületi idõszaka a nagyböjt, a töredelem ideje. magvetõrõ l szó l. Ezért Székes -
(Vorfastenzeit) volt. A böjtelõ elsõ A hetvenedvasárnap ra következõ fehérvárott a „fõsõvárosi gazdák 
vasárnapja  a „hetvenedvasárnap” szerda a Lányi-kódexben: kilenc- vasárnapja” néven tartották számon, 
régiesen hetvenedik vasárnap, kóde- hagyó való szeredán. mert a városrész földmûves polgárai 
xeinkben „kilencben hagyó vasárnap, A hajdani pálos kolostora nyomán sok munkájuknak áldásáért, jó terméséért 
kilenchagyó vasárnap”.  Középkori régi  szak ráli s hag yomá nyt õ rzõ régebben közösségi misét mondattak.
okle vele ink kelt ezés ében  misé je Hangony öregjei még a XX. század A Zobor-vidéken „talalajvasárnap, 
lépcsõimádságnak szavai nyomán elején is „hetvenedvasárnap” elkezdte tananavasárnap”, ami még játékos 
„Circum dederunt”-vasárnap. Az az enyhébb böjtölést. Székesfehérvár- farsangi hangulatot idéz.
elnevezés megértéséhez tudnunk kell, Fölsõváros szõlõsgazdái, szõlõmû-
hogy a húsvéti, illetõleg nagyböjti vesei a Sebestyén-templomban még a Bálint Sándor nyomán összeállította 
elõ kés zül et a kel eti  egy ház ban  XX. század elején is közös társulati cspb.  

Böjtelõ hava! 

Téltemetés a felvidéki Nagybalogon!

Nagybalogon a helyi alapiskola, az óvoda, a Csemadok és a 
könyvtár vezetõjének az együttmûködésében 2009. február 27-
én sor került az immár hagyománnyá vált tavaszváró 
bábégetésre.

Úgy is mondhatnánk, hogy télûzõ-tavaszváró bábégetéssel a 
helyiek eltemették a telet. A máglyára tûzött télboszorkát az 
iskola kicsinyei és nagyja zajkeltéssel vittek végig a falun a 
Balog patak hídjához, ahol elégették azt, jelképezvén, hogy már 
nagyon várják a tavaszt.

H.E. Összeállítása



Archaikus farsangi népszokások

énlánycsúfolás, tuskóhúzás, hogy a vihar ne vigye el a háztetõt. találtunk. Mátraalmáson a maskarába 
álarcos  alakoskodás, vak- Ugyancsak kedvelt étel volt ilyenkor öltözött nõk járták be a falut, s a Vfazékdobás, szûzgulyahajtás, a rétes, mert a Bács megyei Topolya fér fia kat  jég csa ppa l „me gbo rot -

szõcsikézés és sardóvasárnap. A lakói szerint szerencsét hoz, ha jól válták”. Este „macskabált” tartottak, 
farsang évenként ismétlõdõ rövidebb- nyúlik. ahová férfi nem tehette be a lábát. A 
hosszabb ideig tartó idõszak, amelyet A farsang utolsó három napján az far sangi báloknak elsõso rban a 
évsz ázad okon  át az  evés , ivá s, egész ország területén táncmulatságot pá rv ál as zt ás ba n v ol t j el en tõ s 
lakodalmak, disznótorok, jelmezes rendeztek. A legények sorra járták a szerepük. A lányok ilyenkor adták a 
felvonulások jellemeztek. Az Egyház lányos házakat, hívogatták a lányokat legényeknek a bokrétát, amit azok 
az ördög ünnepének tartotta és tiltotta, és a táncköltségre adományoka t farsangvasárnap tûztek a kalapjukra.
de gyakran a világi hatóságok se gyûjtöttek. Mivel ez az idõszak, a farsang, az 
nézték jó szemmel a farsangi udva rlás  a pár vála sztá s és a  
kicsapongásokat. lakodalmak legfõbb ideje volt a 
 A farsang vízkereszttõl a húsvétot hagyományos paraszti életben, épp 
megelõzõ negyven napos nagyböjt azér t adott alkalmat ar ra, hogy 
kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A tréfásan vagy durván figyelmeztessék 
farsang a tavaszvárás õsi öröm- azokat, akik még nem mentek férjhez.
ünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal A tuskóhúzás fõleg a Dunán-túlon, 
a természetet is hasonló bõségre kelet-Magyarországon és Erdélyben 
kíván ták készt etni.  A farsang a volt ismert. Lényege az volt, hogy a 
„vaschang” bajor jövevény-szóból leg ény ek a  tus kót  nag y za jja l 
származik, ami eredetileg csak a böjt végighúzták az  utcán,  majd  a 
elõtti napokat jelöl te. A magyar vénlányok ajtajára kötötték, kapujá-
farsangi szokások a középkorban hoz támasztották. Farsangkor nemcsak a fiatalok 
honosodtak meg, elnevezés-ként a rendeztek táncmulatságokat, hanem a 
XV. században tûnt fel. A farsang Húshagyó, húshagyó, A lányokat itt házasemberek, a céhek, az ipar-
utolsó napját jelölõ „húshagyó” hagyó,testületek, az asszonyok, de gyakran a 
elnevezés a böjt, a böjti étkezés Húshagyó, húshagyó,gyermekek is. A házasemberek 
kezdetét jelenti. Itt maradt az eladó!„batyusbálja, kosarasbálja” jelzi, 
1502-ben Temesvári Perbált ferences hogy a tánc mellett fontos szerepe volt 
szerzetes így fakadt ki egyik ilyenkor az evésnek és az ivásnak.
prédikációjában: Óh, jaj ezekben a A már említett fánkon és rétesen kívül 
napokban hány keresztény ember elsõsorban baromfihúst, keltkalácsot, 
fordul a kegyelem világából a perecet és hozzá bort vittek. A 
sötétség cselekedeteihez, vagyis a dunántúli szõlõhegyi pincékben 
torkossághoz, az iszákossághoz, a étellel-itallal, énekkel, tánccal 
bujálkodáshoz… tartották a farsangi vigasságot. Ide a 
A farsangi napoknak a magyar férfiak is betévedhettek, nem úgy 
nyelvben jellegzetes táji megneve- mint Kalotaszegen, ahol az asszonyok 
zései, a farsangvasárnapot megelõzõ ilyenkor nem engedik be a férfinépet. 
zabálócsütörtök, a böjt kezdetének Magukban esznek, isznak, mulatoz-
elnevezései szárazszerda, böjtfogadó- nak, a gyermekeknek is külön 
szerda, majd az e nap után következõ rendeztek bálokat. Palócföldön is 
az úgynevezett csonkacsütörtök, szokás volt a farsang idején a lányok, 
amikor még el lehetett fogyasztani a asszonyok külön farsangolása i. A 

A Közép-Nyárád mente falvakban a maradékot. Karancs-hegység környékén élõ 
vénlegényeket csúfondáros énekek- „Inkább a has fakadjon, mintsem az palócok a farsangvasárnap elõtti 
kel bíztatták: étel megmaradjon” mondogatták a vasárnapon tartották meg a „lányok 
Házasodj meg vén kappan,szlavóniai Kórogyon. vasárnapját”. Az asszonyok külön 
Vedd el ezt a mosdatlant! A hívõ katolikusok hamvazószerdától farsangolásáról a már említett 
A vénlányokat így siratták:húsvétvasárnapig – kivéve csonka- Temesvári Perbált is megemlékezett. 

csütörtököt – nem ettek húst (de a Prédikációjában leírta, hogy egy 
Húshagyó, húshagyó,középkorban még vidrát és hódot Kapos melletti faluban az asszonyok 
Engemet itt hagyó!igen, mivel a vidra hallal, a hód férfi ruhát öltve táncoltak, mulatoztak 

fûzfahánccsal táplálkozik) és disznó- egészen addig, amíg az ördög 
A vénlánycsúfolás másik kedvelt zsírt. A farsang három utolsó napja: személyesen meg nem jelent a 
módja a „kongózás”. Ez a szokásos farsangvasárnap, farsanghétfõ, és táncolók között, egy asszonyt 
zajcsapással és rigmusok bekiabá-húshagyókedd. elragadott magával, s a Kapos 
lásával járt. A farsangban el nem kelt A farsang jellegzetes étele a fánk, mocsaraiba hajította. A múlt század 
eladósorú lányok háza elõtt kolom-amelynek mágikus erõt tulajdoní- hatvanas éveinek derekán ilyen külön 
poltak, tepsikkel, fazekakkal nagy tottak, a Szerémségben azért sütötték, asszonyfarsangokat elvétve még 
zajt csaptak a legények. A kongózás 
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sajátos változata a Jászságban és a koknak. Nyugat-Dunántúlon a rönkhúzással 
Tápió menti falvakban az úgynevezett ös sz ek öt öt t „á le sk üv õt ” ak ko r 
„bak fazékdobás, cibe refazék-hor- A farsangi játékok másik jellegzetes tartották, ha a farsang idején nem volt 
dás”. A legények a lányos házak csoportja a maszkos alakoskodások, lakodalom a faluban. A felvonulás 
ud va rá ra  sz em ét te l t el i r os sz  dramatikus játékok. A régi krónikások résztvevõi voltak az „álmenyasszony, 
fazekaka t dobtak,  miközben  azt szerint Mátyás király Olaszországból ál võ le gé ny,  ná sz né p,  ör dö gö k,  
kiáltották – Szûrd a ciberét! – A hozatott álarcokat, de nagy farsan- jósok”. A menet többször megállt, és 
magyar nyelvterület  észak-ke leti  golás folyt II. Lajos udvarában is, tréfás esküvõt játszott el.
részén ugyancsak nagy zajcsapással 1525-ben még maga a király is Csallóközben a farsangi adomány-
járó vénlánycsúfoló szokás volt a ördögálarcot viselt. A XVI. századtól gyûjtõ alakoskodás neve „dõrejárás”. 
"szûzgulyahajtás". Csengõvel, ostor- a legutóbbi idõkig fennmaradt a A legények húshagyókedden külön-
ral, kolomppal fülsike títõ lármát Cibere (a savanyú húsmentes leves) bözõ jelmezekben például cigánynak, 
csap tak a legények , miközben  és Konc, (a zsíros cubákok) vagyis a koldusnak, de akár nõi ruhába is 
kiabálták – Kinek van eladó lánya, böjti és a húsételeket megszemélye- öltöztek. Állatmaszkokat is húztak, 
hajtsa ki a szûzgulyába! – A lányok sítõ alakok küzdelme.  Ekkortól mint a disznó, kecske, gólya. A 
visszafeleseltek – Rönköt emelj, emlegetik a „maskara” szót, amely az muzsikusok zeneszóval kísérték õket. 
szakadj meg, miért nem házasodtál olasz, vélhetõen velencei „maschke- Nem szívesen engedték be a dõréket a 
meg ! – A "f ars ang i kö szö ntõ " rából” eredt. Falujáró meneteket,  házba, mert felborították az asztalt, 
többnyire gyermekek adománygyûjtõ felv onul ások at álta lába n mind en kormos lével „bemeszelték” a falat, 
szokása volt.  Az 1600-as évek nagyobb fa luban,  mezõvárosban nagy felfordulást csináltak. Közben 
forrásaiban található adatokból tartottak. A felvonulók kedvelt igyekeztek k olbászt, sza lonnát 
kitûnik, hogy sok helyen a tanítók, maszkja volt a cigány, koldus, betyár, csenni. Adományul lisztet, tojást 
illetve a falusi papok jövedelméhez de kedvest volt az állatok közül a kaptak, amit este közös mulatozás 
tartozott a farsangi adomány, amely a medve, gólya, vagy kecske megjele- kö zb en  el fo gy as zt ot ta k.  Má si k 
farsang köszöntésével, búcsúztatásá- nítése. A maszkos alakoskodók az jellegzetes felvidéki,  Ipoly-ment i 
val és jókívánságokkal kapcsolódott egész magyar nyelvterületen elõfor- szokás a legények húshagyó keddi 
össze. dultak, de a nagyszabású felvonulá- „bakkuszjárása”.  Szamár-  vagy 

soknak számos helyi variációjával kecskebõrbe bújtak, kezükbe nyársat 
A farsangi köszöntõk általánosan találkozhattunk. tartva táncoltak végig a falun. A 
ismertek voltak Magyarországon. lányokat megcsipdesték, bekormoz-
Többnyire bekéredzkedés – szabad-e A farsangi  álarcos alakoskodást  ták, megtréfálták az utcán állókat.
fa rs an go t k ös zö nt en i?  – u tá n nyomokban még ma is megtalálhatjuk Eger  környékén a  háromnapos  
énekelték, mondták el jókívánsága- a magyar  fa lvakban.  Napjaink  farsangi mulatság záróeseménye a 
ikat a ház népének. Az adományként leglátványosabb farsangi  alakos- „remélés” volt. A maskarába öltözött 
ka po tt  to já st , sz al on ná t,  bo rt  kodása Magyarországon, a Mohácson legények végigvonultak a falun elõl 
elosztották, vagy közös mulatságra lakó sokácok csoportos busójárása. E ment a jegyespár, utánuk a két võfély, 
fordították. Az Ipoly mentén és a busók fából faragott álarcokban kéményseprõ, drótostót, köszörûs, 
Karancs vidékén az utolsó elõtti jelennek meg, öltözetük állatbõr, borbély követte. A felvonulást a 
vasárnapot „lányok vasárnapjának” elsõsorban birkabunda, mozgásuk, pásztorok zárták, majd a menet végén 
nevezték, mert ilyenkor a lányok viselkedésük rituá lisan  meg van a helyi cigánybanda szolgáltatta a 
táncmulatságot rendeztek, a muzsiku- szabva. A busóálarcot eredetileg csak muzsikát egy lovas kocsi kíséretében, 
sokat is õk fogadták. Általában ezeket a felnõtt sokác férfiaknak volt szabad amelyen lévõ hordóba bort gyûjtöget-
a fonóházban tartották citera- vagy fölt enniük, a legények  másfajta  tek. A farsangi dramatikus játékok 
dudaszóra. álarcot viseltek. kö zé  ta rt oz ot t a z „ ál bí ró sá gi  
A Nyitra környéki falvakban a farsang tárgyalás”, amelyben alakoskodókat, 
elõtti vasárnap neve „talalaj, tananaj- bábúkat, állatokat ítéltek halálra. 
vasárnap”. Az iskoláskorú lányok Személyeket i mitáló  kiv égzések 
kora reggel csoportosan jártak házról- elsõsorban a Felvidéki-palócoknál, az 
házra és mindenütt énekeltek. Honton állatokat kivégzõk pedig Erdélyben 
a farsangvasárnap reggelén három- voltak szokásosak. Ennek egy sajátos 
négyes csoportokban jártak a fiúcskák formája él néhány Borsod megyei 
„s zõ kí cs ké zn i” . Mi nd eg yi k fi ú faluban: a fiatalok a farsang végén 
kezében csörgõs bot volt. A csörgõs „rabot  hordanak”.  Két legényt 
bot rigmusával kísérve a következõ szalmakötéllel becsavarnak, arcukat 
szöveget mondták: bekormozzák, fejükre kalapot kötnek, 
Haj szõkícske, szõkícske, hajtsátok ki kezükbe baltát adnak. Két-három 
a fassangot, majd szép éneket legény vezette õket végig a falun duda 
mondok… kíséretében láncra verve. A házaknál 
A Zobor-vidéki magyar falvakban a meg áll tak , és kér ege tte k. Töb b 
farsang utolsó vasárnapjának elneve- háromszéki faluban húshagyókedden 
zése „sardóvasárnap”. Ekkor a lakodalmas menetet utánozva 
legények, iskolás fiúk házról házra vonultak  fe l a fa rsangolók.  A 
jártak dudás kíséretében. Kosarat, felvonulók sorrendje meghatározott, 
nyársat vittek magukkal az ajándé- elõl ment a „bekérezõ”, utána a 



„szószóló, újpár, koszorús párok, fonóban, lakodalmak és disznótor fe lesége , gyermekei , s iratóasz-
cigányok, kürtösök” és a zenészek. A alkalmával gyakran megjelentek az szonyok, sírásó”. A halottasjátékok 
„bekérezõ” engedélyt kért a házigaz- „állatalakoskodók”. A legkedvelteb- gyak ran sika mlós  jele nete ket is 
dától, hogy az udvaron félkörbe állva bek a medve, gólya, és lófigurák. tartalmaztak.
mondhassák el jókívánságaikat: Észak- és Kelet-Magyarországon, A halottasjátékok egyik változata a 

jellegzetes farsangi játék a „kecske- „bõgõtemetés”. A „bõgõt” parodizált 
Kévánok most minden jót, maszkos alakoskodás”. A kecske- temetési szertartáson temették el: 
Drága jó bort, olcsó sót, maszk legáltalánosabb formája az, Jaj, de milyen keserves a bõgõ élete!
Jó kenyeret, szalonnát, amikor a kecskét alakító játékos Ha  a f ar sa ng  el mú lt , n in cs en  
Melléje meg pogácsát… térdre ereszkedve, elõre dõlve jobb becsülete!

könyökére támaszkodott. Bal kezé-
A lányos házaknál még megtoldották ben egy fejszét tartott. Bundával vagy A „halált” is gyakran megszemélye-
ezzel: gubával terítik le. A másik gyakori sítették farsangkor. A halált alakító 

formája a fakecskefej. Nyélre erõsí- legény arcát belisztezték, szájába 
A ház leányának én most azt kévánom, tett felsõ fejrészbõl és a mozgat-ható répából készített fogsort helyeztek, 
L e g y e n  a  b o l h á t ó l  c s e n d e s  szájrészbõl állt. A játékos jobb kézzel, jobb kezében kaszát tartott. Amikor 
nyugodalma, madzaggal rángatta az alsó részt, kísérõje eloltotta a lámpát, a félelmet 
A farsangon egy cifra lakodalma, amelynek csattogása a ritmust adta a keltõ farsangoló berontott a fonóban, 
Én is, ha kell, megadom a vámot, tánchoz, ijesztgette a közön-séget, de vagy a házba, és kaszáját suhogtatva 
Éljen és viruljon e háznak minden az ajándékul kapott pénzt is ezzel fogai közül lisztet fújt a bentlévõk 
népe, vette el. Erdélyben a kecske-maszkos közé.
Maradjon mindenki békességben! alakoskodót több helyen „turkának” A „dúsgazdagolás, ördögfarsangolás” 

nevezik. A „turkát” alakító négykéz- sokszereplõs misztériumjáték, amely 
A farsangi idõszakban bemutatott lábra ereszkedett, testét szõttes borí- a XVI I. szá zad ban  kel etk eze tt.  
„halottas játékok” rendkívül változa- totta be. A „turka” kísérõjével, a Legények adták elõ húshagyókedden, 
tos ak.  A hal ott at nem csa k élõ  „gazdával” jelenik meg a fonóban, leggyakrabban Udvarhelyszéken és 
személ lyel, hanem igen gyakran õket egy hegedûs kísérte. A játék többi Gyergyóban, de másutt is ismerték.
szalmabábbal, döglött á llattal , a része abból áll, hogy a „turka” Szentegyházán a fars ang három 
koporsót helyettesítõ lefelé fordított ijesztgeti, „megberregteti” a lányokat, utolsó három napjában házról házra 
teknõvel alakítják. Bizonyos hús- asszonyokat rájuk ugorva. járva adták elõ a „dúsgazdagolást”, 
hagyókeddi szokások a farsang,  A „lóalakoskodásnak” is több válto- ahogy a helyiek nevezték „ördögbet-
illetve az egész tél elmúltát jelképe- zata ismert a magyar hagyományok- lehemezést ”.  Az  ut cán vonu ló  
zik, ilyenek a „farsangtemetés és ban. A lóalakoskodásra elsõsorban szereplõk énekeltek, miközben „az 
bõgõtemetés”. A farsang-temetésnek Kelet-Magyarországon és Erdélyben ördög és a halál” a járókelõket ijeszt-
különbözõ változatai alakultak ki, a került sor. Gyakran adtak elõ esküvõi, gették. Ezután betértek a házakba, 
farsangot jelképezhette szalmabáb, lako dalm as paró diát  a fonó ban,  ahol a háziak mellett összegyûlt a 
rongybáb. Csíkcsicsóban a farsangte- tollfosztóban is. Észak-Magyarország szomszédság is, és elõadták a játékot, 
metés hamvazószerdán délelõt t falvaiban az esketés i szertartást , amelyben a gazdagember lelkéért 
kezdõdött. A legrészegebb legényt võfé lyverseket  gyakran vastag , vívott harcot mutatták be az angyal és 
ráfektették egy létrára, fehér lepedõ- gúnyos szövegekkel egészítették ki. az ördög között.
vel letakarták, mert õ volt a „halott”. A Általában a menyasszonyt is legény 
felvonulás élén a zenészek halott- alakítot ta, a „pap” tréfás esketõ Hallád, gonosz sátán, ne siess 
búcsúztató, gyászos zenét játszottak. szövegével kísérte, majd adta össze a elkapni,
Utána következtek a „halottvivõk a „ifjú párt”. A lakodalomparódia  Testébõl a lelket menten kiragadni,
halottal”, a „halál” a kaszával, majd a rendszerint tánccal zárult. Erdély Senkit Isten mennybõl nem akar 
„pap, kántor, késérõk” akik nagy területén „szép és csúnya farsangos- kihagyni,
zokogással, siratással követték. A nak” öltöztek. A „csúf” farsangosok: Krisztus életet jött mindeneknek 
faluban végigvonulva tréfás jelenete- cigány, kéményseprõ, boszorkány, adni…
ket rögtönöztek, a „halottat” gyakran halál jelmezét öltötték fel. A „szép” 
beleborították a hóba, vízbe, sárba, farsangosok leggyakrabban lakodal- Forrás: Bálint Sándor; Népünk jeles 
majd jajgatással,  sírással  kisérve mas menetet, násznépet alkottak. A ünnepei, Dömötör Tekla; Magyar 
emelték vissza a létrára. Végezetül rímes szövegekkel kísért „összees- népszokások, Néprajzi kalendárium. 
nagy tüzet gyújtottak, és a farsangot ketés” után itt is táncra perdültek.
jelképezõ szalmabábot elégették. A „betyáralakoskodók” szintén ked- Összeállította -cspb-
Sok községben „vetélkedõjátékot” velt figurái voltak a kelet-magyar-
tartottak. Ezek egyrészt ügyességi országi fonóházi játékoknak. Ezek a 
versenyekbõl (kakasütés, gúnárnyak- „betyár”  utolsó mulatását,  majd  
szakítás), másrészt maszkos alakok elfogását jelenítette meg „pandúrok, 
küzdelmébõl álltak. Csík megyében a kocsmárosok, betyárok, cigányok” 
Ciberevajda és Konckirály viaskodá- részvételével. Gyakran játszottak  
sát, tréfás küzdelmét szalmabábokkal „halottasjátékot” fonókban, kocs-
is eljátszották. mákban. A farsangi „halottasjáték” 
A farsangkor zárt helyen többszerep- sz er ep lõ i ha ng os an  si ra tt ák  a 
lõs dramatikus játékokat is tartottak. A „halottat”, ahol a fõszereplõk: „halott 
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Fussatok hát, víg napok! Pszt! minden táncpaloták!
Ürûljön boros asztalom,
Némúljon meg a cimbalom,
Szûnjetek meg, hahoták!
Pszt! minden táncpaloták! Könyvhöz, dáma s gavallér!
Elég volt a sok ördögnek,
Kik belõletek köhögnek.
Itt van, itt a szent pallér:
Könyvhöz, dáma s gavallér! Itt a bõjt: koplaljatok!
Itt van: s ízetlen olajja
A csókokat majd lenyalja.
Szent ételt is szopjatok:
Itt a bõjt: koplaljatok! Vége már a nõszésnek,
Kiknek nem jutott házaspár:
Úton-útfélen elég jár.
Csont azoknak, kik késnek;
Vége már a nõszésnek! Élni kell a bõjtbe is.
Azért aki szép párt lele,
Nem zsíros az - élhet vele.
Kukrikol a csirke is!
Élni kell a bõjtbe is! Jaj, siessünk, híveim!
Mit érzek? - mi szent szag? wer da? - -
Jaj! jön, - jön a hamvas szerda!
Béhamvazza szemeim:
Jaj, siessünk, híveim! Víg lelkek! nem láttok már!
Bár nem láttok: de tõletek
El nem válok és véletek
Leszek: s ez így legyen bár;
Víg lelkek! nem láttok már. Most veszek már maskarát!
Köz-helyen nem szabad lennem:
Azért álorcát kell vennem;
Hogy ne lásson pap s barát,
Most veszek már maskarát. S fársángolok véletek,
Rejtõzvén szent maskarában.
A vallás álorcájában
Negyven napig nevetek
S fársángolok véletek. Most nyúgodjunk: Ádiõ!
Pislog a dáma s gavallér:
Beteg, s oda a sok tallér. - -
Majd megjön tán egészsége,
Hervadó kedve s szépsége;
A kõltség is tán kijõ:
Most nyúgodjunk: Ádiõ!

(1793)

Dsida Jenõ: Február 

A farsang dícsérete
Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván. Az egyik bûnt sirat és bûnt 
temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet. Vezérük, kit már lángos 
kárhozat nyal,
bûnbánon látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal; míg a zarándokfõ, egy véri 
barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

Ady Endre: Farsang a Duna-tájon

Brahma, Jézus, Allah, Mózes
S az egész szentséges holmi
Lepotyogtak a Sionról
És eljöttek Hunniába farsangolni.
A Tátra is csörgõ sapkát
Csapott, ime, vén fejére
S a külön magyar Teremtõ
Pojácának kiöltözve áll az élre.
Minden móka. S egye fene,
Kit búsítnak csalfa gondok.
Igy van ez jól. Hunniában
Farsangolnak az istenek s a bolondok.
Hunniának fáj a tréfa?
Kedves ország, sohse fájjon,
Éljen, éljen a bolondság.
Farsang van most, nagy farsang a Duna-tájon.

Párizs
Budapesti Napló, 1907. január 20.

Berzsenyi Dániel: A táncok

Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
     A népek lelkét s nemzetek ízleteit.
A német hármas lépéssel lejtve kering le,
     S párját karja közé zárja s lebegve viszi.
Egyszerû a német mindenben, s csendesen örvend,
     Egyet ölel mindig, s állhatatos szeretõ.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
     Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt:
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki-nyájas,
     Kényeiben repdez, s a szerelembe' kalóz.
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
     Lelkesedett tûzzel nyomja ki indulatit.
Majd lebegõ szellõ, szerelemre olvad epedve,
     S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
     (Megveti a lyánykát a diadalmi dagály),
S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal
     A testhalmok közt ugrani hõseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
     Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön!
     Férfierõ s lelkes szikra feszíti erét.

(1811)

Csokonai Vitéz Mihály: A fársáng 
búcsúzó szavai 

Ûzik már a fársángot,
Bor, muzsika, tánc, múlatság,
Kedves törõdés, fáradság,
Kik hajdan itt múlattatok,
A közhelyrõl oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Ûzik már a fársángot! Fussatok hát, víg napok!
Tíz hete már, hogy vígsággal
Játszodtatok e világgal,
De itt lepnek a papok:



minden lakás olyan, akár a ketrec.
Egy keltõóra átketyeg a csendbõl,
sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl,
és az alvóra szól a
harsány riasztó: „ébredj a valóra.”

A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virít alóla,
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a derûs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerûség,
reszketve és szilárdul, mint a hûség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanába rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekzõ lelke csöndesen ragyog
a langyos õszi
éjjelbe, mely a hideget elõzi,
kimondhatatlan messze s odaát,
õk, akik nézték Hannibál hadát
s most néznek engem, aki ide estem
és állok egy ablakba, Budapesten.

Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem,
s felém hajolt az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten, s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek, és távolba roppant
fénycsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyúlt,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent,
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az elõcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsõn bucsúzott,
elõkelõ úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriása,
s mozgás, riadt csilingelés, csodás
halk nõi suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint a távol
homályból
gyémántosan aláfoly,
egy messze kéklõ,
pazar belépõ,
melyet magára ölt egy drága, szép nõ,
és rajt egy ékkõ,
behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szûzi

Dukai Takách Judit: A fársáng utolsó 
órájában

Vége van már a gyönyörû idõnek,
Elrepült tõlünk sietõ futással
S mi kinyílt karral, szemeink utána
Vetve sóhajtunk.

Vissza nem jõ már; el, örökre eltûnt,
Puszta a kép, mely maradott sajátunk.
Sors! ha már azt elragadád, miért nem
Oltod el ezt is.

Némaság búsong, hol az égi táncban
Lágy zefirként mi szabadon lebegünk,
Bús zajok közt reng örömünknek ott most
Szent hagyománya.

Így folyt el minden, szeretett barátim!
Aki Léthe bús özönébe nem fúl,
Érhet ilyent még; nem örökre vész el
Minden elõlünk!

Kosztolányi Dezsõ: Hajnali részegség 

Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
százig olvasva s mérges altatókkal.
Az, amit írtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szívem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba le-föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombeli mézek,
s amint botorkálok itt, mint a részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.

Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek,
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cipõjük, a ruhájuk,
s õk a szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítnek álmodozva,
de – mondhatom – ha így reá meredhetsz,
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Osváth Erzsébet: Sül a fánk

Serceg a zsír,
sül a fánk.
Fényessárga serpenyõbõl
ragyog ránk.
 Illatozik,
nõ, dagad,
az orrunkat csiklandozó
jó falat.
 Már a tálon
a sok fánk,
Fehér cukorfelhõ alól
nevet ránk.
 Ránk nevet
és integet.
Itt a farsang, vidám farsang,
gyerekek.

Vörösmarty Mihály:  A magyartalan 
hölgyhöz

Mert szép vagy, kellemid’ Varázsát bámulom; Mert jó vagy, 
tisztelet’ Díjával áldozom;  Mert lelkes vagy, ’s veled Mulatni 
kegyelem, Hódítva von feléd A’ leghõbb szerelem.  De mert e’ 
hon’ baján Nincs szûdben fájdalom: Ez fáj, ’s szerelmemet 
Tört szívvel gyászolom. 

(1837)

szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába tûzi,
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó
könnyûcske hintó
mélyébe lebben,
s tovább robog kacér mosollyal ebben,
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan lángoló Tejutnak,
arany konfetti-záporába sok száz
batár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam,
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van,
és most világolt föl értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.

Virradatig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj,
s csak most tûnik szemedbe ez az estély?

Ötven,
jaj, ötven éve – szívem visszadöbben –
halottjaim is itt-ott, egyre többen –
már ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élõ, fényes égi szomszéd,
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam, s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kirõl nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.
(1933)

Rakovszky József: Hacacáré hacaca

A bálterem hullámzik, mint a tó,
s mint szélvihar, úgy szánt a zeneszó.
Ficsúrok karjában a dámák ringanak,
karcsú nádszál módjára ringanak.
Hacacáré hacaca…
És titkon harapják egymás húsát,
A Krisztusát!
Így múlat ma az ifjúság.
Hacacáré hacaca!

Rákosszentmihály, 1949. május 20.

Brueghel: Farsang és böjt (részlet)
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Február 1. - a Tisza élõvilágának tartozik). Szülei a Szinyei Merse Félix, zene világában elsõként ismeri fel a 
emléknapja jogász, Sáros vármegye fõispánja és kiegyezést követõ millennium idõszaká-
A Szamos felsõ folyásának vízgyûjtõ Jekelfalussy Valéria a Sáros vármegyei ban a „visszamagyarosodás” jelentõsé-
te rü le tén mûködõ román-auszt rá l nõegylet l étr ehozója, a  Kis faludy  gét, és a nagy bécsi operett-négyes 
tulajdonú Aurul nevû bányavállalat társaság egyik alapítója voltak.  A halálát követõen, mintegy átveszi tõlük a 
cianiddal és nehézfémekkel szennyezte magyar plein air (19. század második marsallbotot, és új magyar hangot üt 
a Szamos és a Tisza folyókat Erdélyben. felétõl divatba jött szabadban való festés meg a romantikus színpadi  zenés 
A szennyezõdés február 1-12. között és a látvány hangulatának megörökítése) mûfajban. Huszka Jenõ nyomán válik 
vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát fes tészet  megteremtõje , a modern világhírûvé ennek a mûfajnak a magyar 
okozva a folyó élõvilágában. A magyar magyar piktúra elsõ nagy képviselõje a ága, õ tudja legjobban, és legkövetkeze-
országgyûlés erre emlékezve 2000-ben nyugat-európai kortársakkal egy idõben tesebben a verbunkoshangot, a magyar 
február 1-jét a Tisza élõvilágának  fedezte fel a szabad levegõ, a napfény táncritmust, a palotást, a csárdást, a 
emléknapjának nyilvánította. festõi ábrázolásának problémáját s népies mûfajt beépíteni a sikeres bécsi 

teremtet te meg gazdag színvilágú, klasszikus operett bevált formakeretébe. 
Február  2 . -  Gyer tyaszente lõ  realista táj- és portrémûvészetét. Jernyei A nemzeti önállóság, függetlenség, és 
B o l d o g a s s z o n y ,  S z û z  M á r i a  birtokán hunyt el. Emlékét a jelentõsen hazaszeretet, a magyar föld és lakói iránt 
tisztulásának napja, elcigányosodott Kisszeben járásbeli érzett szeretet fûti át egész munkásságát. 
amikor Krisztust, a Világ Világosságát telepü lésen t alán a Szinyei  Merse Tüdõgyulladásban hunyt el Budapesten, 
(jelképe: gyertya) bemutatta a temp- kastélyban még õrzik, sírja a helyi a Farkasréti temetõben nyugszik.
lomban. A müncheni-kódexben (1466) temetõben található.
„Szûz Mária tisztulatta”, az Érdy- Február 3.- Szent Balázs püspök és 
kódexben (1527) „Asszonyunk Mária vértanú ünnepe
ti sz tu la tj a” , Má ri a ti sz tu lá sá na k * ismeretlen, †316 körül Kis-Ázsiában, 
(purificatio Beatae Mariae Virginis) n e v e  n a p j á t  m á r  l e g r é g i b b  
napja. E napot már a szabolcsi zsinat kalendáriumaink is számontartják. A 
(1092) a kötelezõ ünnepek közé sorozza. XX. században értelmiségünk körében 
A szentelt gyertya már az ókeresztény ismét népszerûvé tette Babits Mihály és 
korban Krisztus jelképe. Az egyházi József Attila költeménye. Szent Balázs 
értelmezés szerint a viasz emlékeztet püspököt ugyanis õsidõktõl fogva úgy 
Jézus emberi természetére, a világosság tisz teli  a nép , min t a to rokbajok  
pedig Istenségére. csodálatos orvosát. A „Legenda Aurea” 

nyomán tudhatjuk, hogy Balázs 
A gyertya méhviasza mentette meg egy özvegynek a fiát, aki 
Jézus tiszta teste. halszálkát nyelt, és már fuldoklott. Az 
A viasz alatt való bél, asszony a börtönbe jutott püspöknek 

Február 2. - 50 éve hunyt el Huszka az õ ártatlan Szent Lelke. hálából ételt vitt, és egy szál gyertyát. 
Jenõa Tûz pedig, a világosság Erre a szent arra buzdította az asszonyt, 

az õ Istensége. hogy ezentúl évenként ajánljon föl az õ 
A zeneszerzõ 1875. április 24-én tiszteletére gyertyát. Ígérte, hogy majd 
született Szegeden. A kiegyezést Február 2. - 90 éve hunyt el Szinyei mindig jól megy a dolga. Innen eredt 
követõen a millennium idõszaka az, Merse Pál tehát a gyertyának Balázs tiszteletére 
amikor a magyarosodás - bár jobb való felajánlása, amibõl a XVI. század 
kifejezés lenne a visszamagyarosodás A festõ 1845-ben született Szinyeújfalun táján, templomi szentelmény lett. Az 
kora -, a magunk újrafelfedezése válik (ma a felvidéki eperjesi járáshoz áldás szövege:
fontossá. Huszka Párizsból hazatérve a 

Február - Böjtelõ hava - Télutó - Jégbontó hava

Márai Sándor: Négy évszak 

Február 

zek a hosszú februári éjszakák, mikor a kihûlt szobában felébredünk a szél vinnyogására, dideregve ülünk fel az ágyban, 
meggyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük az órát – korábban virrad már, de nincs sok öröm benne, mert nappal is a tél Eodvában kucorgunk, betegségek, csõrepedések, füstölgõ kályhák, elvégezetlen irodalmi és reménytelen, kedvetlen emberi 

feladatok között, rongyokba és prémekbe bugyolálva –, lila körmeinkre lehelünk, s eszünkbe jut, hogy megint elmúlt egy farsang, az 
ablakon kocogtat a hamvazó szerda jeges ujja, az öröm elillant és öregszünk.[…] A fényre emlékezünk, mely reménytelenül hiányzik 
életünkbõl, a fényre, melyben van valami pogány és kegyetlen, valami erkölcstelen és nagyszerû, mint az életben. Aztán arra 
gondolunk, hogy ez a hónap, mely telítve van zenekari hangversennyel és tüdõgyulladással. Ez a hónap, mikor egészen kis 
mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdaságosan, mint a bölcs állatok, melyek lecsökkentik ilyenkor az élet tevékenységét, 
mozdulatlansággal védekeznek, lassított érveréssel szunyókálnak és pislogva, rejtélyes félálomban várják a napot. 

16.



17.

 - Szent Balázs püspök és vértanú elvállalta a társaság tiszteletbeli elnöki Február 11. - 65 éve történt a várbeli 
közbenjárására szabadítson meg téged tisztét, valamint a zászlóanyai szerepet. kitörés
az Isten a torokbajtól és minden más A Társaságnak Kosaras Péter Ákos 1945. február 11-én utolsó felvonásához 
bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek történész, a Haditudósító címû magazin érkezett Budapest ostroma, már csak egy 
nevében.- fõszerkesztõje személyében új elnöke egészen kis területre, a budai Várba és 

lett. Céljuk a Kormányzó munkás- annak közvetlen környékére szorultak 
Február 9. - 120 éve hunyt el Erdõsi ságának és emlékének ápolása, ebbõl az vissza a magyar fõváros védõi. Több 
Imre al ka lo mb ól  mi nd en  év be n tö bb  mint negyvenezer - 23.900 német (ebbõl 
Erdõsi Imre, eredeti nevén Poleszni Imre rendezvényt tartanak. 9.600 sebesült) és 20.000 magyar (ebbõl 
Nyitrán született 1814-ben. Piarista 2.000 sebesült) - katonát zárt körül 
szerzetes, pedagógus, az 1848-49-es Február 10-én - 66 éve született Budán a Vörös Hadsereg. A körülzárt 
szabadságharcban tábori lelkész volt, Mándoky Kongur István katonák két lehetõség közül választ-
részt vett az ütközetekben is, feladata ha ttak : megadják  magukat,  vagy 
volt a harcolók buzdítása, a sebesültek kitörnek. A német-magyar védõsereg 
vigasztalása és ápolása, így sok esetben ki törése  a II . vi lágháború egyik 
jelentõs szerepet játszottak egy-egy legreménytelenebb vállalkozása volt. A 
ütközet sikeres megvívásában is. Nevét több mint száz napig tartó ostrom során 
a f ebruár 5-én  vívott  branyi szkó i már kimerültek a katonák, s szinte 
ütközett  tett e ismerté , kor társai a mindannyian hõsi halált haltak. 1997-
„branyiszkói hõs pap”, vagy a „magyar tõl, 52 évvel az esemény után elõször a 
Kap isz trá n” n éve n is  eml ege tté k. Magyar Nemzeti Arcvonal kezdett rájuk 
Tanított Temesváron, Kolozsváron, megemlékezni, s a Kitörés napján 
Kecskeméten, Budapesten. 1888-ban, emlékmene tet  sze rveztek. Mára  a 
röviddel halála elõtt költözött vissza kitörés napja a Becsület napja, a katonai 
szülõvárosába. hûség, a helytállás ünnepe, az önfel-

áldozás szimbóluma, nem pedig a 
Február 9. - 53 éve hunyt el Horthy politikai elkötelezettségé. Idén az 
Miklós Egységes Magyarország Mozgalom 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a szervezi az emléktúrát és a megemlé-
Magyar Királyság kormányzója, kezéseket.
ellentengernagy, Kenderesen született 
1868. június 18-án.  Portugáliai Február 13.- 119 éve hunyt el Brassai 
emigrációban halt meg 1957-ben. Sámuel erdélyi polihisztor

*1800. június 15, Torockószentgyörgy, A kun nyelv kutatója, nyelvész, 
†1897. Atyja unitárius lelkész volt. turkológus 1944. február 10-én született 
Erdélyben végezte iskoláit, majd Karcagon. Az egyetem befejezését 
házitanító lett a gr. Bethlen-családnál. követõen az Országos Széchényi 
1831-ben a kolozsvári Vasárnapi Könyvtár, majd a Kõrösi Csoma 
Újságot alapította meg. 1837-ben az Társaság munkatársa volt, 1970-tõl 
unitárius gimnázium tanára lett. 1850-pedig az MTA Belsõ-Ázsiai Kutatócso-
tõl 59-ig Pesten tanított, majd ismét. portjában dolgozott. Hitte, hogy a Kelet 
Kolozsvárott. 1872-ben tanár lett a felõl érkezett magyarság összekötõ 
kolozsvári egyetemen. A Magyar kapocs Kelet és a Nyugat között. 
Tudományos Akadémia ebben az idõben Gyûjtötte a kazakok és a tuvák nyelvét, 
választotta tagjává. A tudományok majd szokásaikat, népköltészetüket. 1981-ben 
minden ágában sikeresen dolgozott. készült el "A kun nyelv magyarországi 
Nyelvészeti és irodalmi elveiért emlékei" címû kandidátusi disszer-
kíméletlen polémiákat folytatott. Mint tációja, amely addigi kutatásainak 
kritikus Jósika Miklóst, Eötvös Józsefet, fontosabb eredményeit tartalmazza, de 
sõt Vörösmartyt is támadta. Liszt Ferenc még korántsem teljes összefoglalója a 
ellen irányult Magyar vagy cigányzenét hazai kun nyelvemlékeknek. Mándoky 
c. vitairata, (1886), ebben a magyar zene korai halála miatt disszertációja 1993-
eredetisége mellett tört lándzsát. ban posztumusz jelent meg. Tartalmazza 
Foglalkozott teológiával, logikai és a "Kun Miatyánk" szövegváltozatait is. 
esztétikai kérdésekkel, botanikai és A kazakok és a tatárok között végzett 
matematikai  problémákkal  s  a  nyelvjárási és néprajzi gyûjtés nagyban 

Újratemetésére 1993. szeptember 4-én világnyelvek mellett beszélt oroszul, hozzájárult számos magyarországi kun 
került sor, s szülõhelyén helyezték örök törökül, héberül és szanszkritul. A nyelvemlék megfejtéséhez. 1992. 
nyugalomra. Emlékét a Horthy Miklós kolozsvári Házsongárd temetõben augusztus 22-én bekövetkez halálával 
Társaság õrzi, melynek jelenleg mintegy nyugszik.egy ígéretes tudósi pálya tört derékba. 
300 tagja van, ennek elõdjét 1994-ben Kazak földön, a kengszai temetõben 
alapították, a szervezet 2002-ben kapta pihen. Amit életében eltervezett halála 
meg a MTA névhasználati engedélyét, után megvalósult, ma a Kunság és 
2003 nyarán özvegy Horthy Istvánné Kazakisztán között élõ kapcsolat van.



Február 14. - 1740 éve hunyt el felolvashatja, s aztán fogadhatja a társai h i t t a n k ö n y v e t ,  p r é d i k á c i ó k a t .  
Valentin püspök ál ta l k ín ál t g yö ng ys ze me ke t.  Legfontosabb szépirodalmi mûve 
A legenda szerin t 270-ben  tartott Szólaltassuk meg együtt Wass Albert Szophoklész Elektrájának átdolgozása. 
ünnepen  végezték ki Valentint, az örökérvényû üzeneteit!  Idén elõször - A humanizmustól indult, és a reformáció 
üldözöt t ,  keresztény püspököt .  óránként  egy-egy s zemélyt  i s  szellemében mûködõ reneszánsz 
Bizonyos nézetek szerint Valentint azért megidéznek néhány mûve által - más alkotóvá vált.
ítélték halálra, mert segített üldözött magyar írókat, költõket is megszólal-
keresz tény tá rsa inak, sõt egyiket - tatnak, ezzel jelezve, hogy Wass Albertet Február 23.- 182 éve hunyt el Fazekas 
másikat ki is mentette a börtönbõl, míg nem kell külön  kezelni és méricskélni, Mihály , író és botanikus,
más források szerint Valentin titokban ott a helye a magyar irodalomban többi *1766. január 6. †1828. Tizenhat éves 
párokat adott össze, noha ezt II. Claudius szellemóriásunk között! korában beállt közhuszárnak, résztvett 
megtiltotta, mondván: a nõtlen katona Az irodalmi nap minden évben ismét- 1790-ben a török, késõbb a francia 
lojálisabb a nõsnél.  Szent Bálint lõdik, egészen addig, amíg fennáll az író háborúban.  Harmincéves korában 
(Valentin, vagy Valentinus) keresztény méltatlan helyzete.  nyugalomba vonult és Debrecenben 
mártír a szerelmesek, a lelkibetegek és Bõvebb információ:  telepedett le. A debreceni írói kör tagja. 
az epilepsziától szenvedõk védõszentje.  www.wassalbertfelolvasas.hu oldalon. Sógorával,  Diószegi  Sámuel  ref.  
Ünnepét 496-ban I.  Gelasius  pápa lelkésszel közösen írta a Debreceni 
rendelte el azok között „…akiknek nevét Február 18. - 185 éve született Jókai füvészkönyvet, (1807). 1815-ben adta ki 
méltán tisztelik, de akinek cselekedeteit Mór legismertebb muvét, a Ludas Matyit. 
csak az Isten ismeri.” A révkomáromi születésû író mindmáig Ebben a hexameterei mellett is népies 

a legolvasottabb magyar  írók közé hangú, komikus elbeszélõ költemény-
Február 15. - 130 éve hunyt el tartozik. Jókaival lett teljessé a magyar ben nem minden társadalomkrit ikai 
Farkasházy Fischer Mór romantika. Életmûve a száznál is több szándék né lkül  bosszu ltat ja  meg 
A porcelánfestõ,  porcelángyáros; a kötetben felidéz i a nemzeti  múl t Matyival, a furfangos parasztlegénnyel 
herendi porcelángyártás felvirágoztatója egészének látomását, és tanúsítja azt az Döbröginek, a ridegszívû földesúrnak 
Tatán született 1799-ben. 1839-ben utat, amelyet a magyar társadalom a igazságtalanságait. Az Árkádia perben, 
társult be az akkor még manufaktúraként nemesi világtól a kibontakozó polgári hevesen síkra szállt polgártársai igazáért 
mûködõ herendi porcelángyárba, amit vil ágig meg tet t. Máig maradandó  Kazinczyval szemben. Lírai verseket is 
Stingl Vince keramikus alapított 1826- pályaképét a kortárs-utód Mikszáth írt, de életében ezek közül kevés jelent 
ban. A gyár akkoriban még kõedény- Kálmán írta meg 1907-ben, Jókai Mór meg. 
gyártással valamint porcelán elõállítási élete és kora címmel.
kísérletekkel foglalkozott. 1840-tõl Február 24. - Szent Mátyás napja
egyedüli tulajdonosa lett a gyárnak. Egy Február 19. - 225 éve született Fõleg idõjárási regulák fûzõdnek a 
év alatt felépítette a herendi gyár Szemere Pál naphoz. „Mátyás ront, ha talál (jeget), ha 
épületeit és a gyártáshoz szükséges Esztétikai cikkeket, kritikákat, bölcsel- nem talál, csinál (akkor faggyal köszönt 
legfontosabb berendezéseket, a tüzelõ- kedõ szonetteket, tanító költeményeket be). Mátyás apostol vértanúságának 
szert és a szükséges nyersanyag nagy írt. Kazinczy Ferenc leghívebb tanít- eszköze és ikonográfiai jelvénye a 
részét pedig Herend vidéke szolgáltatta. ványa, Kölcsey Ferenc barátja. Horvát 
A tökéletesség és a minõség a herendi Istvánnal és Vitkovics Mihállyal az ún. 
porcelángyártás védjegyévé vált. Ezzel pesti triászt alkotta. Nyelvújító; sok 
európai hírnévre tett szert a herendi gyár. szerencsés szóalkotása ma is él. Az 
Halála után fia, Sámuel vette át a gyár emelkedett szellemû kezdeményezõk 
vezetését, aki a tömegtermelés irányába közé tartozott. Pécelen élt, alkotott, s itt 
nyitott, de ebben a tekintetben nem is hunyt el 1861-ben.
tudtak versenyre kelni az olcsó cseh 
porcelánnal, a gyár eladásra került, azt Február 22. -  475 éve született 
1896-ban Fischer Mór unokája, Farkas- Bornemissza Péter
házy Jenõ, keramikus, vásárolta vissza * Pest, 1535.† Rárbok, 1584. tavasszal. 
és ismét felvirágoztatta nagyapja A magyar  prote stani zmus e gyik 
egy kor i üze mét . A tat ai izr ael ita  legnagyobb alakja volt, a feudális urak 
temetõben  nyugszik. bátor ostorozója, szigorú társadalom-

kritikus, énekszerzõ. Nagy hatású 
Február 17. - 12 éve hunyt el Wass prédikációs gyûjteményeivel a régi 
Albert magyar próza kiemelkedõ és egyik elsõ 
2010. február 26-án és 27-én szerte a képviselõje, elindítója. Evangelikus 
Kárpát-medencében immár harmadszor le lkész és szuperintendens , azaz 
olvassuk fel egy teljes napon át a protestáns püspök volt, és Balassi Bálint 
tankönyvekbõl kimaradt írónk mûveit. nevelõjeként tartja õt számon az utókor. 
Mindenki elviheti a hozzá legközelebb Kora irodalmának minden mûfajában 
rendezett  felolvasás helyszínére a alkotott. Énekeskönyvet állított össze, õ 
számára legkedvesebb  részle teket,  maga is szerzett vallásos énekeket, írt 

18.



szekerce. A nép képzelete a Szent ít él té k.   Ko vá cs  Bé la  el ra bl ás a Jókain keresztül talán mindmáig egész 
ünnepe és a közeledõ tavasz között szimbolizálja azokat a rémtetteket, történelmi regényírásunkra. Amikor 
kapcso latot t eremte tt:  min tegy az  amelyet a sztálinista és kommunista 1865-ben, hetvenegy  éves korában 
apostol szekercéje tör i meg a  tél rendszer végrehajtott. E tettek közül külföldön meghalt, idehaza nemzeti 
hatalmát. Így tartja Apátfalva népe is, de talán nem is Kovács Béla elrablása volt a gyászként vették tudomásul elmenete-
Cs ík sz en tm ár to nb an  az  a tr éf ás  legszörnyûbb – ezeket a szörnyûségeket lét. Jókai mondott fölötte gyászbeszédet, 
hiedelem járja, ha nem indul meg a nehéz lenne rangsorolni: málenykij rámutatva, hogy Jósika volt a kezdet. 
jégza jlás,  akkor  Mátyás a jégtö rõ robot, kitelepítések, az ÁVH kínzásai, Tõle lépett tovább az egész magyar 
csákányát pár hétre még éleztetni adta. koncepciós perek, kivégzések és hosszú regényirodalom. Erdélyben a kolozsvári 

börtönbüntetések, majd az 1956 utáni Házsongárd temetõben nyugszik.
Február 24.-  174 éve hunyt el megtorlás, megint csak kivégzések, 
Berzsenyi Dániel , költõ, börtönbüntetések, a pufajkások 
*Egyházashetye 1776. május 7. †Nikla garázdá lkodása . Jelképes ereje van 
1836. Dunántúli ev. földbirtokos-szülõk ennek az 1947-es csel ekménynek, 
gyermeke volt, németi származású. Kovács Béla elrablásának, amellyel a 
Korán megnõsült, birtokain gazdál- demokrat ikus , újjászületõ  Magyar-
kodott, falun élt haláláig. Verseinek ország egyik csíráját taposták el a 
gyujteménye 1813-ban jelent meg, ez a szovjet hatóságok. A magyar ország-
kötete a magyar ódaköltõk élére emelte. gyûlés 2000-ben hozott határozatot az 
A Magyar Tudományos Akadémia emléknapról.
mindjárt megalakulásakor, 1830-ban, 
megválasztotta tagjai közé. Író-társai Február 27. - 145 éve hunyt el Jósika 
közül fölfedezõjével, Kazinczy Ferenc- Miklós
cel volt szoros baráti kapcsolatban, A branyicskai báró. író, újságíró, a 
annál nagyobb ellenségének tekintette m a g y a r  r o m a n t i k u s  r e g é n y  
szigorú bírálóját, Kölcsey Ferencet. megteremtõje Tordán született 1794-
Mint ember a nemesi elõjogok védõje ben. 1836-ban megjelent Jósika Miklós 
volt, mint köl tõ a lat inos ir ányú Abafija. Kritika és olvasóközönség 
ódaköltés legkiválóbb mestere. Az elbûvölt izgalommal olvasta. A Himfy 
óklasszikus versformákat nemzeti óta nem volt ilyen sikere magyar 
szellemmel töltötte meg, érzelmeinek könyvnek. És nem alaptalanul: az 
megéneklé sébe böl cse lõ sze llemet  Abafival jó európai színvonalon szólalt 
öntött, gondolatait fenséges szárnyalás- me g a  le gi gé ny el te bb  mû fa j,  a 
sal építette ki olvasói elõtt. Mestere romantikus történelmi regény. Írója 
Horatius volt. egyszeriben a magyar irodalom 

középpontjába lépett. Népszerû lett mint Összeállította: HE
Február 25. -  A kommunista író, mint ember, mint közéleti férfi. 
diktatúrák áldozatainak emléknapja Regényei pedig egészen Jókaiig a 
1947. ezen a napon tartóztatták le legolvasottabb magyar könyvek voltak, 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt de még Jókai példátlan népszerûsége 
fõtitkárát. Több éven át fogva tartották, mellett is emberöltõkön keresztül újra 
majd a Szovjetunióba hurcolták, és meg újra kiadott, közkedvelt szerzõ, 
1952-ben 25 évi szabadságvesztésre akinek hatása Jókainál is kimutatható, és 
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Ady Endre: Lédával a bálban

Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifju pára
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra. 
»Kik ezek?« S mi bús csöndben belépünk.
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk. 
Elhal a zene s a víg teremben
Téli szél zúg s elalusznak a lángok.
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve
Rebbennek szét a boldog mátka-párok. 

(1907)



Középkori eredetû szerzetesrendeknél nem ritka, hogy az összeírás csak a veszprémi egyházmegyében történt, holott 
alapítás körülményei és ideje pontosan nem meghatározhatók, Özséb kolostora az esztergomi, az Özséb által biztosan ismert 
a hagyományok homályából az utókor kegyes emlékezete pa ta cs i (P éc s- Ja ka bh eg y)  ko lo st or  pe di g a pé cs i 
jelöli ki az alapító személyét, az alapítás helyét és idejét. A egyházmegyében feküdt. Bár Pál veszprémi püspök 1263-ban, 
magyar alapítású pálos rend névadó szentjének (Remete Sz. az összeírás idején országos méltóságot is viselt, vizitációs 
Pál, III-IV. századi thébai remete) természetesen semmi köze jegyzõkönyve kihangsúlyozza, hogy megbízását csak "in 
nincs a rendalapításhoz, a rend létrejötte után választották nostra diocesi", tehát saját egyházmegyéjében gyakorolta. Ez 
védõszentül. De a rendtörténeti szakirodalomban alapítóként jogos kérdéseket vet fel: 1. Ha Özséb rendalapítási kérelmére a 
megjelölt Özséb esztergomi kanonok (+1270) is csak egyike pápa a már mûködõ kolostorok életét kívánta felülvizsgáltatni, 
volt azoknak,  akik a XIII. század folyamán remete- akkor ez miért csak egy egyházmegyében történt? 2. Miért a 
közösségeket hoztak létre Magyarországon. Õ maga 1245 veszprémi püspök vált illetékessé a felülvizsgálatra, ha a 
körül a pilisi remetéket gyûjtötte össze a mai Kesztölc község kérelmezõ Özséb kolostora az esztergomi egyházmegyében 
határában lévõ barlangokban, s szabá lyozta életüket. volt? A két kérdésre adható és elfogadható válasz az lehet, hogy 
Kapcsolatba lépett más egyházmegyék remeteségeivel, azok a pilisi és a mecseki "szórvány" között a veszprémi 
vezetõivel .  Biztos  tudomása vol t  a  Ve szprémi egyházmegyében jóval több (7 vagy 8) remeteközösség 
egyházmegyében lévõ telepekrõl s a Pécs melletti, 1225 körül mûködése volt ismert - és egyházjogilag rendezetlen. Így 
Bertalan püspök által létesített jakabhegyi közösségrõl is. Saját Özséb az általa elképzelt "provinciába" (rendtartományba) 
közössége számára ezeknek a szabályzatát, a "Patacsi regulát" Pécs-Jakabhegy és Pilis mellett a többi dunántúli kolostort is 
vette át 1252-ben. Rendalapítási szándékát jelzi az 1256-os integrálni akarta. Az összeírási okmánynak a rend- és 
esztergomi zsinat dokumentuma, melyet "Eusebius prior kultúrtörténeti vonatkozásokon túl építészettörténeti 
provincialis Ord. S. Pauli primi Eremitae" néven írt alá. Az jelentõsége is van: az összeírásban szereplõ kolostorok 
önálló rend létrejöttének nem kedvezett, hogy éppen 1256-ban nag yob b rés zét  a sza kir oda lom  elt ûnt nek  ill . nem  
IV.Sándor pápa (1254-1261) a különbözõ helyeken és lokalizálhatónak nyilvánította. Sõt a szerzõk még abban sem 
szabályok szerint élõ remetéket "Ágostonos remeték rendje" értenek egyet, hogy hány kolostor szerepel a listán (eltérõ 
néven egyesítette. Az önálló szerzetesrenddé nyilvánítás ezért értelmezések alapján 7 és 9 egyaránt lehet). A vizitáció 
késett, s  Özséb név-választása sem vált ál talánosan lefolyásának, a kolostorok felsorolásának és topográfiai 
elfogadottá. Még 1308-ban is, amikor Gentilis bíboros rendjének elemzése pontosíthatja a kolostorok számát, s 
engedélyezi a terjeszkedést, az új kolostorok alapítását, legalább a lokalizálás szintjén ismertté teheti õket. Az elméleti 
"Eremitae S. Crucis"-nak nevezi õket. XXII.János pápa (1316- vizsgálat alapját az jelentette, hogy az összeírás valamennyi 
1334) a magyar püspökökhöz írt levelében"fratres S. Pauli átiratában azonos sorrendben szerepelnek a kolostorok, tehát 
primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in Eremo"-t említ. A ez a sorrend megegyezhet az eredeti látogatási sorrenddel. A 
végleges pápai megerõsítés csak 1376-ban következett be, felsorolásban különösebb szabályosság nincs, ellenben 
amikor V. Orbán pápa (1362-1370) ratifikálta és approbálta a nagyjából topográfiai egymásutániság figyelhetõ meg. Így azt 
rendet. A kezdeti renddé szervezõdési törekvések során kell feltételezni, hogy ez a sorrend megfelel a tényleges 
szü let ett  126 3-b an a  ves zpr émi  egy ház meg yéb en a  látogatás útvonalának. E feltételezésbõl kiindulva próbáltuk 
remeteségek összeírása, mely - némi túlzással - az alakuló rend meg 1977-1981 között (Fehérváry Rudolf kollégámmal) 
elsõ "anyakönyvi bejegyzésének" is tekinthetõ. magának a vizitációnak a rekonstruálását. Ez egyben 

adalékokkal, bizonyítékokkal is szolgált az egyes kolostorok - 
Özséb, vagy megbízottjai 1262-63-ban Rómában jártak és sokat vitatott - lokalizálásához, s részben Veszprém, Zala és 
kísérletet tettek a rend elfogadtatására. IV. Orbán pápa (1261- Somogy megyék középkori útviszonyaihoz.
1264) a döntés elõfeltételeként egyházlátogatást írt elõ annak 
megállapítására, hogy a már meglévõ remeteközösségek Maga a kritikus szövegrész Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes 
alkalmasak-e  (a nyagilag, s zellemileg) S z.  Ág oston 1520-1526 között írt rendtörténeti összefoglalója (Vitae 
regulájának átvételére, megtartására. Az egyházlátogatást a Fratrum Ordinis  Heremitarum Sancti Pauli Primi Heremitae, 
veszprémi püspöknek kellett elvégeznie. Ez a megbízás már cap.X.) szerint: "Paulus episcopus Wesprimiensis...fratres 
önmagában is bizonyos jogi rendezetlenséget  enged sejteni. heremitae diversorum locorum nostrae dioecesis...numerum 
Az 1263-as összeírásban is szerepel a korábbi gyakorlat locorum, quae inhabitant, augmentare non possunt. Quorum 
szentesítése, mely szerint minden eremitoriumnak 2-2 nomina haec sunt: Insula Pilup Sanctae Helenae, Kewkwth 
képviselõt kellett küldeni az egyházmegyei zsinatokra. Ilyen Sanctae Mariae Magdalenae, Bohon Sancti Jacobi, Idegsyt 
elõírás ill. gyakorlat szerint vett részt Özséb 1256-ban az Beatae Elisabeth, Bodochun Sancti Emerici, Insula prope 
esztergomi zsinaton - ugyanis ekkor már nem volt esztergomi Ewrmenyes, Elek Sanctae Mariae Magdalenae, Zakach Sancti 
kanonok. Ez viszont azt jelenti, hogy Özséb elsõ kolostora az Dominici." Ugyanez a Római Oklevéltárban közölt átirat 
esztergomi egyházmegyében feküdt. A Kesztölc határában szerint: "Numerum locorum, quae inhabitant, augmentare non 
lévõ barlangok, valamint a mai Klastrompusztán feltárt elsõ possunt, quorum hec sunt nomina: insula Pilis Sancte Helene, 
kolostor a Pilis-nyereg nyugati oldalán találhatók (a Kõkút, sancte Marie Magdalene, Bokony sancti Jacobi, 
középkorban a Pilis-nyereg megyei és egyházmegyei határ is Idegzud beate Elisabethe, Patach (!) sancti Emerici, insula 
volt). Ennek a látszólag lényegtelen ténynek a további Elek prope Ermenyes sancte Marie Magdalene, Zakacs sancti 
vizsgálatban nagy jelentõsége van. Ugyanis az 1263-as Dominici". Eggerernél (Fragmen Panis Corvi ...Viennae, 
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1663., 79.p.) pedig így olvasható: "Insula Pilup S.Helena, a pálosok birtokolták, hanem a közeli ciszterci monostor 
Keökuth S.M.Magdalenae, Bakony S.Jacobi, Idegsith majorsága lett.
B.Elizabeth, Bodochun S.Emerici, Insula prope Eörményes, 
Elek S.Mari ae Magdalenae, Szakcs i, S.Dominic i."A Szinte magától adódik, hogy a vizitációt Pál püspök Esztergom 
felsorolásból kitûnik, hogy számszerû eltérés csak az utolsó két környékén, ill. Özséb szentkereszti kolostoránál kezdte. Nincs 
(vagy négy) névben, annak értelmezésébõl adódik. A korábbi adat arról, hogy maga járt volna Rómában, így az összeírásra 
sza kir oda lom ban  "is mer etl en hel yû" -ne k fel tün tet ett  vonatkozó pápai megbízást vagy egyházmegyei székhelyén, 
kolostorokat a középkori útviszonyok ismeretében, valamint vagy a királyi és egyházi központban, Esztergomban kaphatta 
az összeírás során a püspök számára biztonságos "bázis- meg. Utóbbi mellett szól, hogy a püspök éppen 1263-tól töltött 
pontok" (Veszprém, Tapolcai fõesperesség, esetleg Sümeg, be közjogi méltóságot (királynéi kancellár), valamint az, hogy 
Szentgrót) figyelembe vételével viszonylag nagy biztonsággal a rendalapítást kérelmezõ Özséb elsõ kolostora is Esztergom 
sikerült lokalizálni. Sajnos értékelhetõ építészeti maradvány szomszédságában állt. A vizitáció így kezdõdött a közeli Insula 
csak kevés helyen található. Az alap-feltételezés, hogy a Pilup kolostoránál. A további remeteségek viszont már 
kolostorokat a haladás sorrendjében írták össze, s a végleges ténylegesen a történeti Veszprém és Zala megyékben 
szöveg (és minden átirata) megfelel ennek az eredeti találhatók, részben a püspöki székhely, részben a tapolcai fõ-
sorrendnek, a helyszíni bejárások alapján is igazolódott. De a es pe re ss ég  kö rn ye ze té be n.  Íg y a pü sp ök  a na pi  
középkori úthálózatra vetített távolság-kimutatás sem mond kolos torlá togatások után egyszerûen visszatér-hetett  a 
ellent: Esztergom - (Szentkereszt) - Insula Pilup (Pomáz): 25 biztonságot nyújtó igazgatási központokba.
km, Insula Pilup (Székesfehérvár: 82 km, - Veszprém: 126 km) 
- Veszprém - Tapolca: 45 km, Veszprém - Kõkút (Salföld): 60 Az összeírási sorrendben következõ Kõkút (Köveskút) a 
km, Kõkút - (Tapolca) - Szentjakab (Sáska): 25 km, Szentjakab vizsgálatunk szempontjából problémamentes. A mai Salföld 
- Idegsit (Nagyvázsony-Tálod): 36 km, Szentjakab - (Tapolca - község határában álló késõgótikus kolostorrom régészeti fel-
Sümeg - Szentgrót) - Elek (Kehida-Barátsziget): 60 km, Elek - tárása során a mai templom hajójában elõkerült a korai, 
Örményes (Kehida): 5 km, Elek - Szakácsi (Nagy-szakácsi): egyhajós, félkörös apsziszáródású kis templom, mely a XIII. 
58 km, Szakácsi - (Tapolca) - Veszprém: 103 km. Az adott remeteség központja volt. A kolostorról kevés adat ismert: az 
korban természetes követelmény volt, hogy az egyes l26 3-a s ös sze írá st k öve tõe n 13 07- bõl  tud unk  egy  
állomások megfeleljenek az "egynapi járóföld" (lóháton vagy bi rtokadományról . A köznemesi alapításra  is  csak  
lovas fogattal megtett út) távolságnak. A feltételezett, és az következtetni lehet a "Kõkúti Saul-fia Turul" említésébõl. 
egyházigazgatási központokat figyelembe vevõ megállók és 1475-ben már a pálosok nem lakták, a helyüket obszerváns 
pihenõk megfelelnek ennek a követelménynek. ferencesek foglalták el. Ezért Gyöngyösi Gergely 
 A látogatás ill. összeírás elsõ állomása a szakirodalomban rendtörténete nem is említi. Mindazonáltal nem kizárt, hogy a 
máig sokat vitatott Insula Pilup. A gondot az jelenti, hogy a XV. század végi késõ-gótikus átépítés a tervezett pálos 
késõbbiekben ilyen néven nem szerepel kolostor, az 1263-as visszatelepülés reményében történt: az épület részletei az 
összeíráson kívül csak 1291-ben egy felsorolásban említi egykorú nagyvázsonyi  pálos kolostor sze rkezet - és 
Gyöngyösi idézett rendtörténete. Itt Benedek veszprémi formaalakításával mutatnak rokonságot. A XIII. századi 
püspök sorolja fel a pilisi kolostorokat: "Item nomina locorum állapotból csak a kis templom alapfalai ismertek, a szállás-
sunt haec: in Pilisio ecclesiae S.Crucis, S.Ladislai in Kekes, épületrõl semmilyen adat nincs.
Insula Pilup etc." Ez azért fontos, mert a XIII. század végén 
még Özséb Szentkereszt kolostora (Kesztölc-Klastrompuszta) Kõkút látogatása után logikusan következnék Badacsony 
és Insula Pilup együtt, külön remeteségként szerepel. A pálos vizitációja, a két helyszín közötti távolság légvonalban 5-6 km. 
rend okleveles forrásanyagát feldolgozó MTA kiadványban A gyakorlatban nem ez történt. Feltehetõen a középkori 
(Documenta artis paulinorum, I-III. Bp. l975-l978) Hervay eredetû Tapolca-Zánka közötti útnak csak Zánkánál volt 
Ferenc Insula Pilup-ot és Szentkeresztet azonos kolostornak kijrata a Balaton-partra, az ott haladó "Via magna Vasarusvth 
tekinti a titulus rokonítása alapján (Sz. Ilona - Sz. Kereszt). Az dicta" vonalára. A mai térképeken létezik ugyan Salföld és 
eddig elmondottak alapján belátható, hogy ez a feltételezés Badacsony-tomaj között út (Tóti és Ábrahámhegy között), de 
nem helytálló: Ha Szentkereszt (= Insula Pilup) az esztergomi ennek léte a középkorban nem igazolható. A többi látogatási 
egyházmegyében feküdt, akkor hogyan szerepelhet Pál püspök célpontnál  is  valószínûbbnek tûnik,  hogy egy-egy 
veszprémi egyházmegyei összeírásában, ha pedig a veszprémi remeteségbõl a püspök (vagy megbízottja) mindíg visszatért 
egyházmegyében volt, akkor Özséb miért az esztergomi Veszprémbe vagy Tapolcára. Ez mutatkozik a következõ 
zsinaton képviselte? Emellett az idézett 1291-es össze-írás kolostor, Szentjakab (Sáska, Bakonyszentjakab) esetén is. 
egyértelmûen két különbözõ kolostorként említi. Már az 1980 Talán a bakonyszentjakabi kolostor lehetett a remeték 
körül végzett lokaizálási kísérletünk során felmerült lehetséges birtokában olyan szálláshely, mely egy vizitációt végzõ püspök 
helyszínként a Pomáz-Na gykovácsi puszta közelé ben fogadására méltó és alkalmas volt. Legegyszerûbben 
emelkedõ kisebb domb, rajta épületmaradványokkal. Az 1997- Tapolcáról Sáska község érintésével érhetõ el. A nagy 
1998-ban Dr. Laszlovszky László vezetésével végzett kiterj edésû k olosto r alapf alai ma  csak se jthetõ k az 
régészeti feltárás során Ásztai Bálint és Szabó Beatrix építész- aljnövényzetben, csupán az egykori szentélytorony Dny-i 
hallgatók elkészítették a terület ásatási anyagának felmérését sarokfala magasodik fel kb. 2-3 méterre. A múlt században a 
és  elvi rekonstrukcióját. Feldolgozásuk nyomán közelebb romoknál megfordult Rómer Flóris még látta és lerajzolta a 
kerültünk Insula Pilup lokalizá lásához.  A romterület templom akkor 7-8 m magasan álló szentély-tornyát és a 
feltételesen azonosítható egy kisméretû, XIII. századi kolostor teljes alaprajzát (Rómer, Jegyzetkönyv, I., 5-7.pp.), de 
kolostorhellyel. Magja egy kisméretû, félkörös apsziszáródású Ádám Iván 1888-ban készült leírása is ezt az állapotot jelzi. A 
templom volt (egy korábbi, parochiális egyház), mely köré romokat látva s a XIX. században még álló részleteket 
három oldalról a szállásépületek települtek. Az itt feltárt, XIV. értékelve nehéz elfogadni Pál püspök vizitációjának a 
századi üveghuta viszont már arra mutat, hogy ekkor már nem végkövetkeztetését, mely szerint a remeték anyagi feltételei 
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nem biztosítottak ahhoz, hogy az ágostoni regula szerint család, mely Szentjakabnak is donátora volt (1307-ben). Tálod 
éljenek. De ez a kétely fordítva is igaz: egy kialakuló, éppen tehát csak 1324-ben vált a kolostor névadójává (claustrum de 
renddé szervezõdõ remete-közösség hogyan hozhatott létre Thalad), korábbi elnevezése nem ismert ill. nem azonosítható. 
már a kezdetekkor ilyen méretû és igényességû épületet? Mert Ezek alapján vetõdött fel az a lehetõség, hogy az l263-ban 
Szentjakab mind kiterjedésében, mind építészeti kvalitása összeírt Idegsyt kolostor az 1324-es újraalapításkor kapta a 
alapján messze túllép az adott kor "szükségleti" építészetének a Tálod nevet. A helynév feloldása sem mond ellent ennek: 
színvonalán. Korábbi kutatóknál (Benger, Rupp) felmerül az Idegsyt leg-gyakoribb etimológiai feloldása "Hidegség", 
1218-as alapítás, némi topográfiai zavarral tetézve: "Abb.  "Hidegkút", esetleg "Hideg-zug" vagy "Hideg-séd". A tálodi 
S.Jacobi de Ziliz" vagy "Abb.S. Jacobi de Simigh" elnevezések kolostortól nem messze folyik ma is a Vázsonyi Séd patak. A 
egyé rtelmûen  az 1061-ben  alap ítot t zsel icszentj akab i tálodi kolostor-romok, az egyenes szentélyzárású templom és a 
apátságra vonatkoznak de a névrontás (Simigh = Somogy, de = kör abl ako s nyu gat i hom lok zat  is ink ább  val la- nak  
Sümeg) alapot teremthet egy Sümeg-környéki Sz. Jakab XIII.századi, mint késõbbi építésre. E valószínû lokalizálás 
kolostor feltételezésére is. Más források (Thúróczy, Péterffy) mellett vizsgálat alá kell venni a mai Várvölgy(korábban Zsid) 
pedig egy hasonló nevû ciszterci monostort említenek, "degunt falu környékét is. A helységnévben ugyanis szintén a "séd" (-
ad S.Jacobi ecclesiam Cisterciensis" megjelöléssel, bár azt syth, zsid) összetételt sejtjük. Vállus és Várvölgy községek 
egyértelmûen "de insula Danubii"-nek tartják. Mindenesetre a között félúton, az erdõben szintén van egy pálos kolostorhely 
rajzokon szerep lõ bakonyszentjakabi szenté lytornyos  (alapfalai felismerhetõk). Ennek adata csak 1429-tõl ismert, az 
megoldás építészetileg is azt sugallja, hogy ezt az épületet nem elrendezés alapján viszont inkább XIII. századi eredetûnek 
a remeték hozták létre, hanem egy már meglévõ, korábbi és tartjuk. Itt ellentmondást csak az jelent, hogy a vállusi kolostor 
ismeretlen eredetû kolostort vettek át és használtak az 1263-as titulusa Sz.Miklós volt.
összeírás idején. Maga a szentélytorony nem jellemzõ a 
magyar romanikában, de éppen Veszprém megyében néhány Badacsony, a vizitáció következõ állomása a topográfiai 
parochiális templomon fellelhetõ, s néhány korai pálos kutatás szempontjából teljesen egyértelmû. A jelek szerint itt 
templomon is elképzelhetõ (Taliándörögd, Káptalantóti-Bács, szegényesebb, talán részben fából épült kolostor és kisméretû 
Mindszentkálla-Veléte, Sáska-Dabas, ill. Badacsony, Vállus- templom fogadta a püspököt. Története alig ismert. Az 1263-as 
Szentmiklóskút, Somogy megyé-ben Gamás-Vetahida, stb.). összeírás után még 1313-ban említik, hogy "fratres heremitae 
Bakonyszentjakab is köznemesi alapítású volt, az alapító Rátót habitabant in claustro Beati Emerici de latere montis 
nembeli  Keszi (Gyulakeszi) családról egy 1307-es oklevélbõl Bodochun", utána azonban semmilyen adata nem ismert. 
értesülünk. A kolostor a közép-kor folyamán végig mûködött, 1851-ben Szeremley Miklós még kivehetõ romjait látta, 1888-
csak 1563 körül néptelenedett el. A környezõ falvakban ban Ádám Iván azonban már csak a - ma is élõ - helynevek 
számos hagyomány õrzi az egykori pálos kolostor emlékét - (Rózsakõ, Klastromkút) alapján tudott tájékozódni, s a még 
még a jelenlegi tanulmányunkban szereplõ Pál püspökrõl is kivehetõ részletekrõl leírást készíteni. Ezek szerint Badacsony 
szól tavaszköszöntõ rigmus. A múlt századi leírások és rajzok, temploma - Szentjakabhoz hasonlóan - egyhajós, félkörös 
val ami nt a  hel ysz íni  fel mér ése k al apj án a z ép üle t szentélyû, szentélytornyos, kisméretû épület volt. Kolostora 
rekonstrukcióját el lehetett készíteni. északról csatlakozott, részben talán fából épült. Az 1977-es 

helyszíni bejáráskor már csak a romok teljes megsemmisülését 
Pál püspök útjának - topográfiai szempontból - legkritikusabb állapíthattuk meg. Az alig kivehetõ terepalakulatokból az 
állomása az összeírás következõ helyneve: Idegsyt, Beatae alaprajzot lehet hozzávetõlegesen rekonstruálni.
Elisabeth. A rendtörténeti irodalom meg sem kísérelte a 
lokalizálást, mert mindössze ez az egyetlen említése ismert. A felsorolásban következõ két helynév, Elek és Örményes  a 
Helyére, esetleges más néven történt újraalapításáról csak vizitáció legkritikusabban értékelhetõ része. A vonatkozó 
feltét elezéseink lehetnek. Sáska ill. Bakonyszentj akab feljegyzés Gyöngyösi szerint: Insula prope Ewrmenyes, Elek 
környékén a helyi hagyomány egy "kiskolostorról" tud. Mint a Sanctae Mariae Magdalenae, ill a római oklevéltár anyaga 
helybeliekkel közösen tartott helyszíni bejá-rásokon kiderült, szerint: insula Elek prope Ermenyes sancte Marie Magdalene. 
az egykori Dabas község templomromját ill. magát az eltûnt Elek és Örményes a történelem során külön-külön létezõ 
falut tartották a  helybeliek "kiskolostornak". Ennek a kolostorok voltak. A nehézséget a szokatlan fogalmazás 
hagyománynak történeti folytonossága nincs: 1771-ben a jelenti: az 1263-as összeíráskor már mindkét kolostor létezett-
pápai pálosok az egykori szentjakabi kolostor birtokainak az e, vagy csak Elek leírásában, értelmezésében használták 
ügyében helybeli lakosokat hallgattak meg. Ezekben szó esik a Örményes nevét - utóbbi szokatlanul bonyolult körülírás. Elek 
"Dobosi fundusról", de említés sem történik a "kiskolostor- egyetlen késõbbi említésekor (1378) egy-értelmûen "Elek" ill. 
ról". Ekkor tehát nincs néphagyomány! A mai hagyomány "Elek-Zygethe" élõ helynévként szerepel, külön értelmezés 
eredete viszon t kimuta tható a szakirodalom egysze rû nélkül. Korábban láttuk, hogy az "insula" nem feltétlen folyón 
tévedésében: még topográfiai szakíróink legjelesebbjei is vagy árterületen lévõ kiemelkedést jelent, hanem kisebb 
gyakran keverték össze a dabasi templomromot és a dombvonulatra is alkalmazták (pl. Insula Pilup). Így 
szentjakabi kolostor nyomait (Békefi, Gerecze, Genthon). Más esetünkben jelentheti  az Örményes település melle tti 
irányú fel tételezéseknek adhat tápot a titulus és a dombvonulatot, melyen a kolostor feküdt, de jelentheti a Zala 
birtokviszonyok vizsgálata. Idegsyt titulusa Sz.Erzsébet - folyó egykori szigetét is, amelyen viszont az eleki kolostor állt. 
használata ritka a megyében (Gyenesdiás-Falud, Mihályfa- Utóbbi esetben a sziget Örményeshez való viszonyítása 
Szent-erzsébet), s egyike sem hozható kapcsolatba a keresett indokolatlan, közelebbi települések (Kallósd, Kehida, Csány) 
hellyel. A pálosok tálódi (Pula mellett) kolostora viszont ekkor már léteztek. Az is föltûnõ, hogy - ellentétben az 
Sz.Erzsébet viseli. Errõl annyit tudunk, hogy még 1324 elõtt összeírásban szereplõ többi kolostorral - Örményesnél nem 
keletkezett, mert 1324-ben a Rátót nb. Keszi (Kesei) Lõrinc és adják meg a titulust (Örményes "Boldogasszony" titulusa csak 
László a kolostornak adta Tálod falut, melyrõl a kolostor - ettõl 1378-tól ismert). Mindezek alapján arra gondolhatunk, hogy 
kezdve - neveztetett. Kegyura tehát ugyanaz a Rátóti Keszi valamilyen okból az összeírásban érintett  remetéknek 
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valamilyen érdekük fûzõdött ahhoz, hogy a kolostorok listáján 
Örményes is szerepeljen. Ilyen érdek lehetett, hogy az összeírás 
idején már Örményesen is éltek remeték, de még nem volt 
templomuk és állandó szállásházuk. Ugyanis a vizitáció 
végeredményeként a püspök megtiltotta új telepek alapítását, sõt 
kifejezetten excommunicatiót helyezett kilátásba az új 
alapítóknak és lakóknak: "Qui vero in aliis locis quam in 
predictis in nostra diocesi sub habitu predictorum fratrum 
inventi fuerint, excommunicationis sententie ex nunc volumus 
subiiracere." Elekrõl a késõbbiekben csak egy alkalommal, 
1378-ban esik szó. Ekkor a már el-néptelenedett kolostort az 
örményesi perjel elcserélte egy Csány (Zalacsány) határában 
lévõ birtokra. Ez jelzi, hogy az örményesi monostor már ezt 
megelõzõen létezett, sõt Elek a fennha-tósága alá tartozott. 
Ebbõl következtetünk arra, hogy az 1263-as összeíráskor a 
tényleges kolostor Eleken volt, s ennek valamilyen gazdasági 
fiók-intézménye lehetett Örményes. A ked-vezõbb tájenergiai 
adottságok miatt idõvel ez a szerep felcserélõdött, az árvíztõl 
rendszeresen fenyegetett eleki remeték átköltöztek a dombon 
lévõ, biztonságosabb szálláshelyre. Az 1978-ban végzett 
helyszíni bejárás tapasztalata ezt látszik igazolni. Az eltûntnek 
hitt eleki kolostor lokalizálásánál az egyetlen támpontot az 
nyújtotta, hogy az említett birtokok a mai Kehida-Kustány-
Kallósd-Zalacsány körzetben feküdtek. Kehida mellett, a Zala 
folyó partjánál ma is létezik egy Barátsziget nevû, néhány házból 
álló kis település. A helyben lakó idõsek tudatában máig (az 
áttelepülés után 600 évvel!) él a történet, hogy "a barátok 
iskoláját mindíg elöntötte a víz, ezért elköltöztek a hegybe", sõt a 
"barátok iskolájának" a pontos helyét is tudták. A Zala árterén ma 
is látható egy kisebb domborulat, a folyószabályozás elõtt ez egy 
kis sziget volt. A területen végzett helyszínelés során sikerült 
nagyobb mennyiségû tégla- és cseréptöredéket gyûjteni. A 
terület már hosszú ideje mezõgazdasági mûvelés alatt áll, így az 
egykori épületnek még a dispozícióját sem lehet már 
megállapítani. Örményesen más okból, de hasonló végered-
ménnyel zárult a helyszíni vizsgálat. A ma is meglévõ, néhány 
házból álló Örményes hegyköz-ségben a XX. századig álltak az 
egykori kolostor romjai. Helyi hagyomány szerint a Kehidán 
gyakran tartózkodó Deák Ferenc szívesen pihent az örményesi 
torony (!) tövében. A község idõs lakói kérdéseinkre elmondták, 
hogy a házaik építésekor maguk termelték ki a hatalmas faragott 
köveket a kolostorépület alapfalaiból. Történetük igazolására 
több mai házban mutat-tak középkori faragású kváderköveket, 
sõt az egyik disznóól falában egy mérmûves ablak könyöklõ-
rézsüjének egy fél-darabja is felismerhetõ. A kolostorhely 
jelenleg legelõ, a szabály-talanul elhelyezkedõ gödrök, 
mélyedések az egykori kõ-kitermelés maradványai. A közelben 
viszont ma is jól kivehetõ az egykori halastó (halfogó medence) 
helye. A kolostor újkori össze-írásakor, 1717-ben sem érthették 
pontosan Elek és Örményes kialakulásának bizonytalanságait, 
ezért már akkor felvetették Örményessel kapcsolatban az 
újraalapítás lehetõségét: "Monasterium Örvényes, ad Balaton, 
supra Kehida, iuxta fluvium Szala, in comitatu Szala-diensi 
fundatum fuit in honorem S.Mariae Magdalenae...postea 
dicatum honori B.M.V., 1266..."(Acta Paulinorum, 457,6.).

Az összeírás utolsó állomása, Szakácsi (Somogy megye, 
Nagyszakácsi) sajnos minden szempontból "problémamentes". 
A szakácsi nemesek által alapított remete-telep az alapító 
közösség falujáról kapta a nevét, a kolostor 1507-ig 
folyamatosan mûködött. 140l-ben a falu-ban Mindenszentekrõl 
nevezett (parociális) templom is állt, a kolostor titulusa Sz. 
Domonkos volt. Emiatt néha felbukkan a szakirodalomban itt is 

egy "duplikációs" lehetõség, melyet még az is erõsít, hogy a 
kolostort idõnként Marcali településhez tartozóként említették. 
A helyszíni bejárás és a helyi hagyományok alapján egyértelmû, 
hogy a területen egyetlen, Sz.Domonkos-ról nevezett pálos 
kolostor állt, a mai "Barátok-dûlõben". A jelzett területen 
jelenleg is van néhány házból álló tanya, s lakói tudnak az itt 
egykor létezett kolostorról. Pontos helyét azonban nem ismerik, 
s ezt a helyszíni bejárással sem sikerült pontosítani. Nehezíti a 
helyzetet, hogy az egykori kolostor helyén (és téglaanyagából) 
épült fel a XVIII. században a Véssey-uradalom 
épületegyüttese, melyet azóta szintén lebontottak. Emiatt az 
esetleges téglatörmelék vagy más kultúrréteg sem vezetett 
nyomra.

Szakácsi a vizitáció utolsó állomása volt, azonban itt további 
kérdés merül fel: a látogatáskor csak ez az egyetlen remeteség 
létezett-e Somogyban, vagy csak a püspöknek errõl az egyrõl 
volt tudomása? A következõ idõszakban Somogy megye a 
pálosok egyik legsûrûbben lakott területe volt, a XIV. században 
további hét kolostor létezett itt. Az alapítások ideje - egy 
kivétellel (Szerdahely, 1335) - csak "ante quem" datálható. 
Kisbaté és Wetahida esetén jogos gyanú van egy XIII. századi 
alapításra. Wetahidán (Gamás-Vityapuszta) a terepalaku-
latokból kikövetkeztethetõ alaprajz megerõsíti ezt a 
feltételezést. Szinte azonosan bizonytalan a helyzet a Zala 
megyei, már említett Szentmiklóskút (Vállus és Várvölgy-Zsid 
között), ahol a kivehetõ alaprajzi rendszer szintén a XIII. századi 
eredetre mutat, s lehetõségként fenntartjuk annak le-hetõségét, 
hogy a XV. századtól ismert kolostor a XIII. századi 
összeírásban szereplõ Idegsyt-tel azonos. Ugyanis a földrajzilag 
közeli, de bizonyíthatóan XIV. századi alapítású kolostorok 
méret és térarány tekintetében már más típust képviselnek.

Pál püspök látogatása, az elsõ remeteségek összeírása negatív 
eredménnyel zárult: a püspök excommunicatio terhe mellett 
megtiltotta új kolostorok létesítését. Az átiratokban fennmaradt 
vizitációs okmány egyetlen szava sem utal arra a rejtett 
gondolatra, mely a tilalom egyetlen reális magyarázataként 
szolgálhatna: a kezdeti remeteközösségek nem rendelkeztek 
olyan teológiai felkészültséggel, hogy annak alapján a katolikus 
egyház szervezett közösségeként mûködjenek, s ne egy 
esetleges "rejtett eretnekség" melegágyai legyenek. Már az 
"alapítás" körülményei és ilyen irányba mutatnak, amikor is egy 
püspök (Bertalan, Pécsett) és egy fõegyházmegyei jogszakértõ 
(Özséb, Esztergom környékén) saját ellenõrzése alá vonta össze 
az általa ismert remetéket. Ezzel a kitétellel az 1263-as vizit 
negatív végeredménye is jobban érthetõ: a hatalma és befolyása 
teljében lévõ Pál püspök nem kockáztathatta meg,  hogy egy 
esetleges "látens-eretnekség" csírái felett vállaljon védnökséget 
- még a saját egyházmegyéjében sem. Így a "status quo" 
elfogadása, de a további terjedés megakadályozása volt az 
egyetlen diplomatikus megoldás.Az elzárkózás tényleges oka 
valószínûleg titok marad, de a következménye is vitatható sikerû 
volt. A többségében köznemesi alapítású korai kolostorok között 
rövidesen feltûnnek a királyi alapítások (Pilisszentlászló-Kékes, 
Pilisszentlélek, 1270-94. ill. 1287), melyeket már 1294-ben 
kivettek az egyházmegyei fennhatóság alól. Majd a XIV. század 
elejétõl már a fõurak és fõpapok is kolostoralapítókká váltak, 
szerte az országban. Így a pálos rend elsõ hivatalos 
okirata,"születési anyakönyvi kivonata" - az eleve kudarcot 
sugalló kezdet után - nem vált gátjává annak, hogy alig egy év-
század alatt a pálosok Európa egyik legnépesebb és 
legvirágzóbb szerzetesrendjévé váljanak.



Remete szent Pál és remete szent Antall  

ál remete, másként Remete Szent Pál (meghalt 340), akit a Magyar Pálos Rend szellemi 
õseként, példaképe gyanánt tisztel. Õt választotta névadójának is. Nagy Lajos, az Pország védõszentjei közé sorozta. Magyarországra úgy került, hogy Nagy Lajos, a 

pálosok pártfogója a Velencével kötött békeszerzõdésbe (1381) belefoglalta, hogy a 
köztársaság neki ajándékozza a rendalapítónak, illetõleg a rend védõszentjének ott õrzött 
ereklyéit. Az Érdy-kódex szerint a pécsi Bálint püspök és a zágrábi Pál püspök „kicsempészte” 
a köznép haragja elõl az ereklyét Velencébõl, hogy Budára Szent János kápolnájába hozhassa. 
A kódex szerint –  Mondott érsek és legát, sok pispekökkel vevé fel a szent testet és vivé Szent 
Lõrinc egyházába Buda fölött Mindszent havának tizenegyed napján az Szent Benedek 
konfesszornak másodnapján és legáti hatalmával meg es konfirmáló, hogy azon napon az õ 
vitelének innepét illenék, kit megtartanak mindez mai napiglan az szent szerzetben való 
jámbor õsfiak… -  
Az ereklyék átvitelének alkalmára írt két offícium (szolgálat, kötelesség, itt vers) a hazai 
liturgikus költészet egyik legkiemelkedõbb alkotása. A Szent teste egyenlõre nem volt teljes, a 
fejereklyét a prágai székesegyház õrizte és csak II. Lajos szorgoskodására került mégis 
Szentlõrincre. A rend hagyománya szerint a csehek elrejtették, és azt írták rá: hogy Szent 
Anasztázia feje. Ünnepélyes keretek között csak 1523-ban került Budára, de még akkor is 
erõsen kellett õrizni. Az átadás Szent Orbán napján történt, amikor a királyi pár a zágrábi 
püspökkel együtt az udvar jelenlétében adta át a szentlõrinci pálosoknak. Egy kolostori 
kódexben arról írtak, hogy Bebek Imrének, a késõbbi fehérvári püspöknek rettenetes 
fogfájását semmi nem gyógyította. Amikor azonban egyszerû öltözetben födetlen fejjel 
fáklyával a kezében gyalogosan részt vett az ünnepélyes menetben, fogfájása megszûnt.
 Remete Szent Pál sírja, illetve az ereklyéi körül történt csodákat Hadnagy Bálint pálos 
szerzetes foglalta írásba 1507-ben. Remete Szent Pál kultusza hazánkban igen elterjedt volt: 
1480-ban nagy szárazság pusztított, és éhínséggel fenyegette az országot. Gergely, a 
szentéletû pálos generális 300 szerzetessel vonult Budára Szentlõrincrõl a pálos kolostorból. 
Az úton mintegy zarándoklatként haladva, ereklyéiket magukkal víve imádkoztak és 
énekeltek, és Budára érve a királyi vár kápolnájában misét celebráltak. Utána „igazságos” 
Mátyás (Hollós, Corvin) vendégelte meg õket, majd visszatértek a kolostorukba. Hazaérésük 
után hatalmas esõ öntözte az országot. Ezért a nép „esõhozó” (inbriferi) névvel illette õket. Pál 
alakja feltûnik Nagydisznód egyik táblaképén (1525), Szepesszombat, és Zólyomszászfalu 
(1440) Szent Antal-oltárának képciklusán. Gótikus faszobra látható a lõcsei Szent Jakab 
templomban, és Zólyomszászfalu elõbb említett oltárán is. De kiemelkedõnek magasztalták a 
Szent budaszentlõrinci síremlékét (1484). Tõketerebesen a rendi templom hajójának Kracker 
Lukácstól festett mennyezetfreskói Pál életét mutatják be. A Szent szobrával minden volt vagy 
jelenlegi pálos templomban is találkozhatunk (Egyetemi templom, Budapest; Varannó, Márianosztra, Pápa). A pálos jámborság sajátos 
barokk hajtása volt elsõ Remete Szent Pálnak lelki elmélkedésre ihletõ barlangja, Orosz Ferenc rendtárs munkája (1755).

ntal apát, másként Remete Szent Antal (meghalt 356) beteg embernek, beteg jószágnak hajdanában nagy tiszteletben álló 
patrónusa. Említsük meg, hogy a pálosok Remete Szent Pál mellett szintén szívesen emlékeznek rá, szinte õsükként tisztelik. AEnnek oka az, hogy amikor Szt. Pál érezte, hogy a halála közeledik, kérte Szt. Antalt, hogy õ temesse el. A monda szerint Antal 

Pált térden állva lelte, mintha most is imádkozott volna, pedig már meghalt. A holttestet Atanáz püspök palástjába takargatta, két 
oroszlán segített neki az elföldelésben. Majd Pál pálmafa levelébõl kötött köntösét ereklyeként magával vitte.Több kódexunkban a 
népmese világát idézõ „Antal” legendákat olvashatunk. Kiváló példa erre a Debreczeni-kódex. Szent Antal legendája a hitújító 
Bornemissza Péter írásaiban is szerepel, amelyben nagy tisztelettel szól az ördög felett aratott gyõzelmérõl. Szkhárosi Horváth András 
azonban már gúnyolódik tiszteletén: az, kinek elvész disznaja, malacca, az, pásztorságot Szent Antalnak adja. A Szent egyéb 
legendáihoz járul a „T” alakú kereszt, az egyiptomi (kopt) vagy antalkereszt, amely megszentelve járvány, bõrbetegségek, továbbá 
kígyómarás távoltartására viseltek. A középkorban Szt. Antalt fõleg a disznók védõszentjeként tisztelték. A nem kellõen tisztított* 
gabonaliszt miatt számos súlyos, látszólag járványszerû mérgezés fordult elõ, amelynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent 
Antal tüzének nevezték, ráolvasással, archaikus imádsággal próbálták a betegséget gyógyítani, Bukovinában a székelyeknél még a 
XIX. században is.  Szent Antal szobra látható Sopronbánfalván, az egykori pálos templomhoz vezetõ lépcsõn. A hajdani pécsi pálosok 
egyik gyönyörû barokk oltára a Rácvárosi templomba került: Szent Pál és Szent Antal, a két nagy remete szobra látható rajta. 
- Irgalmas Isten! Ki Szent Antal apát úrnak kiváltképpen való privilégiumot engedtél a tûz veszedelmének, és egyéb nyavalyák 
– ínségeknek eltávoztatására, engedd kegyelmesen, hogy akik õtet tiszteljük, soha meg ne szûnjön érettünk Szent Felséged elõtt 
esedezni, hogy megoltalmazd városunkat a tûznek veszélyétõl, és minden nyavalyánktól…-

* gabonaüszöggel vagy káros gyommagvakkal,

Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, Népünk ünnepei
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oldog Özséb nevéhez fûzõdik az egyetlen magyar róla, hogy "egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul:" 
eredetû férfi szerzetesrend, a pálosok alapítása és könyveket írt. Sajnos, a tatárjárás vagy a késõbbi századok Bme gs ze rv ez és e,  am el y mi nd  va ll ás i,  mi nd  pusztításai ezeknek még a címét is elsodorták. Csak sejtjük, 

mûvelõdésügyi téren igen jelentõs szerepet játszott nemcsak hogy egyházjogi munkákat írhatott, mivel "a kánonjog 
hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében tudományában igen járatos volt."
is. Mint kanonok, minden jövedelmét a szegények szolgálatára 

fordította. Vendégszeretõ háza közismert volt Esztergomban. 
Az egykori esztergomi kanonok lelkét és szándékát a Kapuja tárva-nyitva állott boldog-boldogtalan számára. A 
szenvedések érlelték meg. A tatárjárás idején a válságból szegényeknek nemcsak testüket táplálta és ruházta, hanem 
kivezetõ utat az egyéni példaadásban, az engesztelésben, a lelkükkel is törõdött. Az egyszerû, tanulatlan emberek 
szeretetben és Krisztus keresztjének különös tiszteletében oktatására fordította szabad idejét.
jelölte meg. Azok között, akik Özséb kanonok vendégszeretõ házában 

gyakran megfordultak, akadtak olyanok is, akik nem kéregetni 
Özséb Esztergomban, Magyarország akkori fõvárosában jöttek. Vesszõbõl  font kosarakat, fából faragott házi 
született 1200 körül. Szüleit közelebbrõl nem ismerjük. A eszközöket hoztak, és szerényen csak azt kérték, hogy cserélje 
krónikás, P. Gyöngyösi Gergely pálos történetíró, klasszikus be nekik ezeket élelemre vagy ruhára. A remeték szürke 
tömörséggel csak annyit mond, hogy híres magyar családból köntösében jártak, és a pilisi erdõrengeteg szent magányában 
származott. Egyik életrajzírója a királyi udvar várispánjának éltek, ahol teljesen elvonulva a világtól, egészen az imának és 
teszi meg apját. Tormay Cecile, "A fehér barát" címû vezeklésnek szentelték magukat.
nagyszerû, szimbolikus regény-trilógiának finomérzékû írója, 
egyenesen a királyi család rokonságával hozza kapcsolatba. Özséb atya mély vonzalommal fordult feléjük, és szívesen 
Szülei gondos nevelésben részesítették Özsébet, a Szent István elbeszélgetett velük. Nagyon megszerette ezeket a halk szavú, 
által 1028-ban alapított káptalani iskolába járatták. A krónikás 
kiemeli, hogy Özséb már igen korán megtanulta a betûvetést, 
és a könyvekhez jobban vonzódott, mint a játékokhoz. 
"Pajtásainak haszontalan szórakozásait elkerülte. És mégis, ez 
a szelíd, komoly, elvonultságra hajló, könyveket bújó kisfiú 
senkinek sem volt terhére, sõt, akik közelében éltek, nem 
gyõztek betelni szeretetreméltó látásával és édes szavaival." 
Hallgatagsága, szûkszavúsága sok bûntõl megóvta. Szembe-
tûnõ vonása volt a magány szeretete: akkor érezte jól magát, ha 
félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban.

Hosszú imák, sok böjt és elmélkedések érlelték hivatását. 
Szemlélõdõ hajlama egyre erõsebben nyilatkozott meg, és 
szinte "predesztinálta" a remeteségre. A krónikás Özséb 
külsejérõl is elárul valamit: feltûnõen szép fiatalember volt, és 
mindig derûsen, kedvesen mosolygott.
Miután pappá szentelték, "mindennap mély áhítattal mutatta 
be a szentmisét, ami akkor ritka és szokatlan dolog volt." P. 
Gyöngyösi Gergely írja róla: olyan filozófiát tanított, amely 
nem az emberek, hanem Isten tetszését vívta ki. Hamarosan 
tagjai sorába iktatta Özsébet az esztergomi fõkáptalan: 
kanonok lett.

A kanonoki intézmény ekkor már félezer éves múltra 
tekinthetett vissza. Szent Krodegang metzi püspök a VIII. 
század derekán, Szent Benedek szellemében szabályozta a 
városi papság életrendjét. Az összes lelkészkedõ egyház-
megyés papokat, a székesegyházi iskolákban képzett kispapok 
kal együtt, kolostori életre kötelezte. Közös házban laktak, 
közösen étkeztek és imádkoztak. Így a kanonoki intézmény, a 
káptalan, nagy segítségére volt a papi eszmény tökéletes 
megvalósításának. imádságos és szerény embereket. A velük való társalgás 
Mint esztergomi kanonok, Özséb oly áhítattal végezte a papi annyira megindította, hogy többször is felkereste õket 
zsolozsmát és a szentmise bemutatását, hogy mély benyomást remeteségükben. Megcsodálta igénytelen, egyszerû, istenes 
tett mindazokra, akik csak látták, és buzgósága Isten életüket a hegyek és az erdõk szépséges és áhítatos csendjében. 
szeretetére gyullasztott mindenkit. Megszerette tiszta életük zavartalan békéjét. Valószínûleg 

"lelki atyjuk" is volt: gyóntatta, és vezette õket a lelki élet 
Az imádságból fennmaradt idõt sem töltötte tét lenül. ösvényein. A velük való beszélgetések "Isten ösztökéi" voltak 
Olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Feljegyezték Özséb számára, amelyek egyre jobban a magány felé hajtották 
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õt. Egyre jobban vágyódott a pilisi erdõk vadonába, de monostor csatlakozott az együtt lakó remeték számára, magas 
tervének keresztülvitelét késleltette az országra zúduló tatár fallal körülvéve.
betörés 1241-ben. Özséb ezután sorra járta az országban a nagyobb 
A templomok, de fõleg a székesegyház, éjjel-nappal tömve remeteségeket. Elõször a Pécs melletti Szent Jakab-hegyi 
volt a kétségbeesett hívekkel, akik jajgatva rimánkodtak remetékhez ment, akik már 1225-tõl közös élete életek. Elkérte 
Istenhez segítségért, irgalomért, mert "a tatár híre akkor már a a Bertalan pécsi püspök által készített szabályzatukat. A két 
pokolbéli ördögöknél is iszonytatóbb volt. Nem irgalmaztak monostor ekkor egyesült, amelynek tagjai õt választották meg 
azok a csecsemõknek sem; mint nyársa húzott halakat, tûzték elsõ tartományfõnökükké, elismerve magas képzettségét, 
lándzsáikra az ártatlanokat." életszentségét és szervezõi képességét. Közösségük égi 

patrónusává Remete Szent Pált tették meg, s magukat "Elsõ 
Özséb atya ott volt mindenütt, ahol segíteni kellett és lehetett. Remete Szent Pál testvéreinek" nevezték. Mivel az elsõ 
Ápolta a sebesülteket, vigasztalta a haldoklókat, bátorította a monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a "Szent 
csüggedõket és a székesegyházban együtt imádkozott a Kereszt testvéreinek" is hívták õket.
néppel.
A Batu kán személyes vezetése alatt álló tatár sereg másfél évi E két kolostorhoz az idõk folyamán egyre több és több kolostor 
pusztítás után Ogatáj fõkán halála hírére visszavonult. Özséb csatlakozott, amelyek a Bertalan-féle szabályzat, majd késõbb 
atya alaposan kivette részét a testi és lelki romeltakarításból, az egyes egyházmegyék püspökeinek regulái szerint éltek.
újjáépítésbõl négy éven keresztül. 1246-ban lemondott Boldog Özséb 1262-ben néhány társával Rómába ment, hogy a 
kanonoki méltóságáról, javait szétosztotta a rászorulók között, Szentszék jóváhagyását és megerõsítését megszerezze a 
és Váncsai István érsek engedélyével a Pilisszántó közelében rendlapításhoz. Itt sikerült megszereznie a magyar édesanyától 
lévõ sziklás rengetegbe vonult, ahol az imádság, a böjt és az származó Aquinói Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápa 
engesztelés által kegyelmet esdett mostoha sorsú nemzete elõtt. A pápa jóváhagyta az új Rendet, de nem engedte meg 
számára. Szent Ágoston Regulájának átvételét, mert nem voltak 
A pilisi remete elsõ ténykedése az volt, hogy hármas barlangja biztosítva a szükséges anyagi feltételek. Egyenlõre Pál 
alatt a forrás mellé letûzte a szent keresztet. Életszentségének veszprémi püspököt bízta meg az ideiglenes szabályok 
híre hamar elterjedt az egész vidéken, és sokan járultak hozzá megszerkesztésével.
tanácsait kikérni, és tanítását hallgatni. Nemsokára követõi is Pál püspök vizsgálata negatív eredménnyel végzõdött: a rendi 
akadtak, akik magukévá tették szigorú vezeklõ életmódját. testvérek valóban nagyon szegények voltak, s így még 
Boldog Özséb személye a realitás talaján áll, nem szövik át hiányoztak a fel tételek Szent Ágoston Regulá jának 
legendás aranyszálak. Egy alkalommal mégis csodálatos megtartásához. A Rend hivatalos, római jóváhagyása csak 
látomásban részesült, amely döntõ volt további életútjára. Egy 1308-ban történt meg.
éjjel, imádság közben, az erdõ mélyén sok apró lángot 
pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül Esztergomi Boldog Özséb atya 1270. január 20-án halt meg az 
Özséb atya keresztje elõtt tüzes fénynyalábbá olvadtak össze. általa alapított Szent Kereszt monostorban súlyos betegség 
Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény égi jel, után. Halálos ágyán a szabályok pontos megtartására, a testvéri 
figyelmeztetés, hogy a szétszórtan élõ remeték lángjait össze szeretetre és példaadásra buzdította tanítványait, valamint az 
kell gyûjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, elmélkedés és magány szeretetére , és Krisztus buzgó 
tudományukkal napként ragyoghatnak az Egyházban, követésére. Jézus és Mária szent nevével ajkán lehelte ki lelkét. 
taní that ják és támogathatják egymást Iste n buzg óbb A templom sírboltjában temették el rendtársai, akik azzal 
szolgálatára. vigasztalták egymást, hogy földi atya helyett égi pártfogót 
1250-ben Pilisszántó közelében, a kesztölci völgy fölötti kis nyertek.
magaslaton, ahol hármas teraszt képeztek ki, délrõl kisebb 
templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának P. Bolváry László Pál OSPPE
tiszteletére. A csúcsíves templomhoz észak felõl négyszögletes 

ézus int; akarja, hogy kövessük; hogy vegyük fel a keresztünket s kövessük. Az a gondolatom jön: 
akarja-e, hogy Vele menjünk? Kérdem ezt, mert látom, hogy mennyire szereti a magányos utakat. JEgymaga jött, csendes éjben jött a világba; magányosan járt, lelkének mélyeit senki sem ismerte; 

magányosan vitte fel keresztjét a Golgotára; magányosan támadt föl, szálla alá poklokra, fölment a 
mennyekbe. S kellett is e nagy utakat magányosan megjárnia, hiszen a nagy lelkek útjai magányos utak. 
A mi lelki életünk útjai is magányosak; mások szerethetnek, gyámolíthatnak, buzdíthatnak, de az én 
öntudatom világában, mélységeiben vagy pusztáin végre is magam járok. Csak az Isten, kit lelkem 
mélyén látok, kibõl én magam vagyok, csak Õ van benne! Benne kell elmélyednem, hogy elõre 
haladhassak; erejét, kegyelmét fölszívnom magamba, hogy isteni életet éljek; Istenem, Te gazdag 
világom; Istenem, Te mély, erõteljes, fölséges életem; Istenem, Te mindenem!
Istenem a Te országod erõ, élet, öröm a lélekben. A Te országod az igazságosabb, nemesebb, emberibb 
földi lét ennek az országnak eljövetelén dolgozott szent Özséb szolgád is: mert a Te országod a lelkek 
közössége, az Anyaszentegyház s végül az örökkévalóság. Kérlek, fejlõdjék jobban a lelkem, fejlõdjék a 
világ a Te gondolataid szerint. Legyen kevesebb sötétség, kín, pusztulás körülöttünk, ismerjünk rá 
mûvedben a Te végtelen szeretetedre. Istenem a Te országod terjedése reményében dolgozom, ezt sóhajtja minden imám. Ámen.

Boldog Özséb imája
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Gérecz Attila : Boldog Özséb Himnusz 

Egybeomlott könny és vér, nyílt seb lett az ország, nyugatra 
pernyét hord a szél; tanyák, falvak sorsát. Csillag sincs, sötét 
az erdõ, mégis mécsek égnek! Boldog Özséb szól az elsõ pálos 
remetéknek. Szállj, ragyogj te mennyei fény, angyalszárnyú 
ének, fájó szívén: magyar szívén minden remetének. Add 
Urunk, hogy rab és szegény - mind testvérre leljünk! Áldd 
meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk! 
Kicsiny láng a hit, de tiszta fehér, mint gúnyájuk, sötét erdõ 
zúgja vissza csöndes imádságuk. "Nézz le ránk, kis romok 
felett fohászkodunk Hozzád, áldd meg mind, kik fegyver 
helyett kereszted hordozzák!" 
Szállj, ragyogj le mennyei fény, angyalszárnyú ének, fájó 
szívén: magyar szívén minden remetének. Add Urunk, hogy 
rab és szegény - mind testvérre leljünk! Áldd meg hazánk, 
hogy a remény átölelje lelkünk! 
S barlang ölén, cellák sötét mélyén fények gyúlnak. Népedért 
szólj, Boldog Özséb, mondj imát az Úrnak. Hívd egybe, ki hív 
és magyar! Hívd, ki sebbel ékes! Gyõzni fog, ki hinni akar, s 
áldozatra képes! Szállj, ragyogj te mennyei fény, 
angyalszárnyú ének, fájó szívén: magyar szívén minden 
remetének. Add Urunk, hogy rab és szegény mind testvérre 
leljünk! Áldd meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk! 
Váci fegyház (1955)

Ányos Pál: A titkos Polyxena

Végezd már álmadat, vesd rám szemeidet,
Imé Polyxena fogja kezeidet!
Hideg ugyan minden tagja árnyékomnak,
De ég most is tüze hajlandóságomnak.

Meg ne rémülj, kérlek, halavány képemtõl,
Mert a sír megfosztott minden szépségemtõl,
Mély két szemeimet kékség borította,
A halál hamuvá s porrá fordította.

Két rózsát képeztél függni bús orcámon,
S vérpatak látszatott hömpölyögni számon,
De már rózsáimnak elhervadt szépsége,
Mint melyet a napnak éget hevessége.

Kiszáradt a patak, megszûnt a forrása,
Sõt helyét se tudnád, merre volt folyása!
Gesztenyeszín hajam lehullott fejemrõl,
Elenyészett fejér gyengeség képemrõl.

Lásd, mint megváltozhat egy kinyíló virág,
Mégis bálványozva imádja a világ;
Mindentõl megfosztott a halál törvénye,
Elfonnyasztott mindent a sírnak örvénye.

Egyedül szívemnek maradt meg épsége,
Mert erre nem terjed halál tehetsége,
Ezért az éjjelnek sötét homályában,
Midõn minden állat szunnyadozz álmában,

Felkeltem koporsóm híves rejtekébõl,
Gyulladván szívemnek esküdt szerelmétõl,
Tehozzád sietnek elbágyadt lábaim
S most téged ölelnek testetlen karjaim!

Neved napját hozza jövõ világosság,
Ah! töltse szívedet érzékeny vigasság,
Én mást nem adhatok mostani sorsomban,
Mert nincs tehetségem setét koporsómban,

Hanem ezer áldást hintek életedre,
Nézzen kegyelmesen az ég személyedre,
Ha pedig elvégzed pályafutásodat,
Isten angyalival töltsd boldogságodat!

De kérlek, rólam is néha emlékezzél,
Szent imádságid közt el ne feldkezzél,
 S ezzel is bizonyítsd régi hívségedet,
Hogy lelkemnek nyújtod szent segítségedet.

Már eltelt az órám, már nem múlathatok,
Ah! mért szünet nélkül veled nem lakhatok?
Te élj! hogy sirassál! Én, noha rothadok,
Olvasd hamvaimon, hogy híved maradok. 

Kreskay Imre: Ányos Pálhoz

Csak alig szedhetem szavaim rendekbe:
   Nagy örömet nehéz zárni bilincsekbe:
Oly örömmel vettem ékes leveledet,
   Bár közlenéd többször velem ily mívedet.
Be szép gondolatok! mely édes ízlések!
   Kellemes szózatok és kifejezések,
Kedvelt Barátodhoz küldött leveledben,
   Látom, mely nemes tûz gerjedez szívedben.
Oh ha szikrájából hajdan lángra kelhet!
   Nevednek örökös oszlopot emelhet.
Emellett egy kedves ajándékot adtál.
   Midõn két könyvecskét kezembe juttattál.
Hunyadi Jánosnak egyik szól éltérõl,
   Egy filozófusnak másik szerelmérõl,
Józan mulatságot ábrázol magában,
   Tetszetõs fõképpen Lilisz mátkájában.
Ott is, hol Kónyinak húratlan lantjával
   Kötõdik, nem köszönt unalmas tréfával.
Nyughatatlan Pontyi festi személyében
   Az agg természetet együgyûségében-
Nézzed az ifjabb kort kiesebb képében
   Vidám Angélika elevenségében.
Vitéz Hunyadinak festi erkölcseit
   Amaz és példákra ajánlja tetteit.
Én ugyan itt-amott olyasban akadtam,
   Melynek egy-két szavát jóvá nem hagyhattam.
Minthogy Bonfiniust mondja pajtásának:
   Nagy érdemem rövid históriájának.
De meg kell engednünk ily apró gáncsokat,
   Hogy ne hasogassunk minden szõrszálokat.
Pali! e tudósok versenycsatájára
   Ébredj te is magyar versek írására.
Hazádat s nevedet hidd el dicsõíted,
   Ha gyakrabb versekkel Pindust ékesíted:
Öregbítsed, kérlek, szerzett dicsõségét,
   Lássa utánad is édes örökségét.
Szépen zengõ hangja lantod pengésének
   Becses teend magyar Músák seregének.
Zengjen erkölcsidnek értekezésére;
   Ez jámbor embernek elegendõ bére.
Tedd magyar könyvedet hazád oltárára
   S ne várj nemzetednek egyéb jutalmára. 



 Tisza Magyarország második leghosszabb folyója. fejlõdését és a közlekedés tartós korlátozásával a kulturális 
997 km hosszú és ebbõl magyarországi szakasza 579 haladást is megbénították. Ezek következtében szükségessé Akm. Vízgyûjtõ területe 157 186 km2. Átlagos vált a Tisza szabályozása.

vízhozama Szegednél 820 m3/s. Ukrajnában a Máramarosi - 
havasokban ered két ágból (Fehér- és a Fekete-). Végigfolyik a A Tisza szabályozása
Máramarosi- medencén, Husztnál áttör a Kárpátok vulkáni 
vonulatán, s az Alföld peremén hatalmas törmelékkúpot rak le. Történeti és földrajzi tényezõk egyaránt közrejátszottak 
Tiszaújlaknál ér Magyarországra. Jellegzetes kanyarulattal abban, hogy a-szabályozás hatalmas munkája csak a 19. 
megkerüli a Nyírséget, s rendkívül kanyargós középszakasz század derekán indulhatott meg: az ország gazdasági ereje 
jellegû futással nagyjából É - D-i irányban végigfolyik az korábban elégtelen volt ilyen méretû feladatok megoldására. A 
Alföld legmélyebb területein. Szegedtõl D-re hagyja el Tisza-völgy nagyobb része csak a 17. század végén szabadult 
hazánkat, Titelnél ömlik a Dunába. fel a török uralom alól, s a 18. század legfõbb feladata e 
Mellékfolyói: jobbról a Tarac, Talabor, Nagyág, Borsava, területek újratelepítése és gazdasági életének ujjászervezése 
Bodrog, Sajó, Eger, Zagyva, balról a Visó, Iza, Túr, Szamos, volt. A regenerálódás, a felfelé ívelõ zavartalan fejlõdés, 
Kraszna, Körös, Maros, Aranka és Béga. gyarapodás kora a szatmári békétõl a század végéig tartott 

(1711-1790). II. József halála után némileg megtorpant, majd 
A Tisza-völgy vízrajza utóbb - bár a gabonatermelés és kereslet kedvezõ alakulása 

ismételten felvetette a víziszállítás fejlesztésének kérdését - a 
A nagy tiszai síkság mintegy 1 millió évvel ezelõtt a Pannon- napóleoni háborúk viszonyai gátolták a nagyobb távlatokra 
tenger medencéjének fokozatos feltöltõdésével alakult ki. szóló gazdasági - mûszaki tevékenység kibontakozását. A 
Több százezer évbe tellett, amíg a tavakkal és mocsarakkal vízimunkálatok fell endü lése  lényegében a refo rmkor 
borított területen az állóvizek helyett a felszín mélyedéseit kezdetétõl számítható. Az 1840-es években Széchenyi István 
követõ vízfolyások vették át az uralmat: kialakult a Tisza ösztönzésére Vásárhelyi Pál vízmérnök vállalkozott rá, hogy a 
vízrendszere. A medence alját mélybe süllyedt rögök alkotják, szükséges felmérési munkák után levágja a folyó kanyarulatait 
amelyek a Föld ókorából származnak és összetöredeztek a és kiegyenesíti a Tisza útját. A több mint 100 kanyarulat 
földkéreg mozgásának következtében. Késõbb különbözõ eltüntetésével 400 km-rel lett rövidebb a folyó, ugyanakkor 
idõkben és mértékben süllyedtek le a darabjai. Ennek megnõtt a víz esése és sodra, alkalmassá vált a hajózásra, 
megfelelõen a helyenként néhány száz, másutt 2500-3500 m csökkent a Tisza környékét tengerré változtató árvizek 
vastag hordalék-lerakódással kitöltött medence felszíne nem veszélye, lehetõvé vált a folyó mentén a közlekedés. Az 
teljesen vízszintes. Egyes helyeken a megsüllyedt területek Európában páratlan méretû vállalkozás eredményeként az 
vonzották magukhoz a vizeket - ilyen például a Sajó torkolat és ország sokkal nagyobb területet nyert, mint egész Hollandia 
a déli Jászság vidéke, a Körösök, a Berettyó medencéje vagy a ármetesített területe volt, vagy mint a Pó-síkság ármentesítése 
Közép- helyét kijelölõ árok, így közöttük széles, lapos hátak biztosított az árvizek ellen a mezõgazdaság számára.
maradtak, mint a szolnoki tábla vagy a Hajdúhát. A 
kéregmozgásokhoz és a folyóvizek feltöltõ munkájához a 
szelek hatása is hozzájárult a hulló por szétteregetésével és 
áthalmozásával. Ilyenek a Nyírség és a Duna- közi hátság 
homokbuckái. A síkság pereme felõl hordalékkúpok 
nyomultak elõre. A legnagyobb hordalékkúp a Marosé, amely 
a Körösök, a Temes - Béga és aközött található. A süllyedések 
és emelkedések ellenére a vizek töltögetõ és a szelek felszínt 
romboló munkájának eredményeként a tiszai medence 
nagyobb részén a magasságkülönbségek több kilométeres 
távolságokon belül sem nagyobbak 5-10 m-nél. A szemre alig 
feltûnõ hátak közét azonban széles, lapos, szinte vízszintes 
völgyfenekek töltik ki. Emiatt a a közel 600 km-es magyar utat 
szintkülönbség nélkül teszi meg. A víz végig magával hurcolja 
a hordalékot. Sodrása kicsi. Nem mélyíti, inkább szélesíti és 
kanyargóssá teszi a medrét. A rajza olyan volt, mint amikor 
valaki egy gombolyag zsineget a földre dob, s a szálak 
kibogozhatatlan gubanccá kuszálódnak. A kanyargó Tisza 
néhol akkora hurkokat vetett, hogy a hurok két szára összeért. 
Áradások idején a víz nagyobb sodrása, nyomása 
következtében a hurkok szárai átszakadtak. Az így levágott 
kanyarulat, az elhagyott meder a holtág (morotvató). A sok 
áradás miatt a morotvatavak környéke elmocsarasodott, 
ezáltal nagy területeket kivonva a hasznosítás alól. Az árvizek 
következtében gyenge lábakon állott a-völgy lakosságának 
élet- és vagyonbiztonsága. A sokszor ismétlõdõ és hónapokig 
tartó árvizek lehetetlenné tették a mezõgazdasági termelés 

Tisza
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Ady Endre: A Tisza-parton Koporsója arany, ezüst,
s vasból van a burkolatja.

Jöttem a Gangesz partjairól, És a hármas koporsóban
Hol álmodoztam déli verõn, a király a dalt hallgatja.
A szívem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erõm. 
Gémes kút, malom alja, fokos, Juhász Gyula: A szent magyar folyó
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók. A Tisza kantátából 
A Tisza-parton mit keresek?

A magyar nap vígan süt az égen,
Csöndes álom szunnyad a vidéken.

Áprily Lajos: Rönk a Tiszán Nyári áldás a boldog határban,
Tisza vize folydogál magában,

Ravasz Lászlónak Tiszavirág kedve pillangója,
Ez a Tisza örömünk folyója. 

Alföld. Rohan a gép velem. Néha duhaj, fájó kedve támad,
Zöld és virágos végtelen. Fölveti a mély, keserû bánat,
Torony. Túl rajta: tóvidék. Õsi bú ez: féktelen és szittya,
Õrház körül arany csibék. Szíve vérét amely fölszakítja
Most faluvég. Pár puszta sír. S árvaságát világgá dalolja,
Most nyáj. Mocsári gólyahír. Ez a Tisza bánatunk folyója. 
A sás közt karcsú gólya lép: Szép a Rajna, Loreley folyója,
verõfényes Petõfi-kép. Német nagyság hû oltalmazója,
Tört szárnyú, furcsa szélmalom. Szép a Szajna, Párizs tükrözõje,
Négy csorba házfal. Csárdarom? Méla Volga orosz bú szülõje,
Kertek közül egy ér kivág. De míg bennünk lélek él és nóta,
Barackvirág. Barackvirág. Tisza lesz a magyarok folyója. 
Most: vízben álló fûzberek. Ballagdáló, mint a magyar ember,
Villámló varjú-hadsereg. Aki nézi csöndes szerelemmel,
A gazban ársodorta szán. Örök áldást áraszt szerteszéjjel,
Most: - egy tutajrönk a Tiszán. Ó de néha bilincseket tépdel
Csak nézem és a lomha test S úgy zúg, mint a forradalmi nóta,
a fényes ködben élni kezd. Ez a Tisza Petõfi folyója! 
Most karja támad, társa nõ. Termõ nyáron elmereng a tájon,
Már tíz fenyõ, már száz fenyõ. Körülnéz a kis magyar világon.
A törpe síkon nõ tovább, Harmonika szól fölötte halkan
hatalmas, büszke délibáb. Árvaságos, öreg magyar dallam.
Sötéten égig fellebeg: Félig sírva, félig mosolyogva,
bozontos fenyves-rengeteg. Ez a Tisza Tömörkény folyója. 

Sziget táján oroszokra gondol,
Szerencs mellett kuruckodva tombol,
Szeged néki fájó, komoly emlék,

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán Zentán zengi magyarok gyõzelmét.
S déli végén hattyúként dalolva

Feljött a hold a Tiszára. Révbe hal a magyarok folyója. 
Csend borult a fûre, fára.
Szeged alatt a szigetnél 1919
áll egy ócska halász- bárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán
halászlegény ül magában;
ül magában s furulyál;
furulyál az éjszakában.

Talán épp a bárka alatt
lenn a vízben, lenn a mélyben
fekszik egy nagy halott király,
halott király réges-régen.

A Tiszára a sötétség gyászfátyolként terül hosszan;
gyászfátyolon a csillagok
csillogdálnak gyémántosan.



Híres-hírhedt betyárok

Angyal Bandi, Ónody András (1760?–1806) Felállott a székre
Felnézett az égre:

 A legrégebbrõl ismert betyár. „Jaj Istenem, sok rablásim
Felvidéki nemesi családból 
szá rmazot t. Nevét kedvesétõ l Az Alföldön (fõként Biharban) feljegyzett mondák szerint 
ka pt a.  Ló lo pá sa it  ke zd et be n apja és testvére is betyár volt. Együtt szerezték a nyájat, 
betyárok segít ségével végezte, amelyet távoli vidéken értékesítettek. A marhát csellel 
maga csak értékesített. A betyárok- hajtották el társaiktól, amíg valami ürüggyel a pásztorokat az 
kal való együttmûködéséért több állatok mellõl elcsalták. Az elhagyott alföldi itatókhoz, 
ízben perbe fogták, de a hosszadal- kutakhoz kapcsolódó mondák szerint azért vált ihatatlanná a 
mas perintézés és megvesztegetés víz, mert Angyal Bandinak a testét beledobta. A Dunántúlon 
révén minden esetben elodázódott elárvult gyerekként ismerik Bogár (Szabó) Imrét, aki az anyja 
a büntetés letöltése. Élete végén megkínzásának, apja igazságtalan halálának megtorlásáért 
maga is részt vett lótolvajlásban, választotta a betyáréletet, a gazdagok kirablását s szegények 
szervezett betyárcsoporttal járt az megsegítését. A ponyvafüzetekben megelevenedõ Bogár 

Alföldre. Leghíresebb tette a karcagi, mezõtúri vásárok (Szabó) Imre tüzes szemû, leányokat, szép asszonyokat 
szétverése. Ezek mia tt kerü lt újbó l törvényszék  elé; bolondító gavalléros betyár. Lovas csapatával megannyiszor 
nemestársaival és a betyárokkal való kapcsolatának végigszáguld az Alföldön, és fõleg az úri utasokat, 
megromlása hozzájárult, hogy elítéljék. Börtönbe kerülésekor postakocsikat támadja meg 
írta meg a maga mentségére „Apológiáját”, hibáinak, tetteinek 
megmagyarázását. Íráskészsége korabeli magasabb iskolá- Fábián Pista
zottságra vall.

Nagyszalonta környéki betyár a múlt század derekán. A 
Az Alföldre menendõ Angyal Bandi nótája szabadságharc leverése után akasztotta fel a császári 

rögtönítélõ törvényszék. Elfogásának története szerint hosszú 
Lám meg-mondtam Angyal Bandi, ne menny az Alföldre hajtóvadászat után találtak rejtekhelyére, végsõ harcát 
Tsikósoknak Gulyásoknak közibe, közibe. disznóólba húzódva küzdötte végig. Fábián Pista „nótás 
Mert meg tanulsz lovat lopni ízibe, ízibe. betyár” volt, dalaiból Arany János kettõt közölt 1851-ben a 
Majd ugy kerülsz a Vármegye kezibe, kezibe. Remény c. Almanachban. 

A kiadott ponyvafüzetek, népszínmûvek, majd Jókai írása még Engöm hínak Fábián Pistának
inkább elõsegítette népszerûségét. A prózahagyomány szép A némöt szökött katonájának,
termetérõl, bátor természetérõl, különleges képességeirõl Nem viselöm szürke köpönyegit,
szól. Bár neve országszerte ismert, a róla szóló mondákat 
elsõsorban az Alföldön, Borsodban jegyezték le. Több monda Gyün a zsandár, mint a záporesõ,
szól arról, hogy gazdag családból való, és szüleitõl azért Szögény Fábián, maga van egyedül.
szökött el, mert a hozzá erõltetett feleség helyett szegény lányt Ü is fordul a fegyvere felé.
választott. Pásztorok körében elterjedt mondák szerint Bátor szívem, szömbeszállok vélek,
birtokán föld alatti istállóban vagy kazalnak álcázott Mögfelelök a magyar beszédnek...
rejtekhelyen tartotta lopott állatait, amelyeket egy-két éven át 
nevelt, és csak akkor adta el, ha biztos volt, hogy eredeti Fábián Pista híres lótolvaj volt. Egyik Biharban elterjedt 
gazdája már nem ismeri föl. Elfogásának történetét többféle monda szerint az elfogatására kiküldött pandurokat azzal 
monda õrzi: a)hajtóvadászatban katonákkal való heves játszotta ki, hogy veszély esetén átlépte a vármegye határát, ott 
tûzharcban került kézre; b) kastélyban fogták el; c) rejtett ugyanis nem folytathatták az üldözést. A hajdúkerület és Bihar 
alagút minden kijáratát õrizték, s ott halt meg öreg korában; d) vm. határán állt csárdához fûzõdõ monda szerint a két mulató 
pásztorok árulták el tartózkodási helyét e) felmentéséért közötti alagút volt állandó biztonságot nyújtó lakhelye. 
Bécsbe ment Mária Teréziához, akitõl kegyelmet kapott. Elsõsorban az alföldi pásztorok szájhagyományából ismert 

mondák szerint Fábián Pista a lopott lovakat álcázott 
istállóban tartotta éveken át. Bátorságával, erejével, vakmerõ 

 Bogár (Szabó) Imre tetteivel félemlítette meg az ellene kirendelt császári sereget. 

alföldi betyár a múlt század derekán. 1862-ben akasztották föl, Geszti (Geszten) Jóska
húszéves korában. A legjobb ballada változatok néhány 
versszakba tömörítik életének tragikus sorsfordulóját. A nyírségi betyár. A szabadságharc idején ott olyan népszerû 
ballada szövege szerint az áradó Tisza késlelteti lólopási volt, hogy az országosan ismert betyárdalokat is az õ nevével 
tervét; pénzre van szüksége, mert kedvesét al akarja venni. énekelték.. Életérõl annyit tudunk, hogy 1848-ban kiszabadult 
Kocsmában csendõrkézre kerül, hiába kínálja õket borral, fogságából, és részt vett a szabadságharcban, de az 1850-es 
elfogják. Egyes változatok befejezése a kedvesétõl való évek elején újból elfogták, és a nagykállói várbörtönbõl való 
búcsúzásra utal, mások pedig halálát mondják el. szökésekor lelõtték.
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Ezernyócszáznyócvanegybe mi történt?
Geszten Józsit a zsandárok meglûtték.
Mikor ment a gulyáskunyhó elébe Alakjához a betyárokra általában jellemzõ történetek 
Eccerre lûtt két zsandár a fejébe. kapcsolódnak, személyérõl semmi bizonyosat nem tudunk. 

Valószínûleg a literátus „Bandi-betyár” egyik folklorizálódott 
A Tiszaháton, a Nyírségben Geszti (Geszten) Jóska nevéhez alakja. Patkó Bandihoz  kapcsolódó mondák többsége  
kapcsolódó mondák közül legismertebbek: a) a kint éjszakázó szter eotip  fordu latokat elmesélõ a) erdõben szegény 
pásztorok állatait elhajtja, ha õrzés közben elalszanak, de az asszonnyal találkozik, aki nem fél tõle, ezért megajándékozza, 
ébren levõkkel elbeszélget; b) pásztorral (gazdával) közös pl. gazdag kereskedõtõl veszi el a ruháravalót, de a gazdagot 
kenyéren él. Egy alkalommal megegyezés nélkül Geszti megbünte ti, mert  rosszat híreszte l róla  b) halá lával 
(Geszten) Jóska elviszi a sódart (szalonnát), lovat, társa ezért kapcsolatos mondák szerint az érte felkínált vérdíjért 
feljelenti, és megvesszõzik. Bosszúból a nótáriust (vagy a elárulják. Még a pandúrokkal való tûzharcban is tekintettel 
gazdát) megkárosítja; c)megüzeni a vidék gazdáinak, hogy van arra, hogy akinek nagy családja van, azt nem öli meg; 
bizonyos idõközönként tegyenek ki számára élelmiszert végül a túlerõ áldozata lesz
(lovat, pénzt puskaport stb.), aki nem teljesíti, azt megbünteti 
(tanyáját felgyújtja, állatait elhajtja stb.), az egyszer Patkó István és János (ill. Sándor)
megszegett megállapodást semmi sem teheti jóvá; d) a kállói 
várban fogva tartott betyár egy alkalommal vízért megy, az õt Somogy nevezetes betyárjai; mindkettõt 1862-ben végezték 
kísérõ pandúrt leüti, elszökik. Gulyáskunyhóban húzódik ki. János (valószínûleg a Sándor néven feljegyzett kalandok is 
meg, de a gulyás elárulja, és a kunyhóba rejtõzött pandúrok vele kapcsolatosak) betyárvirtusairól, bátorságával való 
orvul lelövik a közeledõ Geszti (Geszten) Jóskát. kérkedésrõl volt híres. Patkó Pista és Sándor nevével õrizte 

meg a szájhagyomány a sitkei kalandot (valóságban János 
Juhász András követte el), amikor a betyár megüzeni, melyik napon fogja 

meglátogatni a nagygazdát és pénzét elkérni. A zsandárokkal 
 Somogyban tevékenykedett,  1867-ben halt meg. A õriztetett vacsorázó uraságot valóban meglepik, aki ijedtében 
hagyomány víg kedélyû betyárnak tartja. Bujdosásra, rablásra kiugrik az ablakon:
az kényszerítette, hogy nem tudott elszámolni a tiszttartónak a 
rábízott juhokkal. A hagyomány szerint ezzel kapcsolatos egy Patkó Sándor levelet ír Sitkére,
másik ponyvaballada jellegû ének, amelyik az osztopáni bíró Kilencezer forint legyen elõre!
megölésérõl szól. …

Patkó Sándor az ablakot zörgette,
Osztopáni veres biró A Nagy Sándor erre igen föl’jede
Az akasztófára való Arany pohár sej-haj, holdvilágnál ragyogott,
Az állotta el utamat A Nagy Sándor az ablakon kiugrott.
Elvette a disznóimat,
Disznaimat mind elvette, Patkó István és János nevéhez kapcsolódó mondák közül 
Kaposvárra jelentette. ismertebbek a népet harácsoló plébános megbüntetésérõl 

szólóak: a) a túl magas temetési költség miatt a betyár a 
Juhász Andrásról is éneklik azt az újabb eredetû dalt, hogy a plébánossal megásatja a sírt, és nyakig beletemeti; – b) a 
gyilkosság után maga jelentkezett a bírónál, tettét magyarázni gazdag plébánosnak (vagy uraságnak) megüzeni, hogy 
és kegyelmet kérni. A valóságban ez nem történt meg. Ezzel másnap elmegy a pénzért. Álöltözetben parádés kocsin 
szemben számos más gyilkosság kapcsolódik nevéhez és érkezik, a pénzt zsebre teszi és a plébánost elviszi a hetedik 
bandájához. Elfogatásáról szóló monda szerint: Juhász határba, ott magára hagyja; – c) a fogságban hozzá jó szívvel 
Andrást az otthont adó szõlõspince-tulajdonos jelentette fel a segítõkészen közeledõ zsandárnak elárulja, hogy hová rejtette 
vérdíj reményében. Más mondák szerint a falubeliekkel való kincseit, ezzel akarván meghálálni jóságát.
verekedés áldozata lett. Ismét más mondák szerint egy szép 
menyecske segítette Juhász Andrást pandúrkézre. Mondában,  Rózsa Sándor
dalban egyaránt megörökített mozzanat, hogy a pandúrokat 
saját maga megvendégelte, mielõtt börtönbe vitték. Rózsa Sándor (Szeged, 1813. júl. 16. – Szamosújvár, 1878. 
Patkó Bandi nov. 22.): alföldi betyárvezér. A rabló életet fiatal korában 

kezdte. Alig 23 évesen egy nem bizonyított váddal került a 
Patkó Bandi nevét egy országszerte elterjedt, szójátékra épített szegedi börtönbe. Pásztor volt, akit 1836-ban állatrablásért 
mûdal vette szárnyra. másfél évi börtönre ítéltek.   Szökése után futóbetyárrá lett és a 

véres, hírhedt betyárkalandok sokasága kapcsolódott nevéhez.  
Puszta csárda két oldalán ajtó A fegyházból megszökött, visszament a Szeged környéki 
Oda ugrat pejparipán Patkó pusztákra. 1845-ben kegyelmet kért, de kérését elutasították. 
Szép csárdásné, úgy adja fel a szót, 1848. okt. 13-án a Honvédelmi Bizottmány amnesztiában 
Látott-e már egy lovon hét patkót? részesítette, szabadcsapatával a szabadságharc oldalán harcolt 

a déli fronton. Mivel a betyárokból alakult szabadcsapat 
Ha nem látott, jöjjön ide, láthat, teljesen fegyelmezetlen volt, majd rabolt és kegyetlenkedett, a 
Négyet visel e gyönyörû állat, m. hadvezetés az alakulatot feloszlatta. A szabadságharc után 
Az ötödik magam vagyok, nemde? sem hagyott fel a rablással, folytatta bujkáló, rabló életmódját. 
Kettõ meg a csizmámra van verve. 1853-ban 10 000 ezüst forint vérdíjat tûztek ki fejére, 1856-



ban vagy 1857-ben ismét elfog- ki, sõt annyira kínozta õket, hogy egyáltalán egy perc nyugtuk 
ták, bár rablást rábizonyítani nem sem volt. Akkor elhatározta Jóska, hogy bemegy Bezerédyhez 
tudtak, önbíráskodásért halálra és felszólítja, hogy ha a cselédeknek úgy a természetben, mint 
ítélték, de 1867-ben kegyelmet pénzben a kommenciót ki nem adja, akkor az életét veszíti.
kapott mert az ítéletet politikai 
okból életfogytiglani börtönre  Vitális Imre 
változtatták. Ekkorra már legen-
dás alakká vált, akinek szabadon Született Berettyószentmáronban, az utolsó bihari betyár volt, 
bocsátását 1868-ban több százan számos betyármonda hõse.
kérvényezték. 1868-ban amnesz- Bujdosását többek közt Papp Károly parasztköltõ szedte 
tiával szabadult. Felajánlkozott versbe. A történetek szerint öngyilkossága elõtt a betyár három 
p a n d ú r n a k ,  d e  a j á n l a t á t  napig bujdosott Bajom és  Báránd   közt és hazaérve még saját 
elutasították. Újra visszatért a anyósát is lelõtte, mert az elárulta a csendõröknek. A 
tanyavilágba korábbi életmódját csendõrök körülzárták a házat, ahová rejtõzött, és hogy ne 
újra folytatta, újra hajtóvadászat kerüljön a kezükre, megölte magát.
indult ellene,  de a betyárok „Amilyen borzadályt keltõ, rettegett és gyûlölt alak volt Vitális 
felszámolására kiküldött Ráday Imre a maga félelmetességében, épp olyan nagy részvét tárgya 
Gedeon veze tte kormánybiz- lett abban a pillanatban, amikor a csendõrök végeztek a benne 
tosság 1869-ben tõrbe csalta, lakó közveszedelemmel. És ezt a megveszett fenevadat többen 
majd a bíróság életfogytiglani siratták el, mint az emberiség legnagyobb jótevõit; fizikai 
fegyházra ítélte. A börtönben halt ereje, ügyessége, bõsz elszántsága meg az, hogy embernek 
meg a szamosújvári fegyházban született, elég volt rá, hogy holtában hõssé avassa a nagy 
ahol Jókai Mór személyesen is gyermekek szemében” – írta róla 1910-ben Ambrus Zoltán a 
meglátogatta. Már életében Nyugatban
legendás mondai alakká nõtt. Egy 
pandúrszázados kém jelentése is Zöld Marci (? 1790–Fegyvernek, 1816)
idealizált hõssé avatja. Irodalmi 
és pony vafe ldol gozá sok már alföldi betyár. Korabeli törvényszéki feljegyzések szerint a 19. 
élet ében  való tlan  események sz. elején a többször szétszórt bihari zsiványok egyik vezére 
egész sorát neki tulajdonítják. volt. A statáriális bíróság Zöld Marcit, Palatinszkit és társaikat 
Rózsa Sándor alakjához kötõd- a fegyverneki pusztán felakaszotta. A prózai hagyomány a 

nek más betyárok által elkövetett tettek is. A róla szóló gyakori fegyverneki harcot a zsandárok csúfos vereségeként  
motívum a szabadságharcban betöltött szerepe; valamint emlegette. 
Kossuthtal és Petõfivel való találkozása.

Kértem Marcit az egekre,
Ruzsa Sándor nem katonának való Hogy ne menjen Fegyvernekre.
Gyenge testyit feltöri a szilaj ló, De nem hajlott kérésemre,
Dupla fényes fegyver kiláccik a subából Bánatot hozott szívemre.
Ruzsa Sándor nem fil harminc zsandártól…

Megengedjék, szép angyalom,
Nem hibából cselekedtem.

Savanyú Jóska, Savanyó Jóska Megtámadt egy ellenségem,
Elvesztettem reménységem.

(Oroszi, 1845 – Tótvázsony, 1907. ápr. 9.): bakonyi betyár. 
Apja a Veszprém vm.-i Oroszi községben volt számadó juhász. A századfordulón a betyárokról szóló fél-népi irodalom 
Rablóvezérségének fénykora 1878-tól 1884-ig tartott, akkor elburjánzása idején, a Zöld Marciról szóló ponyvák is 
fogták el mulatozás közben a Halápi csárdában. 1883-ban napvilágot láttak. Ezekben híres lovas,  rokonszenves  
országos körözést adtak ki ellene. 1884-ben mulatozás közben külsejével lányok, asszonyok szerelmét könnyen meghódítja. 
fogták el a halápi csárdában. 1901-ig az illavai, 1906-ig a váci A nagy alföldi pusztaságon keresztülhaladó postakocsikat, 
fegyházban töltötte büntetését. Gr. Csáky Károly Emánuel utazó uraságokat támadja meg. 
váci püspök közbenjárására kegyelmet kapott. Szabómûhelyt 
nyitott, de rövidre rá öngyilkos lett. Nevéhez leggyakrabban Szép volt az Mulatság Orczi Kortsmájában,
egyetlen mondatípus különbözõ változatait fûzik. Savanyú Még Heves Vármegye nem akatt nyomában,
Jóska apja Bezerédy Istvánnál volt cseléd. A gróf hallott a híres Végan volt Zöld Marczi Hires Palatinszki,
betyárról, és ezért kérte apját, mutassa be neki fiát. Savanyú És az Betskereki, Lásd, hogy fizették ki.
Jóska álruhában kirabolta a grófot, majd felfedve kilétét 
minden értékét otthagyta. Más változatokban hátrahagyott Magyar Néprajzi Lexikon nyomán összeállította –cspb-.
írásából derült ki, hogy õ volt a tettes, és apjával küldi vissza a 
pénzt. A Savanyú Jóskáról szóló mondák a volt uradalmi 
cselédek között terjedtek el, szociális mondanivalójuk 
hangsúlyozott. Savanyú Jóska a hõs betyár megvédi a 
cselédeket a kegyetlen úrtól: „Savanyú Jóska meghallotta, 
hogy Bezerédy István a cselédjeinek a kommenciót nem adja 
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 táborfalvi csatának külön érdekessége volt, hogy részt 
vett benne Rózsa Sándor is.A

Talán mi sem jellemzi jobban a honszeretet magával ragadó 
erejét, mint Rózsa Sándor példája. Rózsa, ki betyáraival 
rettegésben tartotta az alföldi kereskedõket és földesurakat – s 
akit hiába próbáltak karhatalmi úton kézrekeríteni – a 
szabadságharc kitörésekor elhatározta, hogy legényeivel 
együtt felcsap honvédnek, s felajánlja szolgálatait a 
veszélyben levõ hazának.

Kossuth Lajoshoz küldött folyamodványában ezeket írta:

"Amit hibáztam a törvény és embertársaim ellen, azt úgy 
teszem jóvá, hogy küzdeni fogok édes hazánk megtámadói 
ellen. Nem kérek érte egyebet: csak kegyes bocsánatát."

Kossuth eleinte nem tudta, mitévõ legyen, de tekintetbe véve 
azt, hogy a hazának minden épkézláb, fegyverforgatásra 
alkalmas emberre szüksége van, kedvezõen intézte el a 
szegénylegény folyamodványát.
- Hátha megjavul – mondotta Kossuth. – A honszeretet sok 
csodát mûvelt már. Lehetséges, hogy a javulás útjára tereli ezt 
az embert is. Ha pedig elesik, legalább megvezekelt bûneiért.

Kossuth tehát megadta Rózsának az engedélyt önkéntes csapat 
szervezésére, de hozzátette, hogy bûnbocsánatra csak úgy 
számíthat, ha a csatatéren erre érdemesnek mutatkozik. 
Ugyanakkor intézkedett, hogy a Rózsa Sándor és társai ellen 
folyamatba helyezett bûnvádi eljárást ideiglenesen függesszék 
fel.
S a kormány engedélye után három napra Rózsa Sándor 
vezetésével mintegy 100 legény összegyûlt, hogy izmos karját 
fölajánlja a hazának. Nem kellett egyikkõjüket sem csalogatni, 

gyorsasággal látja õket az ember száguldó paripáikon az önként jöttek mindnyájan s lovat, fegyvert is hoztak magukkal.
ellenséget ûzni, majd pedig ravasz vigyázattal a zsákmányos A Rózsa-csapat egyenruhája fekete pörgekalap, sötétkék 
marhát hajtani; s ha az ellenségtõl észrevetetnek, lobogós ing és gatya, ugyanilyen színû rövid posztódolmány és 
zsákmányaikat elhagyva, azt azonnal ûzõbe veszik, aztán fehér szûr volt. Fegyverzetük huszárkard, két-két pisztoly és a 
megint zsákmányaikat elhagyva, azt azonnal ûzõbe veszik, puszták fiaira jellemzõ elmaradhatatlan karikás, a végén 
aztán megint zsákmányaikhoz térnek vissza. Karikásaikkal ólomgombbal. Rózsa Sándornak a rendes fegyverzeten kívül 
nagyszerûen tudnak bánni; kiverik vele az ellenséges lovak még egy négycsövû karabélya is volt, amelyet egy szegedi 
szemét vagy hurkot dobnak nyakába s úgy rántják le a puskamûves készített a számára.
nyeregbõl.Kossuth az így felszerelt szabadcsapatot a verseci táborba 
S habár Rózsa Sándor csapatát néhány hét múlva vérengzõ irányította. Itt eleinte kémszemlékre küldték ki õket, de ez 
harácsolásaik miatt fel kellett oszlatni, maga a vezér – akinek sehogy sem tetszett nekik, mert õk mindenáron ütközetben 
az ártatlansága ezekben a véres túlkapásokban beigazolódott – akartak részt venni. A táborfalvai támadás alkalmával azután 
több csatában tanúsított hõsi magatartása miatt Kossuthtól beteljesedett Rózsa Sándorék óhajtása.
teljes bocsánatot nyert. Rózsa Sándor a szabadságharcban S az elsõ próba fényesen sikerült. A csapat rettenthetetlen 
utóbb is mint gerilla-harcos nagy pusztítást végzett az bátorsággal küzdött. Maga Rózsa Sándor 12 felkelõvel 
osztrákok soraiban.    végzett: ötöt agyonlõtt, hétnek meg karddal csapta szét a fejét.

Részlet Gracza József: A szabadságharc csatái 1848-49, Ütközet után pedig "meglátogattak" két szerb falut, ahol a 
Táborfalva (1848.november  9) címû könyvébõl.lakosság tüzelt az átvonuló honvédekre. Kerültek-fordultak s 

alig egy óra mulva nem kevesebb, mint 1800 juhot, 402 
szarvasmarhát, 53 lovat és 63 sertést hajtottak a verseci 
táborba.
Damjanich hivatalos jelentésében így írja le a Rózsa Sándor 
vezetése alatt álló szabadcsapat harcmodorát: Rózsa Sándor 
csapatának vívása látásakor akaratlanul is a sivatag gyermekei 
ötlenek elénkbe. Majd hegyen és ismét völgyben a legnagyobb 

Rózsa Sándor a szabadságharc csatáiban



Mátyás álmosan nézett ki a sötétségbe, mert odakint halk elevenség támadt. Mint nagy szürke göröngyök, juhok mentek az úton, s az 
ajtóban egyszer csak felállt egy poros gatyás, fekete bajszú legény.
Mátyás önkéntelenül a kõvágó acélhoz nyúlt.
A legény egy-két lépést tett
– Vak vagy, öcsém, ugye?
– Nem vagyok.
– Hát pedig vak vagy, és nem láttál semmit, mert ha láttál volna, könnyen megvakulnál! Ezt mondd meg a gazdádnak is. Annak talán 
nem korpa van a fejében.

Azzal eltûnt. Mátyás csak késõbb eszmélt fel. Az acélcsákány még akkor is a kezében volt, s úgy érezte, ha most az ember visszajönne, 
arcába vágná. Így még sohase beszéltek vele. Ez a szennyes zsivány! Ez a kapcabetyár!
– Be volt rúgva talán – mondta Tallós másnap –, ámbár ha nem köt ki velük az ember… Könnyen felröpítik a kakast a házra.
– Hát ha én fejbe vágom a csákánnyal, az már nem röpít semmiféle kakast…
Tallós jókedvûen nézte Mátyást. A fiúnak eszébe se jutott megijedni. Arcán megkeményedtek a vonások, szeme elmélyült.
– Majd a puskát ezentúl kéznél tartom.
– Na, csak ne tüzelj! Lehet azokkal is beszélni. Nem kell tõlük megijedni, de ellenséget se kell szerezni bennük. Nem a mi dolgunk 
útjaikat firtatni.
Délután Panni ment le Mátyáshoz.
– Milyen volt a betyár, Matyi?
– Koszos.
– De igazán?
– Piszkos, kancsal zsivány. Csak még egyszer idejöjjön!
Panni kedvetlenül ment fel a házba, mert Matyi elhallgatta, hogy patyolat gyolcsból volt a betyár inge, rámás csizmáján ezüstsarkantyú, 
és fokosa nyelén fényes rézszegek, mint a csillagok. Ezt kár Matyinak elhallgatni, mert Panni úgyis tudta.
Mátyás ezentúl mégiscsak a garat mellé támasztotta a puskát, a homályba. Hát csak jöjjenek azok a híres szegénylegények!

 börtönlátogatásnak ezután következik a legdrámaibb szabadságharc nimbusza vette körül; 
része: a találkozás Rózsa Sándorral. Ha hihetünk amit õ azután a vasút-felszaggatással, AJókainak, 1848-al küldetését huszonhét év után az árvíz közé szorult Návay család 

megismétlõ találkozó ez. A fiatal újságíróból azóta a agyonkínzásával s más alja gonosz-
legnevesebb magyar regényíró lett, az egykori betyárból és tettekkel egészen lekoptatott magá-
szabadcsapatvezérbõl pedig a munkába keserûen megnyugvó ról; nehéz volt most ráismer-nem. E 
és fogházi életbe is, úgy látszik, már beletörõdõ szabólegény. A teremben most csupán szabók voltak. 
kérdések és feleletek természetesen elõször az 1848-as Rózsa Sándor is szabólegény most. 
forradalom és az amnesztia korába visznek, de egy szó sincs a Blúznak való vásznat szabott nagy 
régi emlékekrõl. Jókai csak azt akarja megtudni, hogy miért ollóval. Egyenesen álló, de szikár 
nem lett Rózsa Sándorból becsületes munkás ember. A termete, tojásdad metszésû szelíd 
feleletek egyszerûek és világosak: a korabeli társadalom nem arca s õszinte nézésû kék szemei nem árulták el benn a puszták 
adta meg Rózsa Sándornak a munka lehetõségeit. Egy lezárt hajdani rémhõsét.
élet áll most Jókai elõtt: a puszták rettegett betyárja, napjainkig Kérdezem tõle, hogy emlékszik-e még rám. Én vittem meg 
annyi ballada hõse 63 éves már. Három év múlva pedig neki a legelsõ amnesztialevelet, amelyet Kossuth rendelésére 
kiköltözik a kerítésen túlra, a rabtemetõbe, ahol aztán sok én magam fogalmaztam számára.
évtized múlva egy másik nagy író: Móricz Zsigmond állíttat Rám nem emlékezett, hanem az amnesztiára igen. Jó lett volna 
neki ma is látható síremléket. akkor azt a bûnbocsánatot megbecsülni és aszerint élni!
Érdemes megjegyezni, hogy Jókai a börtönügyet a kor fontos Mit tehettem? – mondá. – Mikor vége volt mindennek, 
társadalmi kérdésének tartja, s közel másfél évtized múlva, akárhová mentem munkát keresni, mindenütt elutasítottak, 
1889-ben megjelenõ regényében, a »Lélekidomárban« ebben a mindenütt üldöztek; belehajtottak a veszedelembe.
vonatkozásában eleveníti fel újra a szamosújvári találkozását De hiszen volt önnek ajánlva csendbiztosi állás – mondám 
Rózsa Sándorral. neki.

Azt nem fogadhattam el; nem tudtam se írni, se olvasni.
„Kolozsvárról elindulva táviratilag kértem engedélyt a Most azután tanítják írni és olvasni.
kormánytól a szamosújvári  fegyház megtekintésére. A Mert a fegyenceknek iskolájuk is van, ahol naponkint két óra 
szamosújvári fegyintézet hajdan kolostor volt, késõbb hosszat kitûnõ elemi oktatásban részesülnek.”  
alárendelt jelentõségû várkastély, míg jelenleg fogházzá van 
átalakítva. Valamikor láttam ezt az embert; de akkor a Részlet Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben címû könyvébõl

Fekete István, Hajnal Badányban - részlet

Jókai Rózsa Sándornál a szamosújvári börtönben
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a földön hever mind, szinte agyonveri. -Ján Botto: Jánosík halála
Hiába ütték-vágták, lövöldözték,
hiába, mind hiába törték-zúzták.

II. fejezet Jankó már szabaddá is vált volna,
ha a rossz szellem nem sújt le újra.
A banya, boszorka a kemencétõl sikít:

Harmat hull a fehér reggelen, „Vágjátok derékon, ott éritek végit!“
siratja juhait a szolgalegény: S akkor egyszerre száz puska dördült,
Leereszkedett a völgybe nyáj, S akkor egyszerre száz kard felé feszült;
de Jánosík nem keregeti már! de az összes szablya, az összes lövedék
A kecskék a sziklát elhagyták, róla visszaütve a támadókra szállék.
Jancsikát az urak már elfogták! Az egyik béna mégis felé leggyint,
Rab, mint szárnyaszegett madár, S a bûvös szálból derekán lesuhint:
mikor fokosát hétlakatra zárták. Égiek és földiek körbeállnak, „Hej, ahogy csak lehetett, elbántatok velem!“
fekete varjai fehér sólyomnak. Az ijfú Jánosík, mint ártatlan legény,

mind két keze, lába bilincsbe, nehéz
Janosík az asztalnál bort kortyolgat - Bárcsak téged, boszorka, elvinne a rém.
négy felõl ostromolják a fehér házat.
Janosík, Jánosík, Te ifjú, ébredj fel: Te szép szál kapítány, Jánosík,
pandúrok körös-körül mint a tenger - a dolmányod tõled elveszik,
széles tenger, s Te benne egy kicsiség: piros dolmányod, zöld inged;
„Add meg magad, Jánosík, ez a vég!“- jaj! nagy nyomorúság, biz' ez. Biz', borotva és tûz alá vetnek:
Mik vagytok a háromszoros némethez, üssék, megbosszulja az Úristen!
kik Jancsika fél bokájáig se érnek
És ha még az égbõl sûrûn hullnának Jancsikával elbáni nem Jancsika, te betyár, huncut gyerek!
tudnának! Ha nem verekszel, nem kínoznak meg.
Az ajtóban fokosok, ablakban ágyúk: „ Hej, nem menekülsz, „De küzdöttem, harcoltam az igazamért,
mi szép sólymunk!“ issza a kaszaló a zsarnokok fekete vérét;
Minden sortûzért hiába: elbántam én, el, hét századdal a nyáron:
Nincs kiöntve Jancsika golyója. míg ti azóta is a népet sanyargatjátok?“
Mit ér ez tajtékos égnek, Jánosík, Te ifjú, van aranyad egy halom,
ingecskéje nem lesz véres! mond, hol tartod? - „Kinek mi köze ahhoz?

Ott van, ahol van, a Tátra helyei rejtik,
Janosík még kortyolgat lassan - az találja meg, akihez tartozik.
Rátörik az ajtót haragosan: Nem volt az enyém, nem is lesz tiétek -
„Fogják meg!“ - Hé, no! Üljenek le, cseppet csak azé, ki a szablyát igazért fogja meg!“ -
A borból maradt még pár cseppenet! Janosík, Te ifjú, nagy a te kincsed:

add oda, cseréld el érte az életed!
„Fogják meg!“ - Te vagy? Dudáska, te hûtlen?! „Kicserélni? - A kutyafáját! minek? Nem! - egyétek meg, amit 
Te áruló? - Nos, elsõnek Te essél el! A csapástól kábultan az kifõztetek!“
asztalon landol és áruló Dudáska, fekszik, mint a halott. Leereszkedett a völgybe a nyáj,

de Jánosík nem keregeti már!
Jankó sem tud felkelni a földrõl A kecskék a magas sziklát elhagyták,
s ezek a vadak még forrnak a dühtõl: „Ne féljetek, fiúk! Jankónak a kötelet már megfonták!
Rúgjátok csak bátran! Mi ezren vagyunk, õ meg csak 
magában!“ 1862
Ti szóval így? - jól van! - forr a vére:
Isten mentsd! Hányan álltok ki ellene?! (a verset szlovákból fordította: Homoly Erzsó)
Lendít egyet jobbra, egyet balra:
és a pandúrok kidõlnek sorra.
Jankó már szabaddá is vált volna,
ha a rossz szellem nem sújt le rája.
Boszorka sikít a kemence mögül:
„Szórj borsót, s bátrabbak leszünk!“
Elhinték a borsót vad lábai alá:
s azok átváltoznak szarkalábbá.
S Jánosík már alig-alig mozdult,
de a bilincs hirtelen lehullt:
Jaj, Úr Isten! Ti bitang félszegek - egyétek meg, amit 
kifõztetek!
Egyszercsak banyakból kanyarít egyet,
s máris keresztbe állít hét lapaj szemet;
egyszer még a béklyót is körbe lendíti,



Ugatás köszönti, felnyerít fogadva,Ady Endre: Földszállott a páva
Míg gazdája egy kis mécs világra néz csak;
S úgy megértik egymást, egy kicsinyke háznál"Fölszállott a páva a vármegye-házra,
A falucska végén önként hogy megállnak.Sok szegény legénynek szabadulására." *

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítõ tollak,
A lovas lepattant, arca mosolyog most,Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. Másképpen lesz 
Ablakhoz siet, nincs fegyver a kezében,holnap, másképpen lesz végre,
Furulyát keres ki a szüre ujjából,Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az õs, 
Bétekint; - mi lelte, hogy megáll meredten.magyar fákat,

Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok 
Csak néz, néz sokáig, míg izmos kezévelvagyunk s elveszünk egy szálig,
Haragos szemében egy könyet fakaszt szét,Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új 
A kicsiny tilinkót ablakon felejtikohók, új szentek,
S nyalkábban mint egykor üli újra nyergét.Vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy láng 

csap az ódon, vad vármegye-házra,
Vigan fütyörészve vágtat el legottan,Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a 
Hetykén félre tolja süvegét szemébe,magyar igéknek,
Lelkének viharját csak lova gyanítja,Vagy marad régiben a bús, magyar élet. "Fölszállott a páva a 
Mert hogy most erõsebb sarkantyú döfése.vármegye-házra,

Sok szegény legénynek szabadulására."
"Lány, nem bántalak, nem, mormogá magában,
Hisz te olyan gyenge, oly haszontalan vagy.* Az eredeti népköltés, amely Ady versében teljesedett ki 
Onnan a csárdából halld, mint mulatok ma,Barna Péter betyárról ekképpen hangzott:
És ne örvendezz, hogy tán bizon sajnállak.

"Fölszállott a páva Vármegyeházára
Ámde most jõjjön már a pandúr elõmbe,De nem Barna Péter szabadulására.
Ha veszek, hát vesszek, vagy miért is élek;Szegény Barna Péter még tsak beteg sem volt, Az Atsádi 
Hej, de bosszut állok e hitvány világon,Pusztán még is imé megholt.”
Melyben a leány is ilyen törpe lélek.”

Madách Imre: A betyár
Pintér Lajos: Betyárdal

Bujdos az ezüst hold halvány fellegek közt,
Míg alatta a nyír csendesen terül el, Ajánlva Schéner Mihálynak, mesterének
Itten árny, sugár ott, éles körvonallal (töredék)
Számtalan ábrándos alakot idéz fel.

"Was ist: matyar? Mi a magyar?
Reszket a fehér nyír, - a sötét bokor zúg, Cigány egy nép, líra, gedicht.
Messzirõl döbörgve hallik ló futása. Gulas, tsikós, Széch’nyi álma,
Néha-néha csendül, szikra pattanik fel, ájnmál nach rechts, ájnmál nach links."
S mint fehér kisértet felhõ száll utána.

"Es ist magyar. Esz iszt bettyár. Esz iszt érdem, esz iszt 
Éjsötét a ló, úsz lobogó sörénye, szégyen. Ki formák szegénylegénye, esz iszt dihter, esz iszt 
Ámde még sötétebb a lovas alakja, künsztler:
Csak kettõ ragyog rajt: a fegyver kezében, vásznad fogytán fess az égre!”
S mint baljóslatú tûz barna szeme párja.

Puszta halmot ér, ott nyujtozik sötéten Simon István: Betyárok csárdája 
A bitófa kettes ága meredezve.
A szokatlan zajra a bagoly kireppen, Betyár volt az mind, méghozzá a javából,
És víjog - csapúdik - kört írván felette. aki ha búsul is, iszik, danol, táncol.

Az volt a hibájuk, hogy nem álltak sorba
Horkol, tüsszög a ló - borzad a lovas is, szolgálni a császárt Majlandba, Tirolba;
Ámde sarkantyúba kapja s messze vágtat, ha meg kezük néha az urak alá nyúlt,
Hátra nézve többször, hogy vajjon felhõ-e azért küldték sebten a pandúrt utánuk.
Vagy halvány kisértet, mit nyomában elhagy.

Üthették nyomukat végig a Bakonyba,
Csakhamar csendes kis helység áll elõtte, betakarta õket bokor, erdõ lombja,
Mindinkább szelídûl a lovasnak arca, s a szegény nép óvó szava szállt utánuk,
S mintha a betyárnak tudná gondolatját, csak az urak féltek, lúdbõrzött a hátuk.
Csendesülni kezd a hû ló is alatta. Nem is mentek volna velük egy dûlõre,

ha nem kapják õket sunyin puskacsõre.
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 betyárdalok megértéséhez vissza kell nyúlnunk XVI-XVII. századi történelmünkig, mégpedig a török megszállás koráig. Az 
Oszmán Birodalom gyakorlatilag letarolta a Magyar Királyság belsõ, termékeny területeit, ezért jelentõsen visszaszorult a Aföldmûvelés. A török kiûzése után a jobbágyok újfent bizonytalanságban éltek, mert a 150 éves idegen uralom annyira 

beleivódott a kor társadalmába, hogy okkal, ok nélkül, de tartottak az újabb rabló hadjáratoktól. Az Európa nyugati felén elindult ipari 
forradalom viszont szinte teljesen felszámolta nemzetei mezõgazdaságát, így olyan ûr keletkezett az élelmiszer ellátásban, melyet 
mindenképpen be kellett tölteni. Ezt felismerve a magyar pusztákon egyre inkább teret hódított az állattenyésztés, azon belül is a 
szarvasmarha, birka és disznó tartása, legeltetése a végtelen síkságokon vagy a hegyek erdõiben…
A „puszta népe”, mely ideje nagy részét a szabadban töltötte, csak télvíz idején húzódott fedél alá (Mihály nap - szeptember 29.: Az 
állatok behajtásának ideje). Ez az életmód egyfelõl megedzette a pásztorkodással, legeltetéssel foglalkozó szilaj embereket, másrészt 
olyan szabadságot biztosított számukra, mely azelõtt elképzelhetetlen volt a földhöz kötött jobbágyoknak. Ezen körülmények együttes 
hatása alakította ki azt az embertípust, mely képes szembeszállni az elemekkel, és ha kell a szabadságára rontókkal.

A történelem úgy hozta, hogy az egyik hatalom megszállását követte egy másik; a török után a Habsburgok tartottak igényt a magyar 
földre. Sûrûsödtek a konfliktusok a szegénysorsú parasztemberek és a magyar, de az osztrákokkal kollaboráló földesurak és 
végrehajtóik (pandúrok, perzekutorok, bírók) között.

A mindenit ennek a rossz világnak, 
Mért mondanak engemet már betyárnak! 
Kártevõje nem voltam Bogojának, 
Mégis engem mondanak már betyárnak. 

Eleinte betyárnak lenni szégyen lehetett, mint azt a fenti népdal is tanúsítja - gyakorlatilag megfelelt a mai köztörvényes bûnözõ 
fogalmának -, megvetéssel vegyes sajnálkozás lehetett a reakció a köznép számára. A szegénység persze felborít olykor bizonyos 
normákat, de ez sem lehetett mentség a börtönbe zárástól. A rabénekek így váltak a betyárnóták rokonaivá. A napóleoni háborúk idején 
az 1802-es országgyûlés megszavazta, hogy a Magyar Királyság 64 ezer katonát és az emberveszteség pótlására évente még 12 ezer 
újoncot soroz be és küld az osztrák hadseregbe. A helyi és vármegyei hatalmasságok leginkább a nehezebben kezelhetõ, lázadozó típusú 
fiataloktól szerettek volna megszabadulni. Sok legénynek azonban esze ágában sem volt katonának menni, fõleg nem az osztrák 
császárért ontani a vérét, megszöktek a katonaság elõl, csavarogtak, loptak, ha kellett öltek is. Az igazságszolgáltatás persze 
megtorlással válaszolt.

Magyar népdalok szövegvilága: Betyárdalok

Rászállott egy hattyú vármegyeházára, Fúvom az éneket, de nem jó kedvembõl, 
Mosdó vizet hozott a rabok számára. Csak a bú mondassa szomorú szívembõl! 
Rab vagy, rózsám, rab vagy, én is beteg vagyok, Istenem, Istenem, szerelmes Istenem, 
Ha te megszabadulsz, én is meggyógyulok! Hogy kell világomat búval eltöltenem! 

Megunta két lábam tömlöc földjét nyomni, Szomorú az idõ, meg akar változni, 
Karcsú derekam a rabszíjat viselni. Szomorú a szívem, meg akar hasadni. 
Két virágszememmel vasrostén kinézni. Véres tenger habja mind a partját mossa, 
Két virágszememmel vasrostén kinézni. Széles világ búja mind a szívem nyomja!

A császári hadseregbe sorozást a pásztorok sem úszhatták meg, hiába is próbáltak kibújni a kötelezettség alól, a büntetés ekkor is ott 
lebegett a fejük felett.

A betyárok akkor váltak népi hõsökké, amikor sikerült megszökni a tömlöcbõl. Ez olyan kurázsit jelentett, mely teljesítmény méltán 
adhatott okot a szökött rab melletti szimpátiára. A szolidaritás mindennapos lett, bújtatták, etették, itatták a szökevényt, aki hálás volt a 
szerény, de életmentõ segítségért.

Jaj Istenem, mit csináljak: Jaj Istenem, mit csináljak, 
Házasodjam, vagy szolgáljak? Elszaladjak, vagy megálljak? 
Házasságra nincsen pénzem, Ha elfutok, fõbelõnek, 
Szolgálatra egészségem. Ha megállok, megkötöznek.

Szegénylegény nótája

Duhaj gyerek vagyok, betyár az én nevem, Pedig ott is járok, ahol nem gondolják, Gyere kis angyalom, ülj föl a lovamra, 
Tizenhat vármegye régen keres engem. Deres paripámat mindenhol csodálják. Úgy vigyázok reád, mint önnönmagamra. 
Hegyeken, völgyeken hiába járkálnak, Ha megsarkantyúzom, Tiszát átugratom, Elsütöm a puskám, tudják, hogy itt voltam, 
Mert szegény betyárra sehol sem találnak. Pandúrok kezébe sohasem juthatom. Két piros orcádat sokszor megcsókoltam.



A XIX. század elsõ harmadának végére a betyárok elfoglalták a pozitív hõs szerepét a népi közbeszédben. Persze a városi polgár sem 
maradt közömbös ezek után a szilaj, törvényen kívül álló, a végtelen pusztán lovagló vagy az erdõségekben bujkáló legények iránt. A 
betyár a szabadság megtestesítõjévé vált, aki dacolva az idõjárás viszontagságaival, az õt üldözõ zsandárokkal éli világát, és a tréfa 
kedvéért a csárdába is bemerészkedik, holott a sarkon már fordul be…

Rongyos csárda két oldalán ajtó, 
Oda rugtat pej paripán Patkó. 
Kocsmárosné, azon kezdem a szót: 
Látott-e már egy lovon hét patkót? 

Ha nem látott, jöjjön ki, most láthat, 
Négyet visel ez gyönyörû állat, 
Az ötödik magam vagyok, nemde, 
Kettõ meg a csizmámra van verve.

A dal tanúsága szerint nem volt veszélytelen egy-egy ilyen kaland, mert a kocsma és a csárda – zárt terület lévén – nem nyújtott egérutat 
az üldözõik, jelesül a pandúrok elõl.
A betyár élete persze nem volt felhõtlen szórakozás, csínytevés, ez az életmód az állandó bujkálás, ûzöttség árnyékában telt. Nem 
véletlen, hogy ezek a számkivetettek olyan földrajzi környezetet választottak, ahol nagyobb esélyük volt a menekülésre. Ilyen volt az 
erdõ, ahol a fák sûrûje nyújtott menedéket, de síkság, a róna is alkalmasnak bizonyult a rejtõzködésre. Utóbbit nyilván azért 
részesítették elõnyben, mert nagy távolságokból könnyen észre lehetett venni az üldözõket.

Patkó dala

Fekete föld termi a jó búzát, Szép csárdásné, adjon bort hitelbe,
Sûrû erdõ neveli a betyárt. Itt hagyom a cifra szûröm érte.
Sûrû erdõ a betyár lakása, Hogyha ki nem váltom holnap délre,
Szép csárdásné gondot visel rája. Annak adja, ki többet ád érte.

Nádi Jancsi Fenékben van, Elkerítti a mindenit, 
Pandúroknak üzenve van. Kezébe kapja fegyverét. 
Hogy jöjjenek hamarjában: Mire magát észrevette, 
Nádi Jancsi a csárdában. Golyó szívit sértegette. 

Nádi Jancsi csak azt kéri, Nádi Jancsi, mit gondoltál, 
Függönyöket eresszék le. Hogy Fenékbe elindultál? 
De a pandúr azt feleli: Magadat agyonlövetted, 
Késõn van már, szegény Jancsi! Pajtásodat rabbá tetted!

Nádi Jancsi Fenékben van...

A betyárdalok jellegzetessége, hogy a nevek könnyedén kicserélhetõk benne, így egy történethez akár több szereplõt is párosíthattak. 
Így esett meg, hogy az elõbb idézett Tolnából származó nótába beleszõtték Fábián Pistát, aki tudvalevõleg Nagyszalonta környékén 
„tevékenykedett”.

Engöm hívnak Fábián Pistának, Jaj, Istenöm, halált köll szenvednöm,
A némöt szökött katonájának. Vagy örökös rabságot viselnöm!
Nem viselöm szürke köpönyegit, Szögedön túl van egy akasztófa,
Nem is öszöm a némöt kinyerit. Hej, csak odáig lösz sétálásom.

Fekete fõd termi a jó búzát, Eltemetnek a némöt agarak,
Sûrû erdõ neveli a betyárt, Mögsiratnak az erdei vadak;
Kocsmárosné, viselje hát gondját, Inkább löszök sasok vacsorája,
A jó Isten hordozza a baját. Mint én lögyek némöt katonája!

Szöged felül fújdogál a szellõ, Isten hozzád Szalonta városa!
Gyün a zsandár, mint a záporesõ, Én már többet nem löszök betyárja.
Szögény Fábián, maga van egyedül, Terömhet mán zõd fövet laposa,
Û is fordul a fegyvere felé. Nem legeli a Fábián lova!

- Bátor szívem, szömbeszállok vélek, Csanádapáca (Csanád)
Mögfelelök magyar beszédömnek!...
Jaj, Istenöm, de nagyot vétöttem,
Hogy a zsandártisztet agyonlûttem!

Kevés betyár volt, aki békességben megérte az öregkort, sorsuk kódolva volt: elárulták egykori bajtársaik, elfogták õket a zsandárok 
vagy valamilyen csetepatéban haltak meg, de elõfordult, hogy önmaguk vetettek véget hányatott életüknek.

Fölszállott a páva Vármegyeházára
De nem Barna Péter szabadulására.
Szegény Barna Péter még tsak beteg sem volt, 
Az Atsádi Pusztán még is imé megholt

                                                                    
Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Törõcsik Attila
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Benedek Elek: A rác, a róka, meg a szarka

gyszer egy rác ember kiment az erdõbe, ott egy fa alatt tüzet rakott s kolbászt sütött. Mi dolga akadt, mi nem, leteszi a kolbászt, Efélremegy s azalatt odavetõdött egy róka, felkapta a kolbászt s elszaladt vele.
Nekiáll a róka, hogy megegye a kolbászt s abban a pillanatban leröppen egy szarka, kikapja a kolbászt a róka szájából s felrepült vele 
egy fa tetejére.
Szalad a rác a kolbász után s hát látja, hogy ott fityeg a szarka csõrében. Gondolkozik, mit csináljon, hogy a kolbászt visszakapja. Õ 
bizony – gondolja magában – levágja a fát. De megint mást gondol, azt gondolja magában, hogy ha a szarka meglátja a fejszét, elrepül. 
Fogja magát, a fejszét a háta mögé dugja s felkiált a szarkának:
- Dáj szarkica, kalbászica, nemam szekerica! (Add ide, szarkácska, kolbászocskát, nincsen nálam fejszécske.)
Hanem a szarkának több esze volt, mint az embernek s úgy elrepült a kolbásszal, hogy hült helye se maradott.
Ha a szarka el nem repült volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

záll a lelkem rég letûnt idõkbe, szálljon az én lelkemmel a tietek is, magyar fiúk, magyar leányok! Száll a 
lelkem daliás idõkbe, amikor nagy volt híre, neve a magyarnak, királyának is nagy volt a neve. Amikor Shárom tenger mosta a magyar birodalom határát. Tudjátok-e már, hová vezetlek? Nagy Lajos király 

idejébe. Ez volt ám a király! Nagy a szíve, nagy a lelke, nagy az esze, nagy a vitézsége. Nem tûrt foltot maga s 
népe becsületén. S ha hadba kellett szállani - haj, de sokszor kellett! -, nem küldötte, de vezette a népét. - Elõre, 
magyarok! - csendült hatalmas hangja. - Utánam, vitézek! - s rohantak a magyarok utána, tûzbe, vízbe, halálba.
Hõs királynak minden vitéze hõs. Lovagi játékban, véres csatában nemesen vetélkedõ mind. Boldog, ha életet 
áldozhat hazáért, királyért, a magyar név becsületéért. Mint a fûszál úgy teremnek a nagy király körül a világhíres 
hõsök, kiknek hallván csuda vitéz tetteiket, nem tudod hirtelen: melyik nagyobb, melyik dicsõbb közülök. De ím, 
amint elvonulnak lelki szemem elõtt a nagyok, a nagyobbak, megtapad tekintetem egynek az alakján, 
valamennyi közt a legnagyobbén. Mint óriás cser az erdõ rengetegébõl, kiválik egy a hõsök seregébõl. Ihol jön, 
ihol jön Toldi Miklós, a nagy erejû, a nagyszívû dalia. Lépte alatt messze reng a föld, s mázsás buzogányát amint 
meglendíti, zúgó szél támad a nyomán.

Vitézek vitéze, hõsök hõse, terólad lészen emlékezés e könyvben. Teéretted száll vissza lelkem rég letûnt idõkbe. 
Szálljon az én lelkemmel a tietek is, magyar fiúk, magyar leányok!

Benedek Elek: Emlékezzünk az elmúlt idõkrõl...

gyszer egy szegény ember kint üldögélt a kapuban. Amint ott gondolkozik, arra megy az ördög, odaad neki egy dohánymagot:E
Azt mondja:
Ezt a magot vesd el, szegény ember. Majd ha kikél, idejövök, megkérdezem a nevét s ha addig ki nem találod, – vége az életednek.
Nem tudta a szegény ember, hogy mit csináljon; elvesse-e, ne-e a magot. Ha elveti, az is baj, – ha nem veti, az is baj. Így is, úgy is 
elpusztítja az ördög.
Hát mégis csak elvetette a magot. Ki is kelt a földbõl egy szép növény, de a nevét nem tudta kitalálni, mert soha olyat nem látott. Mások 
sem tudták megmondani, mert az volt a világon az elsõ dohány. Jön az ördög s kérdi a szegény embert:
No, szegény ember, tudod-e a nevét ennek a növénynek?
Nem tudom, lelkem ördögöm. Kegyelmezz árva fejemnek, majd késõbb kitalálom.
Jól van, – mondja az ördög – most az egyszer megkegyelmezek az életednek, de ha másodszor eljövök, megmondd a nevét, mert 
különben nincs több kegyelem.
Elmegy az ördög s a szegény ember nem találta helyét nagy bánatában, olyan szomorú volt, mint a háromnapos esõs idõ.
Hát kend ugyan miért búsul? – kérdi a felesége.
Oh, hagyd el, feleség, ne is kérdezd, úgy sem tudsz segíteni az én bajomon.
Hátha mégis segíthetek? – mondja az asszony.
Addig s addig faggatta az urát, amíg el nem mondta a baját.
No lássa-e kend, – mondta az asszony – ezért ugyan kár búsulni, majd segítek én kenden! Hordjon csak jó csomó sarat az udvarra, a 
többit bizza rám.
A szegény ember jó nagy sarat csinált az udvaron, az asszony meg belefeküdt, jól meghengergõzött benne, hogy csupa sár volt tetõtõl-
talpig. Akkor bement a szobába, kihasította a dunnát, belebújt, ami toll volt benne, az mind ráragadt. Mikor kibújt a dunnából, olyan 
volt, mint egy szörnyeteg.

Benedek Elek: Mese a dohányról



Kimegy az asszony a szobából, hát éppen akkor fordul be az ajtón az ördög.
Az asszonynak sem kellett több, szalad egyenesen a dohánypalántának.
Látja ezt az ördög, megijed, hogy ez a szörnyeteg még eltapossa a dohánypalántát, odakiált a szegény embernek:
Hé, atyafi, hé! Hajtsd el onnét azt a szörnyeteget, mert mindjárt eltapossa a dohánypalántát!
De bezzeg megörült a szegény ember, mert már tudta a nevét annak a növénynek.
Az ördög erõsen elszégyellette magát s elkullogott. Most már ismeri mindenki a dohányt: szegény ember, - gazdag ember, elterjedt az 
egész világon. Nem hiába kapták az ördögtõl az elsõ magot.  

A butaságáról híres Pölcz ács lehorgasztott fejjel javítgatta a Kisfaludy-major 
gémeskútját, amikor gazdája megszólította:

-  No János, miért folyik az orrod vére?
-  Nagy én bajom, nemzetes uram! Elveszett a pipám. -  Baj is az! Adok helyette 
akár kettõt is, valódi Mayer-pipát. A múlt héten kaptam egy tucatot Pápay 
Sámuel barátomtól.

Pölcz ácsnak az ígérõ szótól megcsillant ugyan a szemebogara, de mégis 
sóhajtva válaszolt:
Az enyim affajta volt, nemzetes uram! Azért sohase lesz többé ilyen drága 
jószágom, mert az mentette meg az életemet.
Kisfaludy érezte, hogy most megint valami nagy butaságot felel ki „konvenciós” 
embere, befelé mosolyogva ugratta:
Talán kardcsapást fogott fel a francia háborúban? Vagy puskagolyóbist?
Még ennél is különbet cselekedett. Ezelõtt tíz évvel, mikor Padányi  Biró 
Márton püspök templomát javítottuk, a várvölgy szele annyira 
belekapaszkodott az állás deszkájába, hogy mindkettõnket leseperte a 
magasból. Társam szörnyethalt, nekem nem történt bajom, mert két kezemmel 
belekapaszkodtam a füstölgõ pipám szárába!

 dohányzás  történeté re , mint az  egyetem es megtisztulás, a természetfeletti erõkkel való kapcsolattartás 
kultúrtörténetnek az egyik legkülönlege-sebb és szertartásának részévé, eszközévé vált.Alegizgalmasabb fejezetére tekint-hetünk. Õsi voltát A dohány európai megjelenését Kolumbusz Kristóf, Amerikát 

bizonyítja, hogy az újabb kutatási eredmények szerint, a felfedezõ nevezetes útjához kötik a kutatók, s történelmi 
dohánynövény ismert volt már az ókori Egyiptomban is. Az léptékkel mérve igen rövid idõ alatt a dohány ritka és keresett 
észak-amerikai indián kultúrák pedig úgy tekintettek a gyógynövényként lép elénk, majd fáradtság és gondûzõ, 
dohányra, mint a „Nagy Szellemek ajándékára”. A „békepipa” gyönyört hozó élvezeti cikké lesz, s ezzel szinte egy idõben 
(kalumet) szimbólum, mögöttes tartalmak hordozója lett egy válik „tiltott gyümölccsé”, s maga a dohányzás az elmét, a 
olyan  világban, ahol az emberek még összhangban, testet megtámadó és rabságban tartó szenvedéllyé, a „Sátán 
harmóniában éltek a természettel, hiszen a füstölés - különbözõ füstjévé”.
növényi részek elégetésével - számos kultúrában a Elgondolkodtató, hogy e nagy szenvedély, a különféle 

Darnay Kálmán: Az életmentõ pipa

 „És mint a pipafüst csavarog a légben,
Akkép csavarognak szanaszét elméik,

És ami már régen elmult, nagyon régen,
Összeszedegetik, sorra elregélik.”

 (Petõfi Sándor)

Gál Éva: Adalékok, amit a dohányról és a pipáról tudni kell
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dohányzási  nemek európai elter jedésében a háborúk, csizmadia és ezermester faragta az egyik Andrássy gróf 
különösen a harminc éves háború, a törökkel folytatott számára. A tajték drága portéka volt, a pipakészítés során 
küzdelmek korszaka, s a krími háború játszottak szerepet. keletkezett hulladékból ún. tömbösítési eljárással már a 18. 
Más rés zt v an m ég e gy é rde kes  tén y a d ohá nyz ás században készültek pipafejek. Ezek az ún. „hamis tajték” 
„internacionális” volta mellett, a társadalom egészét érintõ pipák elsõsorban bécsi mûhelyekbõl jutottak el hazánkba, 

je l fennmaradt példányaik zömében a 19. század második felébõl 
származnak. A valódi tajtéknál nehezebbek, fényük, tapintásuk 
is más. Próbaként régen egy ezüst pénzdarabot húzogattak meg 
felületükön, s ha ennek szürkés nyoma keletkezett, az jelezte a 
darab „hamis” voltát. Míg a tajték porózus, zsíros tapintású 
ásvány (magnézium szilikát), ezzel ellentétben a harmadik fõ 
pipa alapanyag, a porcelán a legcsekélyebb mértékben sem 
nedvszívó, az összegyûlõ pipaszutyok rontotta a füst ízét is. A 
gyorsan átforrósodó porcelánpipák ezért egészültek ki a 
vízzsákkal (nyálfogóval), amelyben kis vizes szivacs fogta fel 
a pipázás közben keletkezõ gusztustalan és káros 
kondenzátumokat. Tulajdonképpen rejtély, hogy ennyi rossz 
tulajdonsága ellenére miként válhatott ez a pipatípus a 
monarchia idõszakának kedvelt darabjává. Valószínû 
sorozatgyártásból eredõ olcsóságuk, mégis reprezentatív 
külsejük tette õket kedveltté. Persze pipák különféle más 
anyagokból is készültek, például fából. Magyar embernek, ha a 
„fapaipa” szóba kerül, talán még mai is a jól ismert rigmus jut 
az eszébe:
„Az ibafai papnak fapipája van…”
De honnan, kitõl eredt ez a legendás mondat, amely már a múlt 
században szerepelt iskolás tankönyvekben, mint nyelvtörõ? A 
hagyomány szerint Hangai (Schreier) Nándor, aki 1864-tõl 
1905-ig volt a zselici dombok közt megbújó Baranya megyei 
kisközség, Ibafa plébánosa, nagyon szeretett pipázni, s ez 
adhatta a témát az író-újságíró Roboz Istvánnak – a 
festõmûvész Bernáth Aurél nagyapjának- a mondóka 
megírásához. Ez azonban -Horváth J. Gyula és Tímár György 
egykori ibafai plébánosok kutatásai nyomán állíthatjuk-, nem 

lege. Füstöltek, vagy éppen tubákoltak a királyi udvarokban bizonyítható. Az viszont bizonyos, hogy 1931-ben 
éppúgy, mint a legszegényebb rétegek körében. Legfeljebb az megszületett az ismert szöveg zenei feldolgozása is. A 
eszközök változtak – a drágaköves szelencétõl, vagy a míves nyelvtörõ, dal formájában vált népszerûvé Komjáthy Károly - 
tajtékpipától az olcsó cseréppipáig, vagy a makkból eszkábált Emõd Tamás - Török Rezsõ: Ipafai lakodalom címû 
saját készítésû darabokig. Megdöbbentõ, hogy a természet- operettjében. Az operett nyomán pedig az ibafai pap pipája az 
tudós Francis Bacon (1561-1626) évszázadokkal ezelõtt érdeklõdés középpontjába került. Az akkori plébános (Sarlós 
vetette papírra ezeket a napjainkban is érvényes sorokat: Ferenc) bár igen szerette a füsteregetést, szivaros ember volt, 
"A mi idõnkben végtelenül megnövekedett a dohány élvezete viszont egyre többen keresték rajta a nevezetes pipát. Ez 
és valami titkos gyönyörûséggel lett úrrá az embereken. Akik adhatta az ötletet a falu lakóinak a fapipa elkészíttetéséhez. A 
egyszer rákaptak, képtelenek voltak szakítani vele." helyi postamesternõ férje, pesti nagybátyját, Gerber Bélát 

kérte meg a pipafaragásra, s az alapanyagot is õ küldte hozzá, 
Ebben az idõszakban jutott el a dohányzás ismerete hazánkba Ibafáról. Így született meg a különleges és egyedi, szokatlan 
is, a törökellenes harcok idején. A füstöt eregetõ török módon teljes egészében, kupakjával együtt körtefából készült, 
katonáktól, kereskedõktõl, hivatalnokoktól, a végvárakban igen nagy méretû pipa, amelyet 1934-ben, valószínûleg a 
szolgálatot teljesítõ zsoldos katonáktól a magyar katonaság, a Pünkösd utáni vasárnapon, a falu, illetve a templom búcsúján, 
városok és falvak lakossága is eltanulta a pipázás mûvészetét. ünnepélyes keretek között adtak át Sarlós plébános úrnak. A 
„A szokás elterjedésének idõpontját csak becsülni tudjuk: nevezetes fapipát aztán újabb darabok követték…
halvány XVI. századi utalások után a tizenötéves háború Az ibafai egyházi gyûjtemény Pohly János ibafai plébános 
(1593- 1606) hadmozdulatai adhattak alkalmat a pipázó idején kezdett formálódni, Kele Pál és Zagorácz István 
katonák számára az új szokás terjesztésére. Az erdélyi plébánosok is több szép darabbal gazdagították a kollekciót. 
fejedelmi udvarban -az erõs török kapcsolatok miatt- már a Rendszerezett, kiállított gyûjteménnyé pedig Tímár György 
XVII. század elején ismert az új szokás.”  A hódoltságkori plébános úr tette. Az egyházi dohányzás történeti relikviák 
ásatási leletek között számos cseréppipa bizonyítja a történetét Horváth J. Gyula plébános összegezte önálló 
dohányzás elterjedtségét. A 18. században pedig két neves kötetben. A több száz darabos kollekció a közelmúltban a Pécsi 
cseréppipa gyártó központ is kialakult: Debrecenben és a Püspökségen nyert elhelyezést.
felvidéki Selmecbányán. Debrecenben évente több mint 
tízmillió (!) darabot gyártottak, a selmeci pipák pedig A dohányzás, elsõsorban a pipázás, illetve a szivarozás 
eljutottak Dél-Afrika, Ázsia piacaira is! A pipázásra rekvizitumaival találkozhatunk, ismerkedhetünk az ibafai 
legalkalmasabb, legnemesebb anyagból, tajtékból, az elsõ Pipamúzeumban is.
pipákat a hagyomány szerint magyar ember, Kovács Károly A kiállítás a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 



dohányzástörténeti gyûjteményét tárja az érdeklõdõk elé. A A szerzõ a Baranya Megyei Várostörténeti Múzeum Új és 
gyûjteményt Dankó Imre múzeumigazgató hozta létre az legújabb kori osztályának fõmúzeulógusa, osztályvezetõ
1960-as években. Fõként vásárlás útján kerültek Pécsrõl, Irodalom: Tomka Gábor: Pipatípusok. In.: A magyar pipa 
Baranya megyébõl és az ország más részeibõl (pl. története. Katalógus Bp. 2000. 26.
Debrecenbõl, Gyõrbõl, Budapestrõl, Pécsváradról, Szigetvár- Horváth J. Gyula: Az ibafai papnak fapipája van. Almamellék, 
ról) a dohányzás múltját felidézõ tárgyak e gyûjteménybe. Sok 1999.
pipát vásároltak akkoriban a Bizományi Áruház Vállalattól, s a Dr. Marék Antal: Dohányosok könyve, Bp. 1970.
hazai kõrösi gyökérpipák bemutatásához egy budapesti pipa Dr. Levárdy Ferenc: Pipázó eleink, 1994.
szakboltban szerezték be a jellegzetes darabokat. Az 1968-ban 
nyílt tárlat 1976-ban, majd 1987-ben B. Horváth Csilla 
muzeológus vezetésével került átépítésre, korszerûsítésre. 
Láthatók itt szépen faragott tajtékpipák, tömbösítési eljárással 
készült ún. „hamis tajték” pipák, porcelánpipák egész sora, az 
„ibafai fapipa” másolata, dohánytartók, tûzgyújtó szerkezetek, 
különbözõ mûhelyekbõl származó, változatos cseréppipák, 
kínai ópiumpipa vagy éppen a népi fafaragás szép példái, 
különféle gyufatartók, pipaszárak is. Egyedi darab az a 
nagyméretû, esztergályozott, fa „társas pipa”, melyet Lakatos 
Boldizsár készített Pécsett. Elmondása szerint hatalmas, fazék 
alakú kazánját inkább díszként, illetve dohánytartóként 
használták. Néhány darab történelmi személyiségekhez 
köthetõ, Deák Ferenc (1803-1876) és gr. Károlyi Mihály 
(1875-1955) pipáját szintén megtekinthetik itt a látogatók. A 
gazdag kollekció szemet gyönyörködtetõ darabjai azok a 
kisméretû, pipa alakú tajték szivarszipkák is, amelyek a 19. 
század második felének jellegzetes típusát képviselik, s 
változatos, aprólékos díszítésükkel tûnnek ki.
A kiállítási termekben sétálva, egykori pipatóriumok becses 
kincsei közt nézelõdve, mintha a múltban járnánk…pipázó, 
dohányzó elõdeink mentalitásáról, életmódjáról, karakterérõl 
vallanak íróink, költõink, segítségükkel valóban megidézhet-
jük a dohányzó szerszámok, tûzkészségek egykori használóit. 
A költõ Zrínyi Miklós többször is említi a pipát és a 
dohányzást, mint a török egyik jellemzõ szokását a „fekete-
leves” (a kávé) mellett. Csokonai Vitéz Mihály költészetében a 
jellemábrázolás, az életmód fontos részévé vált a pipa. 
(Konstancinápoly, Fõhadnagy Fazekas úrhoz, Pipázás közben, 
Negyedik pipadohány, Trogheus lábakon c. mûvek) Petõfi 
Sándor számos ismert versében (pl. A borozó, Gondûzõ 
borocska mellett, Vígan illan életem, Téli esték, Adorján 
Boldizsárhoz, Befordultam a konyhára)  válik gondolatok 
plasztikus kifejezõjévé a dohányzás motívuma.
Orlai Petrich Soma festményén Petõfit hosszú szárú pipával 
ábrázolta, de a jó barát, Arany János is ismert volt pipázási 
szenvedélyérõl.  Jókai Mór mûvei közül most csak egyet, A 
kõszívû ember fiai-t említjük. A regényben - egy anekdotával 
felérõ rövid kis jelenetben- megismerhetünk egy hortobágyi 
pásztort is, aki a „régi öregektõl” tanult trükkel, pipája 
szutykával „futamította” meg az ellenséges osztrák katonákat. 
Felidézhetjük Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula 
nagyszerû mûveit is – például az Álmoskönyvbõl megtudjuk, 
hogy az álmokkal vigyázni kell!  Pipával álmodni, haragot, 
veszekedést, csalódást jelent, az égõ pipa hideg idõjárást jósol, 
a törött pipa viszont jót jelez, ajándékot. Annyi bizonyos, aki 
búvárkodni szeretne e különös kultúrtörténeti témában, a 
legjobb mesterekhez fordulhat.  

“Jámbor! Miért epedsz mindég?
Jöjj, gyújts reá! Ím vígan ég
Kék füsttel a pipa.
Derûl elõtted a föld s ég,
S nem lesz sehol hiba.”
(Kölcsey Ferenc)

Faludi Ferenc: A pipárul

Hív társam, dohányos börböncém,
Te tisztítod fejemet,

Szép pipám, égõ kis kemencém,
Te enyhíted mellyemet.

Füstecskéd kereng, forog, játszik,
És megvallom, vigasztal,

De alig tûnik s már nem látszik,
Azért engem meg is csal.

Sõt nem csal, leckét ád elmémnek,
Mert így lész vége életemnek,

Élõ ember, gondold meg:

Mint a füst oszlik hirtelenül,
Úgy magad is, fontold meg,

Elcseppensz egykor véletlenül!
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vonul a vásznon:Pethõ László Árpád: Fehérült  nappalok
idõt fecséreltél
széptevésben s lett- A "módszerváltás" margójára -
 életed tócsa, pocsolya
míg a trombitálókElõjött az idõbõl
nem neked szóltaka múlt idõbõl
a feltámadás elmaradt.arra a kevés itt-

maradásra - létre
 lásd a festett
tojást - véreddel

Pethõ László Árpád: Málhásan  színezett jövõ -
hátha feltámadás szamárhát
 így lassan fehé-
rülnek nappalok
s az éjszaka is
vörös lesz - bordó Kergekorban víz
 láthatod a meg- helyett borban áztasd a
szûrt levegõben Telefokönyvet 
hogyan múlik el
sorvad hajnalod azt se olvasd ám
 és marad az utá- hisz úgyis dõl a lé a 
nad özönlõ had libák sírjára 
a kirekesztettek sora
megtudják majdan ragaszd le szemed 
 a teremtés volt ne könnyezz a keresztfán 
elhibázott,mostoha az út ez után 
s elmédben élhet
a hit maradványa jön kövezve e-
 míg a minden- léd – málhásan szamár 
napok lihegése és bevonulsz ím 
sóváran elveszi
mit adhat a sors a történelem 
 vagy szerencsésebb sárgult lapjaira 
kor - idõ - csillagzat mint balek – „úttörõ”
s menetelsz ott fönn
lent pedig ostoba mert kõvel dobnak 
 sorban állás kö- és nincs kenyered vissza-
zepén úgy érzed hajítani már 
lepereg ruhádról
szózat és igéret
 hisz szemed elõtt

Szeretném

Együtt égve veled a szerelem tüzében,
szállni a magasban semmitõl sem félve.
Összeölelkezve, akár rét a virággal,
mint napfény a széllel, örökragyogással.
Szerelemben égni, izzani, lobogni,
az életörömét veled megosztani.
Felgyorsítani a forrás csobogását,
sebesebbé tenni, szíved dobogását.
Aranyló öledben fejem lehajtani,
szeretném sóhajod fülemben hallani.
Érezni akarom, melegét testednek,
akár nap az égen õrködni fölötted!

Összetartozás

Sorsom Tavaszváró teraszán,
fakadó barkák ölelésében,
helyed keresed szilaj szívem kamrája sötétjében.
Kutakodsz bennem,
lelkemben véled hallani
csízek, cinegék dalát.
Testünk egybefonódásakor
érzed sajátod nyugalmát.
Összetartozva
együtt könnyebb,
mint napnak a holdnak,
Egymás nélkül Õk is
fénytelen ridegen ragyognak.

Tamás István versei
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sak húsz perc, csupa húsz perc Magyarországból. Hát gyufát. Látom, hogy neked az nagyon fontos. - Köszönöm. 
szabad ilyent csinálni? Szabad így kiporciózni a lelki Azzal megfordultam, és azóta sem láttam õt. Azt sem tudom, Cörömöket? Húsz perc alatt megfõ egy pityókatokány, hogy hívják, de én egy nagyon szép nevet szerettem volna adni 

húsz perc alatt beviszek egy öl bikkfát a fásszínbõl, húsz perc neki. Így lett õ nekem örökre Katinka. Katinka, akivel 
alatt Háromszéken a Nemere fújásában megfagyok, meghalok. mindenki magyarul beszélgetett, Katinka, akitõl egy olyan 
Húsz perc valóban nagy idõ, de nem akkor, amikor ennyi jut gyufásdobozt kaptam tiszta ingyen, amelyiken végre magyarul 
arra, hogy magyarországi földre tegyem a lábamat. írta: Gyufa. A gyufa, a magyar gyufa már a zsebemben volt és 
Tanulmányútra vittek minket a kommunista Berlinbe. Amikor rohantam is a vonat felé, mert amikor hallom a sippantását, 
a robogó vonat ablakából Budapest derengeni kezdett, a akkor már késõ, lent maradok, lemaradok. Közben eszembe 
magyar nyelvet nem ismerõ veze tõnk , vagy  inkább jutott, hogy ennél szebb ereklyét is vihetnék magammal 
csordapásztorunk nyomatékosan figyelmeztetett, hogy az a olyanformán, mint Jakabos Ödön Kõrösi Csoma Sándor sírjára 
néhány magyar, aki a delegációban van, nehogy lemerészeljen Darjeelingbe. Csakhogy õ Romániából, Csomakõrösrõl vitte a 
szállni ebben a városban. Forintja úgy sincsen senkinek, magyar földet, nekem pedig a föld státusa is fontos. Ha már itt 
esetleg lej vagy márka, így tehát vásárolni úgy sem lehet. Még vagyok, a magyarországi föld tetszett volna nekem. Ezen a 
forinttal sem lehet vásárolni, még a pályaudvaron sem, mert a földön, ebben a városban mondta ki Petõfi Sándor: „Talpra 
húsz perc, az az átkozott, sátántól való húsz perc, amíg áll a magyar, hí a haza!” És mivel az egész Kárpát-medence magyar 
vonat a Keletiben, úgy sem elég semmilyen vásárlásra. Jól volt, az egész Kárpát-medence talpra állott, de úgy, hogy 
megértettem a szavát, mert tudtam románul, román földön, kardot is rántott és puskát is fogott a kezében. A zsarnoknak 
Olténiában voltam katona, ha tetszett, ha nem, megismertem az halni vagy eltûnni lett volna kedve.
õk nyelvüket. 
Nem próbáltam megértetni vele, hogy nekem, az elszakított Körülnéztem hirtelen, hol tudnék belemarkolni a magyarok 
magyarnak ereklye kell, legyen bármi, de magyar legyen, az fõvárosának földjébe, de sehol nem találtam még egy 
sem baj, ha nincsen rajta a magyar címer vagy a magyar zászló, gyûszûnyit sem. A sínek mellett próbálkoztam, de reménytelen 
csak magyar ember keze munkája legyen, és ha lehet, írjon volt, egy néhány olajos, fekete kavicsot félrevettem, de 
rajta valamit magyarul. Én már nem bírom tovább olvasni, földnek, magyarországi földnek se híre, se hamva. Pedig 
amikor a RKP magyar orgánumát, az Elõre-t akarom lángra milyen jó lett volna, csak egy fél marékkal is, hogy majd 
lobbantani a száraz tûzgyújtó alatt a kályhában, hogy chibrit, Be rl in be n,  a ko mm un is ta  Be rl in be n mi nd en ki ne k 
chibrit, chibrit. Mi az, hogy chibrit? A magyarok Istene már mutogassam. De otthon is jó lett volna, Kurtapatakon, 
vetne véget egyszer ennek a chibrites világnak! Nekem gyufa Felsõháromszéken. Milyen büszke lehettem volna egy fél 
kell, a Keleti-Kárpátok lejtõin tájidegen a chibrit! Húsz perc marék budapesti földdel a határõr székelyek között! 
kevés idõ, és a vonat nem vár. Hiába vagyok én lent, csak egyet Sebaj, a gyufásdoboz már a zsebemben van, és írja rajta 
sippant és irány a kommunista Berlin. Ott maradok lent a szépen, magyarul: Gyufa. Magyarországon, magyarországi 
pályaudvaron irat nélkül, paprikás szalonna nélkül, minden magyar emberek csinálták a dobozát is, õk tették rá a mázat, õk 
nélkül. De azért mégis meg fogom próbálni. Forintom nincs, hasogatták a gyufaszálat is, õk ragasztották rá a foszfort. Sok 
egy árva forintom sincs, de ötven kommunista márkám, az van mindent magammal szerettem volna vinni ebbõl a városból, a 
és megkérek egy eladót, adjon érte nekem egy magyar skatulya tereit, a Dunát, ami mindig szép és a szép emlékeket idézõ 
gyufát, olyant, amelyiken írja szépen magyarul, az én épületeket. Kinek lett volna annyi zsebje? De valami mégis 
anyanyelvemen, édesanyám, nagymamám, dédnagymamám, van, ahol minden elfér, és amit, amíg élünk mindenhova 
ük-, szépnagymamám nyelvén: Gyufa. magunkkal viszünk. Az éppen a szívünk, a magyar szívünk. 
Még mentében leugrottam a vonatról és gyorsan sorba álltam Idõben felugrottam a vonatra és a delegátus észre sem vette, 
egy butikosnál. Szerencsém volt, mert a sor nem volt hosszú és hogy leszöktem, nem fogadtam szót neki. A vonat pedig 
az eladó leányka is szép volt. Barna volt, szép fekete hajjal és elindult a kommunista Berlin felé. Ausztriáig a magyarországi 
égszínû kék volt a szeme. Olyan volt a szeme, mint az ég tájakat néztem az ablakon át, és közben a gyufásdobozt 
Magyarország fölött, Háromszék fölött, és mint amilyen lesz forgattam a kezemben. De hamar vissza kellett tegyem a 
az ég, amely majd együtt beborít minket, egy hazában. zsebembe, mert attól tartottam, hogy egy néhány eltévedt 
Vidáman, kedvesen, majdnem csiripelt és fura módon minden könnycsepp használhatatlanná teszi. 
egyes emberhez magyarul szólt. Ez nagyon tetszett nekem Az idõ kereke akkor sem állt meg, és a magyarok Istene gyám-
akkor. Kellett volna várjam, hogy sorra kerüljek, de arra a sága alatt forgott elõre, tovább, tovább. Változtak az idõk, és 
gondolatra, hogy nincs forintom, csak lejem és márkám, most már úgy vagyunk, hogy senki sem mondja, hogy ez a 
hidegveríték vert ki rajtam. Minél jobban nem akartam, annál vonat a kommunista Németországba megy és ott is a 
hamarabb sorra kerültem. kommunista Berlinbe. Lej az még van, de márka helyett eurót 
Azt a gyönyörû két szép szemét rám fordította és egy hozzáillõ, használnak. Ha lej van, akkor a Keleti-Kárpátok lejtõin még 
leánykás mosollyal megkérdezte: Románia is van, csakhogy ez a Románia olyan Románia, 
- Mit parancsolsz? amelyikben már március 15-i ünnepségek is vannak és ezt ez a 
- Gyufa, egy skatulya gyufa kellene nekem, olyan, amelyiken Románia így nem fogja kibírni. Nincs olyan erdélyi magyar 
írja, hogy gyufa. Akár üres is lehet, a fontos az, hogy gyufát helyiség, ahol föl nem olvasnák ezen a szent napon a Talpra 
írjon, és magyarul írja. - Itt minden gyufára magyarul van írva. magyar-t. Egyik évben a sepsiszentgyörgyi megemlékezések a 
Melyiket kéred? fõtér melletti, amfiteátrumszerû Kicsi Stadionban voltak, ahol 
- Bármelyiket, csakhogy forintom nincsen, csak lejem és voltak ülõhelyek is. A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar 
kommunista márkám. - Az itt nem jó, de én adok ajándékba egy Színház színésze rázendített: Talpra magyar! Mindenki ülve 
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volt és gondoltam, hogy most fel kellene állni. Így hát persze itt-ott van egynéhány román városlakó is, de õk nem 
felál ltam.  Egyes-egyedü l. Egymagamban á llva kelle tt szeretnének kakukktojások lenni. Öltözetünk, bõrünk és 
végighallgatnom az egész Petõfi verset. Senki sem állt fel, csak hajunk színe ugyanaz, néha festett, hát akkor együtt énekeljük 
néztek, hogy bolond-e ez az ember. Ezzel a dolog nem ért az Isten, áld meg a magyart! Addig énekelték velünk együtt, 
véget, mert az esti hírekben még a román tévécsatornák is erre a amíg megtanulták. Jól teszik, mert a Keleti-Kárpátok lejtõi már 
jelenetre hegyezték ki a beszámolóikat. (Az Antenna 1-es egy évezred óta ehhez vannak szokva. No, nem feltétlen a 
román tévécsatorna archívumában megtalálható ez a kép.) Kölcsey zsoltárához, hanem az Istenhez fohászkodó magyar 
Tömegtõl, magyar tömegtõl Erdélyben nem kell tartani, mert emberhez és az Istenhez fohászkodó magyar ember áldásos 
íme a Talpra magyar-ra hányan álltak fel. Egyetlen egy, de munkájához, lelkének békéjéhez. Az utóbbi évezredben nem 
lehet, hogy azzal is valami baj van. Pedig velem semmilyen baj mindig volt ereklye gyanánt magyarországi gyufásdoboz az 
nem volt, csak éppen annyi, hogy a belsõ zsebemben, a szívem emberek zsebében, de azon belül, a kabáton, a lájbin belül a 
mellett ott lapult valami, ami nem hagyott ülni a Kicsi Stadion szívben, ami ezer éve él és dobog, az erdélyi magyar szívben 
megkopott falécein. A gyufásdoboz volt az, amit az a kedves, van a csoda. Valami olyasmit helyezett be a magyarok Istene a 
csiripelõ hangú, égszínû szemû, magyarországi leányka, lájbi alá, amivel sikerült átvészelnünk szörnyû és véres 
Katinka adott ajándékba a Keleti pályaudvar butikjában. próbatételeket. 
Gondoltam, hogy én most így fizetek neki, ha már forintom Ezt is átvészeljük, amiben most vagyunk. A Kossuth térrõl, a 
most sincsen. Megérdemli tõlem õ ezt. Azóta már majdnem Kárpát-haza fõterérõl el fognak tûnni a nyomorult kordonok és 
mindenütt lehet kapni Erdélyországban magyar gyufát, ecetet, Kossuthék tere március 15-én egy közös találkozó és ünneplõ 
cukrot, még szaloncukrot is, dauervizet, igazi magyarországi helye lesz minden magyarnak, bárhol is éljen õ a nagyvilágban. 
kaszafenõ követ. De nekem nem mindegy. Minden március 15- Feldíszített és papjaik által megáldott küldöttségek jönnek 
én, a székelyföldi ünnepségeken a belsõ zsebemben van ez a majd Sepsiszentgyörgyrõl, Csíkszeredából, a Gyímesekbõl, 
csodálatos, régi gyufásdoboz, amit a Keleti pályaudvaron Budapesthez képest Fel- és Délvidékrõl. Sem a magyar, sem 
kaptam ajándékba. Egyetlen egy szál gyufa hiányzik belõle és semmilyen más nemzet nem arra rendeltetett, hogy folytonos 
azt is akkor gyújtottam el, amikor elõször emlékeztünk meg a harcállásban éljen és szárítgassa a puskaporát. Örvendeni 
gyászos trianoni évfordulóról. Ezzel a gyufával gyújtottam fogunk az élet és az alkotás lehetõségének. Ennyi. Szokatlan 
meg az emlékezés gyertyáját. életcél ez egy magyarnak, de legfõképpen egy székelyföldi, 
A mostani március 15-i székelyföldi ünnepségekkor úgy tûnik határõr magyarnak. Közeleg az idõ, amikor majd sokkal több 
nekem, mintha minden székelyföldi magyarnak adott volna az virág fog nyílni a Keleti-Kárpátok lejtõin. Talán kikerics, talán 
az égszemû magyarországi leányka, Katinka egy-egy magyar gólyahír, vagy talán a kedvesen integetõ harangvirág. De az is 
gyufát, és ez ott lenne minden székelyföldi magyar kabátjának lehet, hogy egyetlen egy szál virággal sem lesz több, mint 
a belsõ zsebében. A szíve mellett, hogy egymást melegítsék. idáig, csak annyi, mint negyvennyolcban, mint ötvenhatban 
Ne kérdezze meg tõlem senki, hogy a fagyos székelyföldi vagy bármikor. Csakhogy nem vettük észre, hogy nyílnak, 
márciusban székelyfö ldi magya r szív meleg ítené -e a hogy milyen sokan nyílnak, és fõleg azt, hogy mennyire 
magyarországi leányka, Katinka gyufáját, vagy a gyufa szépek. 
melegítené-e a székelyföldi magyarok szívét! Én sem tudom, 
csak március idusán az ünneplõ tömegben a szemeket nézem. Mert szépek az integetõ harangvirágok, mint a Katinka szeme, 
A szemek ragyogása végett vagyok én boldog és szeretem és mint maga az egész Kárpát-medencei márciusok. 
mindennél jobban a székelyföldi március 15-ket. A tömegben 

enki sem tudta, hogy az öreg, hogy került oda. Elég leharcolt volt, nehezen mozgott, mindenféle baja volt, de láthatóan napról napra Sjavult az állapota. Évek múltán merték csak kimondani: az öreg fiatalodik.

A teremtõ játéka volt, hogy fordított pályát futott be, mint amit az emberiség többi egyede. Lassan nem csak a régmúltra, a meg nem 
történt katonatörténeteire emlékezett, hanem az elõzõ hét viszontagságaira is. A here tumor visszafejlõdött, a ráncok simultak, és 
megérkeztek az elsõ igazi fogak is. Az udvarlásnál a gyerekkorig tartó szerelem ígérete nehezen volt emészthetõ az asszonyoknál, de a 
lassan elvesztett tapasztalat és bölcsesség erõbe, dinamizmusba csapott át, úgy érezte, mögötte az élet. Napról napra vesztette el 
barátait, és jött meg az életkedve, nyerte vissza lendületét, bizalmát. Három regényét oldalanként tépte szét, a többi példányt 
visszavásárolva bezúzatta. Egyre kevésbé foglalkoztatta a jövõ, sokkal inkább a rá váró múlt. Lassan szétosztogatta a lakását és 
albérletbe költözött. A legszebb évek vártak rá. Az egyetemen beiratkozott ötöd évre, onnan bukdácsolt vissza és óráról órára vette, mit 
kell elfelejtenie ahhoz, hogy kijusson az egyetemrõl, majd az iskolákon át az óvodáig, a gondtalan gyerekkoron át az anyaméhbe.

Az édesanyját nem volt könnyû megtalálni, de a sors odavezette útját. Nem félt a születéstõl, s a lassan elhaló tudata már meglepõdni 
sem tudott azon, hogy nem is az volt az apja, akit annak vélt. Mozgalmas nyár volt a sátortáborban, többször is úgy volt, hogy el kell 
váljon a petesejttõl, míg végül megtörtént, s megszûnt létezni. Ahogy a fényalagúton a lelke igyekezett vissza, a Teremtõ hangját 
hallotta: mától kezdve minden hónapban tartok egy bolondnapot. Legyen egy sima, egy fordított…

Jóna Dávid: Egy sima, egy fordított
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ok hajlo tt hátú kérdõjelle l köszönt ránk 1957.  nyomozó, és azt kutatták, ki terjeszt ilyen ostoba pletykát, de 
Nagyapám többnyire az ágyat nyomta, alig volt már több mindenki a másikra hivatkozott. Neki csak mondták. A fiút Snegyven kilónál. Az orvos többször javasolta, hogy meg eltemették, a falu elcsöndesedett. Senki se firtatta tovább, 

kellene operálni a gyomorrákját. Õ azonban összeszorított hogyan esett ki a vonat zárt ajtaján az a szerencsétlen. 
ajakkal csóválta a fejét. Különben is új hírekkel riogatták a gazdákat: elindultak a 

téeszcsé  szervezõk. 
- Rajtam ne kísérletezzenek a doktorok - mondta. - Túl vagyok Lám, megint elõre futott a tollam. Még ötvenhét elején tartunk, 
a hetvenen, mit akarhatnék még? Eleget éltem, sõt olyanokat is még térdig ér a hó, az emberek reménykedve hallgatják a 
meg kellett élnem, amit senkinek se kívánok. Láttam Szibériát, rádiót, és váltig tagadják, hogy õk ott lettek volna októberben 
ismerem a halál százféle arcát, volt módom megbarátkozni azon a bizonyos tüntetésen. Tüntetés? Ugyan... Néhány 
vele. Ha lehet, a saját ágyamon akarom megvárni, nem valami gajdoló részeg összeállt a kocsma elõtt. Valahonnan kerítettek 
véres mûtõasztalon. egy nemzeti színû zászlót, aztán elkezdték alatta énekelni a 
A doktor széttárta a karját, nagyapám pedig a következõ Himnuszt. Miért, miért? Mert éppen az jutott eszükbe. Azt 
karácsony elsõ  napján csendben  v isszaadta lelkét a mindenki tudta. A szovjet himnuszt, azt nem. Meg az 
Teremtõjének. Csendben, mert már annyi ereje se volt, hogy Internacionálét se tudta mindenki.
hangos szóval mondja ki az akaratát. No, de még majd’ 
egy év választ el ettõl. Még azon tanakodik a család, hogy Hogy miért éppen a tanácsháza elé vonultak? A fene emlékszik 
mitévõ legyen velem. Visszamerjenek - e engedni Szegedre, a már erre. Talán azért, mert mellette volt a pártiroda. Így aztán a 
Vasútforgalmi Technikumba, ahol épp az õsszel kezdtem meg a párttitkár meg a tanácselnök együtt vitték a zászlót, és õk 
tanulmányaimat, átírassanak a kunszentmiklósi gimnáziumba, énekeltek a leghangosabban. Nem, nem volt ott az egész falu. 
vagy asztalosinasnak adjanak a falu másik mesteréhez? A Az öreg Krizsánné például épp akkor haldoklott. Neki még a 
másikhoz, a Juhászhoz, mert ugye az egyik, a rangidõs az apám lánya se volt ott, csak a kapuba szaladt ki megnézni, mi a fene 
volt. Rangidõs, mert életkorban is õ volt az elõrehaladottabb, a ez a lakodalmas menet. A fõjegyzõ úr, már mint aki régen a 
szakmát Pesten tanulta egy jó nevû mesternél, aztán meg fõjegyzõ volt, õ tényleg ott volt. A párttitkár mondta, hogy õt is 
nagyapám mellett dolgozott majd’ huszonöt évig, aki vigyék magukkal, mert a múltkor is olyan szívhez szóló, szép 
köztudottan a környék legjobb asztalosa volt. Tõle vette át a beszédet tudott kanyarítani a veterán partizán temetésén, hogy 
mûhelyt is, amikor az õ kezébõl már kiesett a gyalu. Én lettem csuda. Igaz, hogy az öreg soha nem volt partizán, csak orosz 
volna a harmadik a sorban, ha megszerzem a segédlevelet. hadifogoly az elsõ világháborúban, de ez nem számít. Ettõl 
Igen ám, de áll - e még a mûhely három év múlva? Lesz - e még még nagyon szép jelentést lehetett írni róla a járási pártbi-
kinek ajtót, ablakot csinálni? A fõvárost nem rég lõtték rommá zottságra. Hát így aztán a falu népe, már aki ott volt, kiballagott 
az orosz tankok. A falun is átszáguldott néhány nagy a temetõbe, és az ismeretlen katona sírjánál mondták a 
csörömpöléssel. A géppuska toronyban a nyakát a két válla fõjegyzõ úrnak, hogy beszéljen. Tartott is olyan szép, hazafias 
közé húzva úgy pislogott az a szerencsétlen pufajkás szónoklatot, hogy a fél falu népe sírva fakadt tõle. Aztán 
kiskatona, mint a rimóci nyúl. Szinte megsajnálta õket, aki elénekelték a Himnuszt, meg a Szózatot, és elmentek haza.
látta. Azért csak „szinte”, mert közben azok nevét sorolta, 
akiket az efféle tankok tornyából lõttek szitává a pesti utcákon. - Igen? - kapta föl a fejét Nyomozó Elvtárs. - A volt fõjegyzõ úr, 

a tanácselnök, meg a párttitkár? Hogy is van ez?
A faluból is elindultak néhányan, katonaviselt, házasulandó 
legények, hogy segítsenek a forradalmároknak Pest határában Megnézték. A falu népét nem lehet lecsukni. A tanácselnökre, 
megállítani az orosz tankokat. Nem tudni pontosan, hogy kik meg a párttitkárra nem lehetett rábizonyítani semmit. A volt 
voltak, nem tudni, merre jártak, mit csináltak. S ha netán valaki fõjegyzõre se, ezért csak fél évet ült Kistarcsán. A tanácsházán 
mégis megemlítene egy - egy nevet, rögtön akad egy másik, aki tartóztatták le egyik délelõtt. Attila barátom - mert az õ apja 
a szájára tapasztja a tenyerét, s hitetlenkedve megcsóválja a volt a fõjegyzõ - kétségbeesetten mondta, hogy az apja nem 
fejét: ment haza ebédelni. Meg délután se, a hivatali idõ leteltével. 

Két civil ruhás férfi vitte el kocsival. Valahová... Aztán 
- Érdekes, pedig mintha itthon láttam volna akkor. Meg mernék hónapokig nem volt szabad megkérdezni hol van. Azt meg még 
esküdni rá, hogy a partoldalon vágták a kukoricaszárat. késõbb se, hogy miért. Amikor kiszabadult, megengedték neki, 

hogy nyikorgó kerekû talicskán hordja ki a vasforgácsot a 
Szinte minden házban hallgatták esténként a Szabad Európa Csepel Autógyár egyik félreesõ mûhelyébõl.
Rádiót. Sötétben, lefüggönyözött ablakok mögött, ahol csak a  
kályharostélyon pattogó izzó szén világított, ahogy éveken át Nem értették odafönt, miért olyan kevés a jelentkezõ a 
megszokták. Hallgatták az üzeneteket Bécsbõl, Olaszor- rendõrtoborzó laktanyákban. Pedig szép kezdõ fizetést ígértek, 
szágból. Hátha valaki megkerül az elveszett ismerõsök közül. meg ott a vadonatúj posztó egyenruha... A régi rendõrök jó 
Akadt is ismerõs. Egyik este a méhész fia, az Andris üzent a része átállt a felkelõkhöz, aztán vagy disszidált, vagy éppen a 
szüleinek, hogy ne aggódjanak, él, jól van, most indul halálos ítéletét várta. Kellett volna az új, megbízható csapat, de 
Amerikába. Nyugodjanak bele, jobb lesz neki így. Három év nem tülekedtek a fiatalok. A politikai rendõrséget meg mégse 
múlva hazajött. Amnesztiát kapott. Büszkén csillogtatta a lehetett  kivezényelni közlekedési járõrnek ... És ekkor 
faluban az angol tudását. Munkát is adtak neki egy gyárban valakinek kipattant a fejébõl a nagy ötlet: zsarolni kell a 
valahol Soroksáron, vagy Erzsébeten. Aztán egyik este gyanúsítottakat. Azaz; fel kell ajánlani nekik a lehetõséget. 
hazafelé jövet kiesett a robogó vonatból és szörnyet halt. A Vagy rendõr lesz, vagy elítélt. Tanú akkoriban mindenre akadt. 
vénasszonyok azt suttogták, kilökte valaki. Aztán jött két civil Sanyi, a harmadik szomszédunk fia nem rég szerelt le a 

T. Ágoston László: Akkor, ötvenhétben...
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katonaságtól. Csinos menyasszonya volt, a tavaszra tervezték nyikorgó csörömpölés nyomta el a fuvarosok kurjongatását. A 
az esküvõt. Az apja beteges, szikár ember volt, télen - nyáron kövesúton három hatalmas orosz tank vonult Kunszentmiklós 
köhécselt. Inkább csak besegített a fiának a gazdaságba, felé. Apám kezében megáll t a szerszám. Arcvonásai 
amikor jobban érezte magát. Úgy gondolta, az esküvõ után át is megkeményedtek, elfordult, a földre köpött.
adja az egészet a fiataloknak.

- Adja Isten, hogy ez legyen az utolsó utatok!
- Képzelje, szomszédasszony! - zokogta Sanyi anyja 
nagyanyámnak. - Beidézték a Sanyimat a járási kapitányságra. Én meg a vállamhoz emeltem a kapát, s megcéloztam vele a 
Szembesítették valami soroksári emberrel, aki rá vallott, hogy középsõ tankot.
látta valahol Pesten a barikádon, amikor bejöttek az oroszok. 
Az én fiam váltig tagadott, hogy õ életibe se látta ezt az embert, - Ha Isten akarja, a kapanyél is elsülhet - mondtam. - Hát akkor 
de azt mondta neki a nyomozó, az a rohadt ávós, hogy õ azt most akarja!
mond, amit akar, annak az embernek a vallomása alapján 
bármikor fölakaszthatják. Hacsak... Hacsak nem áll be Szerencsére nem akarta. Apám viszont villámgyorsan kiütötte 
rendõrnek. Akkor hajlandók elfelejteni az egészet. Hát hallott a kezembõl a kapát és lerántott a földre. A magasra húzott 
még ilyen al jasságot?!  Az én Sanyimat berukkoltatni  borozdahát mindkettõnket eltakart. A tankok megtorpantak. Az 
rendõrnek... Most elengedték, de három nap múlva eljönnek a egyikbõl egy periszkóp emelkedett ki. Körbepásztázta a 
válaszért. vidéket, kis ideig még nézelõdtek, aztán fölbúgtak a motorok 

és lassan indultak tovább. 
- Rendõrnek? - képedt el nagyanyám. - Aztán a gazdasággal mi 
lesz? A maga ura már nem bírja egyedül. - Ezt is mondta - Szerencsénk van, hogy ennyire sietnek valahová - mondta 
nekik a Sanyim, de hát ezek nem emberek! Azt mondták rá, apám, és megtörölte gyöngyözõ homlokát. 
hogy majd a téeszcsé megdógozza azt a fõdet. 

Otthon egy levél várt rám. A kunszentmiklósi gimnázium 
Nem telt bele egy hét, láttuk Sanyit hazajönni kék posztó igazgatója írt, hogy átvesznek a második félévre, ha az elsõbõl 
rendõr egyenruhában. Hamarosan meg is tartották az esküvõt, különbözeti vizsgát teszek.
és a fiatalok átköltöztek a szomszéd faluba valami szolgálati 
lakásba. Attól kezdve nagyon ritkán járt felénk. Ha jött is, - Na látod - simította meg a fejemet apám -, van úgy, hogy az a 
inkább csak este, sötétedés után. Nagy, jeges csönd borult a jobb, ha nem teljesül az ember kívánsága. Hogy készülnél a 
falura. Bált nem rendezhettek, s a kocsma is kongott az vizsgára, ha mégis elsült volna az a kapanyél? 
ürességtõl. Máskor a tejcsarnok körül zsongtak a legények. A 
lányokat várták, hogy aztán elkísérjék õket az artézi kúthoz 
kannát öblögetni, s hazáig cipelhessék a vizet. Most itt is 
mindenki sietett, hogy lehetõleg sötétedés elõtt hazaérjen. Sose 
lehet tudni... S ha netán mégis megállt a sarkon két ember 
néhány szót váltani, a harmadik figyelmeztette õket a 
gyülekezési tilalomra. A mûhelybe se jött senki. Se 
megrendelõ, se olyan, aki csak néhány baráti szóra benyitott 
volna. Unalmunkban elkezdtünk rendezkedni apámmal. Az 
egyik sarokban glédába állítottuk a deszkahulladékot: „még jó 
lehet valamire”. A másikban ládába raktuk az ablaküveg 
esedéket. Nagy kincs volt ez akkor, még pult alól se lehetett 
ablaküveget szerezni. Darabokból raktuk össze az 
ablakszemeket, s gitt helyett - mert az se volt - háromszögletûre 
vágott fa léccel szögeltük be, hogy ki ne potyogjon. De 
bárhogy próbáltuk is elfoglalni magunkat, ott vibrált köztünk a 
megfoghatatlan türelmetlenség. Apám kinézett az ablakon, és a 
vállamra tette a kezét. 

- Nézd, milyen szép idõ van - mondta. - Lassan tavaszodik. 
Akár el is kezdhetnénk kinyitni a szõlõt. 

Az ötletet tett követte. A fészerbõl elõkerestük a hosszú pofájú 
nyitó kapát, fölpattantunk a kerékpárra, és meg se álltunk a 
szõlõig. Tényleg gyönyörû, tavaszt idézõ délelõtt volt. Sehol 
egy felhõ az égen, száz ágra sütött a nap, s a távolban mint 
valami tündérálom, remegett, ringott a felszálló pára. Még 
kopár volt a határ, a fák csupasz ágai meredtek az ég felé, meg a 
szomszéd falu tornya. Szinte karnyújtásnyira zsugorodtak a 
kilométerek. A vasútállomásra vezetõ út alig több, mint fél 
kilométernyire lehetett tõlünk. Jól láttuk az arra járó 
kerékpárosokat, meg a lovaikat ösztökélõ fuvarosokat. 
Találgattuk, ki lehet az. Egyszerre csak erõs motorzaj, 
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zázötven éve született Székelyföldön, Kisbaconban, és nagy írói érdemének tekintik, hogy úgy fordította át magyarra a 
nyolcvan évvel ezelõtt, 1929-ben hunyt el Benedek német, angol, francia vagy román nyelvû meséket, ifjúsági SElek , a legnagyobb  magyar  mese író,  Erdé ly  regényeket, hogy azok késõbb a köztudatban szinte teljesen 

szimbóluma, minden magyar gyermek Elek Apója. magyarrá váltak. 
Kisbacon, egykoron Udvarhelyszékhez, ma Kovászna 1881-ben megnõsült, feleségül vette Fischer Máriát. 1885-ben 
megyéhez tartozó Erdõvidék talán legkisebb faluja, a Dél- jelentek meg a Székelyföldi mesemondó és a Székely 
Hargit a hegyvonula tának  ölelésében  egy szûk,  festõ i Tündérország, már önállóan megírt meséket is tartalmazó 
völgyecskében húzódik meg. A családi Bibliában olvasható mesekönyvei. Fiatal újságíróként úgy gondolta, hogy azzal 
feljegyzés szerint a székely nemesi rendbõl származó Benedek lesz leginkább hasznára szeretett székely népének, ha magát 
Elek 1859. szeptember 30-án itt látta meg a napvilágot. parlamenti képviselõnek jelölteti. 1887-ben kormánypárti 

képviselõként jutott be a Parlamentbe. Nagy lelkesedéssel 
vetette bele magát a politikai küzdelembe, és végig küzdött az 
egyszerû nép tanítatása és szellemi felemelkedése érdekében. 
Hangsúlyozta, hogy magyar népmesét kell a gyermekek 
kezébe adni, mert az a magyar nép lelkét, örömét, bánatát, 
mindennapjait tárja a gyermekek elé. Felszólította képviselõ-
társait, hogy támogassák az új magyar tankönyvek kiadását, 
mert a legmostohább helyzetû magyar településekre is el kell 
juttatni a magyar irodalmat és kultúrát. Hitte, hogy csak a 
minõségi oktatással lehet az ország baján majdan enyhíteni. A 
politikusi életbõl néhány év után kiábrándult és visszatért az 
újságírás mellé.
Benedek Elek 1885-tõl kezdve számos újságot alapított és 
szerkesztett. Nemzeti Iskola címû újság volt az elsõ, melyet 
hamarosan követett a Magyar Kritika és a Magyar Világ 
irodalmi lapok alapítása, majd a Magyarság és a Néptanítók 
Lapja szerkesztése is. 1889-ben Az Én Újságom címmel Pósa 
Lajossal közösen megindították az elsõ irodalmi értékû 
gyermeklapot. Ezt követte késõbb, 1909-ben, Sebõk 

Kisbacont mindig melegszívû, becsületes székely emberek Zsigmonddal a Jó Pajtás gyerekújság szerkesztése. Nagyon 
lakták, akik évszázados meséket, legendákat, történeteket termékeny idõszak következett: a levéltári kutatások szerint az 
õriztek a lelkük mélyén, amiket aztán munka közben vagy általa alapított és szerkesztett lapokon kívül, közel 130 
esténként újra és újra elmeséltek egymásnak és gyerekeiknek. különbözõ lap hasábjain jelentek meg írásai. Az 
"Erdõ, mezõ, hegy, völgy, falu minden mesél itt. A mesék újságszerkesztés mellett, tanító célzattal, újabb és újabb 
földje ez - csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nõ az a mesekönyveket jelentetett meg. Verseket, színdarabokat, 
gyermek."  jellemezte Benedek Elek ezt a mesemondó és leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti mûveket is 
emberszeretõ környezetet, ami olyan varázslatossá tette az õ írt.
gyermekkorát. A világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum 
Elemi tanulmányait a kisbaconi iskolába kezdte, majd és hat levél címû irodalmi végrendeletében, a „meleg szív és 
nyolcévesen szülei beíratták a székelyudvarhelyi református kemény gerinc evangéliumában” fogalmazta meg. A szilárd 
kollégiuma. A kollégiumban nyolc éven keresztül tanult és az erkölcsi elvekre épült mûben a szeretet, a család, a becsület, a 
Alma Mater 1870-es évek bizonyítványai szerint végig kitûnõ tisztességes munka, a tanulás és a hazafiasság értékeire hívja 
diák volt. Benedek Elek már ekkor a székely nép mesemondó fel gyermekei figyelmét. Benedek Elek öröksége olyan 
fiának tekintette magát, akinek kötelessége, hogy felkutassa az intelmeket foglal magában, mint: „...ne félj, ne szégyelld 
értékeket, a megtalált kincseket leírja, átdolgozza és mindenki szeretni a hazát! Ma a világpolgáriasság a divat, de te ne hódolj 
számára hozzáférhetõvé tegye. Rendszeresen bejárta a e divatnak...” vagy „...Állj a védtelenek, a gyengék közé; az 
székelyföldi falvakat és lejegyezte az ott hallott népmeséket, erõsek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus”. A közel 
mondákat és balladákat. Az érettségi után rövidesen Pestre százezres példányszámú kötet számos kiadást ért meg és több 
utazott és 1878-ban beiratkozott a budapesti egyetem nyelvre is lefordították.
bölcsészeti karának magyar-német szakára. A diákévek alatt 1894 és 1896 között, a millenniumi ünnepségre készült el a 
tett néprajzi gyûjtésébõl jelent meg elsõ munkája a Magyar nagy mûve, az öt kötetes Magyar mese- és mondavilág címû 
Népköltési Gyûjtemény 1882-es évfolyamában, Székelyföldi munkája, ami a maga korában a legnagyobb példányszámot 
Gyûjtés címmel. érte el. Benedek Elek ezer év magyar meséit gyûjtötte össze, s 
Elsõ állása újságíróként, a Budapesti Hírlapnál volt, ahol közel mint mesemondó Elek Apó varázslatos mesélõ stílusban 
három évet dolgozott. Itt jelentek meg írásai a székely átköltötte, hogy így korszerûsítse az õsi szókincset. Ezzel az 
népköltészetrõl, a székelyföldi népszokásokról, és néhány átdolgozással jelentõsen hozzájárult a modern irodalmi nyelv 
munka is a készülõ mesekönyveibõl. Mivel székely megteremtéséhez és terjesztéséhez. A könyvnek nagy érdeme, 
viseletéhez nagyon ragaszkodott, ezért legtöbbször Zeke, hogy saját gyûjtésû meséivel együtt, a félig-meddig elkallódott 
Kópé, Góbé, Elek nagyapó, Székely, Igazmondó és a Székely vagy nehezen hozzáférhetõ, Magyarország különbözõ 
Huszár állneveket használt. A meseírás mellett rendszeresen vidékérõl származó, többféle nyelvjárásban lejegyzett 
fordított idegen nyelvû munkákból is. Benedek Elek egyik hatalmas meseanyagot Benedek Elek nyelvileg egységesítette. 

Benedek Elek
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Az átdolgozás során teljesen átírta a népnyelvet a színesen és maradásáért. Ez sajnos végül nem sikerül t. A kiadó 
ízesen visszatükrözõ székely-magyar nyelvre, s ezáltal a gondatlansága és a gazdasági válság miatt a Cimbora csõdbe 
tündérekrõl, királyokról írt kalandos, furfangos és fordulatos jutott. 
történeteket minden magyar gyermek számára érthetõvé, 1929. augusztus 16-án reggel Benedek Elek a kisbaconi kúria 
élvezhetõvé tette. A Magyar mese és mondavilág rövid idõn kertjében kaszált, aztán leült levelet írni Szentimrei Jenõnek, 
belül hatalmas sikert hozott írójának és Jókai Mór mellett, hogy beszámoljon a Cimbora csõdjérõl. Leírta, hogy vissza 
Benedek Elek volt a legolvasottabb magyar író. Az öt kötet akar vonulni a közéletbõl, de a fiatal nemzedéknek azt 
honoráriumából visszavásárolta azokat a földeket, amelyeket tanácsolja, hogy maradjanak egységesek „… fõ, hogy 
apja eladott és az õ tanítására költött. 1889-ban régi vágya is dolgozzanak”. Aztán félbeszakadt a levél, Benedek Eleket 
teljesült, a visszavásárolt kisbaconi birtokon házat épített, agyvérzés érte, kómába esett és 1929. augusztus 17-én este 
mintegy megelõlegezve késõbbi végleges hazatérését a háromnegyed 10-kor meghalt. Feleségével együtt titkos 
szeretett szülõföldre. A késõ klasszicista stílusban épült, egyességet kötöttek, hogy bármelyiket ragadja el a kegyetlen 
tornácos kúria homlokzatára, az oszlopos erkély fölötti 
négyszögben, arany betûkkel felesége, Mari nevét íratta. Az õ 
szeretõ támogatása nélkül ez a ház soha nem épült volna meg. 
1900-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották. 1905-ben 
egy újabb nagy vállalkozásba kezdett bele, a magyar 
történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi 
gyûjteményébe. 1905-1914 között 13 kötet készült el a Nagy 
magyarok életébõl, de a világháború sajnos megakadályozta 
Benedek Eleket, hogy befejezze ezt a sorozatot. Az ifjúságnak 
további könyvsorozatot indított Kis Könyvtár címmel, amely 
késõbb már, mint "Benedek Elek kis könyvtára" sorozatként 
jelent meg. 
Az I világháború végén közel kétszázezren vándoroltak ki 
Erdélybõl, amikor Benedek Elek szembefordult a menekült 
áradattal és végleg hazatelepedett Kisbaconba. Visszament, 
hogy életének hátralevõ részében fáradhatatlanul küzdjön az 
erdélyi irodalom talpraállításáért és megmaradásáért.
Benedek Elek legnagyobb erdélyi vállalkozása, a ma már 
legendás hírû Cimbora gyermeklap szerkesztése volt. Abban a 
nehéz, háború utáni idõkben egy gyermekújság szerkesztése 
nem bizonyult könnyû feladatnak. Elek Apónak sikerült; jó halál a másik követni fogja. A tragikus fogadalom beteljesült. 
kapcsolataival és kifinomult szervezõi munkájával legjobb Fischer Mária 1929. augusztus 19-en mérget vett be, így 
erdélyi magyar írókat és költõket nyerte meg a Cimborának. követte férjét a halálba. 1929. augusztus 19-én Elek apót 
Áprily Lajos, Balázs Ferenc, Berde Mária, Dsida Jenõ, Kós feleségével együtt a kisbaconi temetõbe temették el. 
Károly, Molter Károly, Reményik Sándor, Szentimrei Jenõ, Benedek Elek emlékét, életmûvének népszerûsítését, számos 
Tamási Áron, Tompa László, Kacsó Sándor, Karácsony Benõ, kiváló író igyekezett újra és újra megóvni a feledésbemerülés-
Ligeti Ernõ, Sipos Domokos és még sokan mások mind tõl. Az életrajzi írások mellett, Benedek Elek emlékének 
rendszeresen írtak a Cimborában. legidõállóbb megõrzõje és hirdetõje a kisbaconi házban 
A Cimbora legfontosabb része az Elek nagyapó üzeni rovat berendezett múzeum, amelyet 1969-ben az erdélyi vezetõ 
volt. Itt levelezett az újságot olvasó gyerekekkel, akik értelmiségiekkel összefogva Benedek Elek lánya, Benedek 
beszámoltak örömükrõl, bánatukról, élményeikrõl. A gyerekek Flóra hozott létre. Az emlékház megnyitása után nem sokkal 

leveleibõl Benedek Elek kitûnõ nagymamám, Elek apó tízedik unokája, Bardócz Dezsõné, 
érzékkel ismerte fel a tehet- született Lõrincz Julianna, vette át hivatalosan a hagyaték 
séges fiatal írókat, költõket, ápolását és Flóra nénivel együtt, végtelen kedvességgel 
akiket jó tanácsokkal látott el, fogadták és kalauzolták a zarándokhellyé vált Benedek-kúria 
és folyamatosan bátorította õket látogatóit. Nagymamámtól 1978-ban, édesanyám, Bardócz 
az írásra. Õ fedezte fel és Éva vette át és a Székely Nemzeti Múzeum alkalmazottakként, 
indította el a költõi pályáján húsz éven keresztül gondozta az emlékház hagyatékát. 
Dsida Jenõt is, aki a Cimbora Ekkorra minden évben már látogatók ezrei keresték fel Elek 
legszorgalmasabb munkatársai Apó házát. 1999-tõl nagynéném, Szabó Réka, a dédunoka 
közé tartozott. vezeti az emlékházat.
Az erdélyi írok népszerûsí- Benedek Elek mindenki szelíd nagyapója maradt, aki 
tésére magyarországi felolvasó varázslatosan mesélõ stílusával ma is sok-sok nemzedéket 
esteket szervezett és keresztül- kalauzol el a mesék titokzatos világába.
kasul bejárta Erdélyt, hogy 
írótársaival együtt a legeldugot-
tabb falucskába is eljuttassák az 
irodalmat. A szervezés és utazás 

Bardócz Orsolyamellett folyamatosan küzdött a 
Elek Apó ükunokájaCimbora gyermeklap zökkenõ-

mentes mûködéséért és fenn-
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bafa a Zselici-dombok közt megbúvó, szép fekvésû kis falu. Elsõ okleveles említése 1425-bõl való. A középkorban kis- és 
középnemesek voltak a falu birtokosai. Szigetvár eleste után „valószínûleg” teljesen elnéptelenedett a falu, mert írott források Ilegközelebb csak a 18. század közepén említik.

Horvát jobbágyok az 1742–1752-ig terjedõ idõszakban települtek be, õket német telepesek követték. Az 1836-os adatok szerint a falu 
akkori, német, trák és magyar nemzetiségû lakossága 554 fõ volt, többségükben római katolikusok. A falunak két urasági kastélya, 
katolikus temploma és parókiája is volt. A lakosság nagyobb része mesteremberekbõl állt. A falu többi lakosa állattenyésztéssel és 
iparral foglalkozott.
Az elsõ templomot 1760-ban építtették, 1865-ben pedig a ma is állót. A falu a hírnevét ennek a templomnak, illetve plébánosának 
köszönheti, aki fapipájával tette Ibafa nevét közismertté. „Az ibafai papnak fapipája van” – szól a nóta, amely kedvet csinált az ibafai 
plébánosok körében a pipagyûjtéshez. Így jött létre a parókia pipagyûjteménye. Maga a fapipa nem ilyen régi eredetû. Az elsõt 1934-
ben ajándékozták hívei Sarlós Ferenc plébánosnak, melyet Gerber Béla iparmûvész készített. A híressé vált pipatórium 
szomszédságában van az ibafai pipatörténeti kiállítás, mely a kultúrházban kapott helyet 1968-ban. Mai formáját az 1989-es 
újrarendezés során nyerte el. Az ibafai pipakiállítás két teremben mutatja be érdekességeit. Az elsõ teremben a nevezetes ibafai fapipa 
másolata tárul elénk. A terem bal oldalán a ma is használatos pipák, valamint a huszadik század közepéig használt szivar és szipka 
látható, melyeket a hölgyek részére készítettek. A második teremben nyolc ország képviseli a pipa szebbnél szebb darabjait. A terem 
közepén a nagy vitrinben családi mozsár, tégelypipák másolatai, valamint dohányzási segédeszközök láthatóak. A falakat pipázó 
jelenetek színesítik, képzõmûvészeti alkotásokkal gazdagítva.
 A kiállítás legérdekesebb három darabja a történelemben is közismert személyekhez kapcsolódik.
Egy 1849-es alföldi pipafejen az ún. Kossuth-címer látható; Deák Ferenc reformpolitikus portréja fedezhetõ fel egy 1865-ben készült 
pipán, 1919-bõl származik Károlyi Mihály miniszterelnök pipája, mely a tulajdonát képezte egészen addig, amíg a családi hagyaték 
kalapács alá nem került.

Ibafa
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