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2.

A mennyek  országa hasonló a kovászhoz.
A gazdaasszony  elvegyíti három véka  lisztben,
és  a kovász átjárja az egész tésztát.   
( Mt 13,33)

 Megjelenésünkkor, szeptember 4-én már három napja újrakezdõdött a tanítás. Bízom benne, hogy az Alma Materek olyan 
szélesre tárják kapuikat, hogy a honi oktatásból végleg kiseperje a régóta óhajtott változások szele az elmúlt két évtized 
bûzös és áporodott szemléletét. Idõ híján csak kevés, ugyanakkor bíztató minisztériumi intézkedés történt a tanévkezdésig. 
Így remélhetõleg véglegesen számûztük óvodáinkból az ultraliberális gender ideológiát, újra buktatható a hanyag vagy 
felkészületlen nebuló, több tucat intézmény pedig szakított a joggal kárhoztatott bolognai rendszerrel. De hogyan jutottunk 

(1)ide, ahova? Németh László  szerint: „Mialatt a magyarság nagy teste az utolsó hetven-nyolcvan év alatt csak 
melegforrásokban és vulkánokban tudta fellökni és hallatni magát, idefönn a híg-magyarok és a jött magyarok egy új 
középosztályt neveltek, amely csak a népszínmûvekbõl ismerte, ami alatta van.” Azóta újabb hetven év telt el. Mindeközben 
ugyanezek a híg-magyarok és jött magyarok újgazdag utódai ugyanazt a folyamatot indították be még kíméletlenebbül a 
módszerváltáskor. Persze nem rögtön az iskolákban kezdték. A kommunistából nagy buzgón kapitalistává vált 
hatalomátmentõk kezében összpontosult a nyomtatott és az elektronikus sajtó, ahol kíméletlen rágalomhadjáratba kezdtek 
az oktatást a konzervatív mederbe visszaterelni akaró, elsõsorban a történelmi egyházi iskolák pedagógusaival szemben. Ez 

(2)a módszer, a sajtó által való megszállás nem új keletû. Bajcsy-Zsilinszky Endre írta  1920-ban: „Ez a fenékig rothadt, 
méreteiben, felépítésében, belsõ szervezettségében fejletlen, kinövéseiben és bûneiben túlfejlett budapesti kapitalizmus 
nõtt a nyakába a magyar újságírásnak, s ha a hírlapvállalatok tõkeerejének túlsúlyba jutása a tulajdonképpeni hírlapírással 
szemben természetes és általános európai jelenség is, a tõkének ilyen forrásokból való halmozása annál kevésbé 
természetes. De az már igazán természetellenes, hogy egy ilyen betegen fejlett kapitalizmussal szemben a magyar liberális 
politikának egy szava alig volt, hanem továbbra is beburkolta magát a liberalizmus ásatag jelszavába s irtózással fordult el 
az állami beavatkozásnak még a gondolatától is, amely a gazdasági életbe lett volna hivatva beleszólni. A szabad verseny- 
sóhajtották áhítattal legkiválóbb, igazán európai stílusú államférfiaink is.” Kísértetiesen ugyanezek a folyamatok zajlottak 
le az új parlamenti elit asszisztálásával a legújabb kori magyar gazdaságtörténelemben. A folytatólagos politikai 
háttéralkuk, az alkalmatlan és még alkalmatlanabb minisztériumi vezetõk miatt – bár kormányok jöttek, kormányok mentek 
– az utóbbi húsz évben szembesülnünk kellett a magyar kultúra és oktatás minõségének folyamatos romlásával. Erre a 
folyamatra csak feltette a koronát az utolsó nyolc év liberálbolsevik mûvelõdésügyi minisztereinek ámokfutása. Tudatosan 
lezüllesztettek, szétvertek, tönkretettek mindent, amit lehetett. Nem véletlen, hogy a mûvészi szabadságot többen 
újraértelmezhették immár szabadosságként, nem véletlen, hogy a nemzet színházában szexuálisan aberráltak, kábítószer-
élvezõk, tehetségtelen ripacsok és pozõrök garázdálkodhatnak. Nem véletlen, hogy a mûvészet és az alkotás felelõsségét 
egyesek immár exhibicionizmusként élik meg. Nem véletlen, hogy végzett általános iskolásaink egy része funkcionálisan 
analfabéta, nem véletlen, hogy nincs már a kamaszok szemében a nyomtatott könyvnek becsülete, a most érettségizettek 
tudásanyaga szûkebb, hiányosabb apáikéhoz és nagyapáikéhoz képest, rangja a nullával egyenlõ. Nem véletlen, hogy 
minõségi szakmunkásképzés sincs. Nem véletlen egyetemeink egyre fogyó hírneve, felhígult a diploma értéke, hiszen a 
minõség helyett a mennyiség lett a fontos.
Ezért kell a bevezetõ jézusi példabeszédet most megfogadni. Ezért kell újra egy konzervatív, nemzeti-radikális elemeket 
sem nélkülözõ kovász az általánostól az érettségig. Ezért kell újrarakni az alapokat, ezért kell a kozmopolita-liberális 
oktatási káosz helyett rend és rendszer. Ezért kell majd diákjainknak ismét magyar klasszikusokat olvasni, ezért kell 
kötelezõ hit- és erkölcstan. Ezért kell kimondani, hogy minden tudás alapja a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar 
irodalom és a magyar történelem, hogy legyen mire építkeznie az ifjúságnak. Ezért kell visszaadni az érettségi értékét és 
ezért kell kimondani, hogy az egyetemre bejutni elsõsorban a megszerzett tudás jogán és nem a pénz jogán lehet.
Ugyancsak szeptember 4-én múlt három hónapja, hogy a politikai elit törlesztett bûneibõl és hivatalos megemlékezéssé 
tette a kilencven éve történt tragikus ország rablás napját, valamint augusztus 20-án hatályba lépett az elszakított 
országrészek magyarjainak könnyített magyar állampolgársághoz jutásának alanyi joga. Ezek a régóta halogatott kis 
lépések azonban sajnálatos módon ismételt nagy hátralépésekkel folytatódtak a külügyminisztérium 
boszorkánykonyháján. Épp ezért a Szózat havilap minden harmadik számában újra és újra felhívjuk a figyelmet a 
Bolyongásokban a trianoni katasztrófára, hogy ne felejthessük.

 (1)Kisebbségben, Kecskemét 1939.
(2)Nemzeti újjászületés és a sajtó, Budapest 1920.

Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ

Levél az olvasónak!
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„Azt gondoltam, esõ esik...” 

Az esõ ma is csak hullt. Nem tombolva, nem ellentmondástnemtûrõ mennydörgéssel, csak hullt csendesen, alattomosan.
Busszal utaztam Szolnokról Törökszentmiklósra, mert a hívatás, az hivatás, a felelõsség az felelõsség, és nem nézi, milyen nap van. 
Épp bekanyarodtunk  a buszállomásra, mikor megkondultak a miklósi harangok. Szívem a torkomban velük együtt dobbant.
  . ..Fél öt volt.
Leszálltam. Megálltam. Az ernyõt el is felejtettem kinyitni; az emberek siettek haza, fáradtan, elcsigázva. A református templom 
elõttem állt, puritán fehérségében. Néztem a torony tetejét, az ablakot, ahonnan a harangok fájdalmas zúgása felszállt, messze fel, a 
szitáló esõ fölé, ahol süt a Nap, és ahol összeért a pár száz méterre álló, impozáns, kéttornyú katolikus templom harangjainak búgó 
hangjával.
Álltam egyedül az esõben, mint Ábel a rengetegben, és az oly hirtelen eltávozott Édesapám, Tati jutott az eszembe, akit már soha többé 
nem ölelhetek meg...
  Lelkem együtt kondult a harangokkal...
Kezem összefogtam. Álltam az esõben, egyedül, ahogyan ezelõtt 90 évvel is álltak sokezren, millióan... Álltak Ábelként, konduló, bús 
lélekkel, hallgatván a harangok hangjait, mert már csak azok ölelkezhettek egymással, fájdalmas zúgással - milliók feje fölött.

Álltam az esõben hallgatagon, egymagam, és árkot mosott két orcámon az alattomos esõ.

Meister Éva színmûvésznõ

Trianoni Harangok
-2010. június. 4.-

em kevés szomorúsággal kell megvallanom, hogy újjáépítésben. Ahol mégis szükségszerûen beleütközöm egy-
cikkeim közül inkább azok keltenek nagyobb egy hiba vagy visszaélés rámutatásába, kérem, senki se vegye Nvisszhangot, melyeknek harcos soraiban mindenki vá dn ak  va gy  sz em él ye s me gt ám ad ás na k.  Hi sz em  

kitombolhatja a beléje gyömöszölt történelmi szenvedélyeket. sokféleképpen beteg viszonyaink közt sokszor éppen az, aki a 
Azokat a cikkeimet, melyekben egy egységes védõ- és legbûnösebbnek látszott, csak ártatlan áldozat volt a hibák 
alkotórendszerben próbálom felépíteni a magyar jövõt, láncolatában.
olvassák s szórakozott távolságból rámondják: szép cikk. De A tanárkérdés megoldásánál csakis a legsürgõsebb teendõket 
nem indítanak meg építõ akaratot, de nem kezdeményezik az említem, szokásomhoz képest pontokba tömörítve. Ez a 
erõk szervezését. A beteg átmeneti, szenvedélyes korok módszer a legalkalmasabb, hogy rövidre szabott téren éles 
természetes egyoldalúsága ez, melyhez nálunk még egy kis körvonalakban el lehessen mondani a lényeget.
faji hajlamosság is járul. Sokan még azt is szememre vetik, 1. Sürgõsen reformálni kell az egyetemi tanárképzést. Ezt 
hogy ezek nem is vezércikk témák, mert semmi közük a különösen a humanióráknak nevezett tanulmányok (irodalom, 
politikához. Igazuk van. Ha politikának azt nevezzük, amit az nyelvészet, történelem, filozófia, szociológia, mûvelõdés 
utolsó évtizedek politikai élete értett alatta, s melynek a sajtó történelem etc.) téren tartom elodázhatatlannak. A szükséges 
hû tükre volt, akkor az én politikám nem politika. Engem reformok lényegét a következõkben jelölöm: Lehetõlegesen 
halálosan nem érdekel, hogy dr. Stréber kilép vagy nem lép ki, alapos tájékoztatást adni a világ politikai, gazdasági, szociális, 
hogy Lovag Nimolék, aki megválasztásáig nem is sejtette, mûvészi fejlõdésérõl az utolsó ötven év alatt. Az egyetemrõl 
hogy személye van, személyes kérdésben szólal fel. Hogy X- kilépõ fiatalember legyen teljesen tájékozva abban a korban, 
párt milyen zsákmány körül tömörült, s hogy mért vált ki melynek munkása lesz. Minél kevesebb áldozata legyen a 
belõle Y-párt, melybõl aztán Z-párt vált ki. Hogy Analfabéta minden tudomány mellett felburjánzó áltudományoknak, 
Prokop miért hízott harminc kilót a minisztersége alatt, s melyek a szorgalmat monomániává, s a tudáskodást l'art pourt 
micsoda frajlákat zötyögtetett az állam autóján. Nekem ez l'art-rá teszik, s hiábavaló betûtermelésben merülnek ki.
mind nem politika. A magyar jövõ kiépítése a hadseregben, az 2. Gyökeresen, a pincétõl a padlás tetejéig reformálni kell a 
iskolában, a faluban, a munkásságban, a középosztályban: ez közoktatási minisztériumot, mégpedig úgy, hogy ez az 
az én politikám, s minden törekvésem az, hogy ez a politika újjászervezett minisztérium meg legyen védve a napi politika 
kiverje helyébõl, megsemmisítse azt a politikát melyet változásaival szemben. Ez a reform azon az alapon épüljön 
megvetek és a magyarság gyilkosának tartok. fel, hogy a közoktatásügyi minisztérium legyen a tanítás 
Az iskolai kérdések tárgyalásánál most egyelõre inkább a embereié. Ne történhessék meg a jövõben, hogy analfabéta 
középiskolákat (gimnázium, reál, felsõleány) tartom szem politikai kalandor olyan ügyek elintézésének irányítója 
elõtt. A magyar iskola jövõje két problémának a megoldásától legyen, melyhez mély szaktudás és széles szellemi horizont 
függ: 1.a tanárság, 2.A nevelés problémája. kell. Gyorsabbá kell tenni az ügyvitelt minden téren. Meg kell 
Mindkét probléma tárgy alásánál  a múlt  igen sok változtatni az iskolák ellenõrzését, s a fõigazgatói rendszert 
szomorúságáról kellene panaszkodnom, igen súlyos kritikát szakfelügyeleti rendszerré kell átalakítani. Én tizenöt évig 
kellene mondanom. De kétségbeesettûl sajgó hitem, hogy voltam tanár, s ez alatt az idõ alatt olyan fõigazgatóim voltak, 
most nem az a fõ, hogy szemrehányásokat tegyünk a múlt kik közt volt egypár igen derék, igen mûvelt ember, de 
ellen, hanem, hogy a múlt hibáit kiküszöböljük egy hatalmas franciából egyik sem tudott többet, mint egy közepes 

Szabó Dezsõ: A magyar iskola 



harmadik osztályos tanítványom. Szakfelügyelõt pedig az nekünk életszükségletünk az ágyú. Emberré kell menteni a 
egész idõ alatt nem láttam. tanárt, munkás erõvé az elcsigázott rabszolgát.
3. Igen fontos gondolat, melyet a magyar élet minden terén Ha valaha a nyomorúság, gyalázat és politikai bûnök mértékét 
szem elõtt kell tartani, a következõ: nálunk az állam, a a mai idõkre meg fogják állapítani, megmutató például az 
kormány, a politikai hatóság sokféle külsõ és belsõ iskolák mai állapotát fogják odaállítani. Nyáron egy faluban 
megkötöttségénél fogva igen sok dolgot nem valósíthat meg, voltam, hol a nyomorult kis felekezeti iskola alig képes a 
melynek megvalósítása a magyarság jövõjének primitív tankötelesek egyharmadát magába fogadni. És ráadásul ebben 
követelménye. Ezért kell az önrendelkezés alapján szervezni a az iskolában éveken át nem volt tanítás, mert nem volt tanító 
társadalom különbözõ rétegeit, hogy amit el nem végezhetünk hozzá. Segédtanítókat most igen nehéz kapni, mert falun is a 
politikai úton, tegyük meg társadalmi úton. Nem lesz-e legegyszerûbb koszt belekerül ezer, ezerötszáz koronába 
gyõzelmünk az, hogy ha azoknak a mondatoknak az alapján, havonta, olyan összegbe, mely a szegény kezdõ tanítót 
melyekkel ellenségeink sírba akartak tenni, mi egy erõs álmaiban sem látogatja meg. Így a falusi gyermekek éveken át 
magyar jövõt építünk fel? A magyar tanárságot egyetlen nem tanultak semmit, s azok, akik már jártak iskolába, 
hatalmas Nemzeti Szövetségbe kell tömöríteni, melynek elfelejtettek mindent. Ez így van az országban száz és száz 
hatásköre többé nem merül ki csupán pedagógiai dolgozatok helyen.  A városok  iskoláiban pedig szénhiány miatt 
felolvasásában és lelkesedésben. Ez a szövetség jelöljön - mindegyre szünetel a tanítás. Aki csak egy kicsit ismeri a 
kötelezõ erõvel - a miniszternek embereket a közoktatási tanítás lelki munkáját, tudja, hogy ez majdnem annyit jelent, 
minisztérium államtitkári állásaira, akiket így sikerül mintha egyáltalában nem volna tanítás. Az országban 
függetleníteni a pártállástól, s a napi politikai szemetes analfabéta magyar gyermekek tízezrei kószálnak minden lelki 
eshe tõségeitõl. Ez jelöljön embereket a közok tatá si gondozás nélkül. A középiskolákból kibocsátott utolsó hat-hét 
minisztérium összes állásaira és az összes megürülõ tanári nemzedék pedig oly hiányos készültségû, hogy alig üti meg 
állások betöltésére. Az utóbbiakra szabályszerûen és kivétel azt a mértéket, melyet békében a megbukottak mutattak.
nélkül pályázatot kell hirdetni. E szövetség helyi alakulatai Mit jelent ez? Azt jelenti egyszerûen, hogy elõállítjuk 
határozzanak vitás esetben a felõl, hogy a helyi iskolák mindazokat a feltételeket, melyek végzetesen elõidézik, hogy 
valamelyikébe valamelyik tanuló felveendõ vagy nem. Így magyarság a jövõ csatáját elveszítse. A kulturálisan 
biztosítva lesz, hogy zsúfoltság esetén nem a magyar paraszt, fegyvertelen, szûkebb szellemi horizontú magyarság nem 

(1) fogja bírnia versenyt a céljaiban oly tudatos idegen fajjal, a magyar munkás, a magyar lateiner  fia fog kirekedni az 
mely a szellemi arzenál minden fegyverét meg tudja szerezni. iskolából. Ez a szövetség dolgozza ki és valósítsa meg a 
Kiszámíthatatlan végzetes veszélyt jelent ez. Azt hinné az tanárság gazdasági, kulturális és szociális programját. Ha a 
ember, hogy a nemzeti akarat kifejezõje, a nemzetgyûlés szövetség morális vagy nemzetvédelmi okokból kizárásra 
egyetlen halálos feljajdulás ennek a veszélynek a láttára. - javasol valakit a tanárság kebelébõl, ez a határozat kötelezõ 
Bocsánatot kérek, most veszem észre, hogy megint illetlensé-erejû legyen a miniszter elõtt. Ez a szövetség dolgozza ki a 
get beszélek. Nézzék el nekem, én nem vagyok képviselõ. Ha tanárság szolgálati pragmatikájának törvényjavaslatát, mely 
az volnék, én is jó fiú lennék, és személyes kérdésben faji és morális szempontból biztosítja a nevelés munkáját, s a 
szólalnék fel.becsületes munka független nyugalmát. Fegyelmi ügyekben a 
A magyar iskola problémájánál egypár legfontosabb teendõre miniszter után ez a szövetség legyen a legfõbb tényezõ.
akarom felhívni azok figyelmét, akikben még van aggódás a Tudom, hogy az ijedezõk, s azok, akik az utolsó évek vasöklei 
magyarság jövõjéért Miért tudott a középkor iskolája olyan alatt sem tudtak tanulni, a fegyelem s a hierarchia veszélyét 
éles körvonalú, acélos lelki alkatot adni az egyénnek, hogy fogják sápítozni erre a javaslatra. Ellenkezõleg! Ez a 
minden gondolatában, látása formáiban, vágyaiban, testi és szövetség éppen a diszciplína teljes kiépülését, a tudáson és 
lelki élete minden porcikájában szociális lény legyen, együtt egyéni értékeken alapuló hierarchia tiszteletét fogja 
munkáló sejtje az egész társadalmi szervezetnek? És miért eredményezni. Miért hullott össze oly védtelenül a háború 
tudja ma a szocializmus ilyenné szervezni az egyszerû után a magyar társadalom az idegen uszítók egyetlen 
munkást? Mert mindkettõ egy egységes világnézettel formált szájnyitására? Mert ez a társadalom, mint gyámolt gyermek, 
és formál, s ha éneket tanít vagy az egyszeregyet, a kutya mindent a politikai központtól várt, mert semmi öntudatos 
zápfogait vagy történelmet: a nevelõ, a lélekformáló minden szervezettség nem volt benne. Mert fegyelem helyett öntudat 
szava, minden gesztusa ennek az egységes világnézetnek nélküli bürokrata szolgaiság volt. Mert a hierarchia politikai 
szükségszerû mozdulata.törtetõk kényén alapult, s nem az egyéni erõk természetes 
Nálunk egy középiskolánál átlag tizenöt-tizenhat, néha sokkal egymás fölé épülése volt. Mert a szervezetlen kezdeménye-
több tanár van. Külön furulyások ezek, kiket belsõ fegyelem, zésre, felelõsség elvállalására nem szoktatott társadalom 
egységes világnézet nem forraszt a faj egyetlen életakaratává. éppen olyan gerinctelenül lett nulla az idegen hódítók, mint a 
Bemegy a szegény fiatal furulyákhoz, pl. a matematikai régi politikai martalócok elõtt.
furulyás, s elfúj rajtuk egy olyan radikális nótát, hogy a 4. A tanárságnak kulturális és szociális munkájában 
Balthazár püspök lábai kánkánra gyönyörülnek rája. egyesülnie kell a tanítósággal. Ismerem az összes 
Utánamegy a történelmi flótás, s egy kuruc nótát riaszt át nehézségeket, de ennek a magyarság érdekében meg kell 
rajtuk. Utána a franciatanár, s egy modern dekadens dallamot történni.
bágyaszt át szegényeken. És így tovább. A szegény gyermeket 5. Csak látszólag nem tartozik az iskola kérdéséhez az, hogy a 
egy olyan mozaikká tépázzák szét, melyben minden egyes tanárságnak kutyakötelessége testvéri munkásságban 
darab általános feleselésben van a másikkal. Meg kell egyesülni a munkássággal. Õ vigye az igazi becsületes tudást, 
teremteni az iskolai nevelés pszichikai egységét!a modern szellemi munka eredményeit munkástestvéreibe. Itt 
A magyarság múltjára, hivatására, jogaira, jövõjének útjaira, a is hangsúlyozom, hogy mind az a hiba, melyet a 
faji szolidaritás moráljára, az egyén és a köz viszonyára munkásságnak szoktak felhányni, voltaképpen a vezetõ 
minden tanárban ugyanaz a krédó legyen, s ezt tegye vérévé, osztályok bûne után a középosztály hibája.
idegei ösztönös mozdulatává a gyermekeknek. Itt nincs 6. Mindenáron javítani kell a tanárság anyagi helyzetén. A 
egyéni szabadság. Ahogy a legõrültebb individualista s a tanár éppen olyan fontos, mint az ágyú és az aeroplán, pedig 

4.
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legpüspökibb liberális sem követheti azt a szabadságot, hogy elérik azt az eredményt, melyet a gimnázium nyolc év alatt ér 
az utcán tetszése szerint bárkit kupán vágjon, senki sem el. Hagyjuk tehát az idegen nyelvek tanítását a négy felsõ évre. 
követheti azt a jogot, hogy gyermeklelkeket gyilkoljon meg, és Képtelenség, hogy a gyermek még fejletlen nyelvérzékébe 
csírájában elhervassza a magyar jövõt. Meg kell teremti az egyszerre német, francia, latin csizmákkal rugdossunk bele. 
iskolai nevelés pszichikai egységét! Nem képzelik, hogy ez a bábeli kalimpálás, hogy kihat az egész 
Ide tartozik a lelki megalapozásnak egy igen fontos kérdése. A lelki életre. A negyedik osztályból eltávozó tanuló, ha olyan 
mi derék, fehér lelkû, jó öreg tanáraink olyan morális tanokat környezetbe jut, ahol idegen nyelvre van szüksége, a gyermek 
vertek belénk, melyeket az idealizmus morálja néven szoktak mohó majmolásával úgyis hamar megtanulja. Ha pedig 
egybefoglalni. Ez a morál ékes szavakban igen gazdag, s ha környezetében nem találkozik idegen nyelvvel, két hét alatt 
lelki fakír volnék, egész életemben hason fekve ezt a morált elfelejti, amit négy év alatt tanult. De aztán ez az iskolai 
csodálnám. De ez a morál a legdestruktívabb pacifizmus, a magyartanítás legyen igazán a faji psziché, a faj szellemi 
legõrültebb fegyvereldobásra izgatás az élet nehézfrontján. és szépségeinek fölszívása. Az angol faj regenerálásában legtöbb 
itt ne dobják hozzám a "keresztény etika" kézi bombáját. Ha a érdeme a csempészetnek van. És ennél a kérdésnél szeretném 
keresztény etika az volna, hogy minden felém botló zsivány felkiáltani a magyar nõket, a magyar lányokat, akik mégis 
bal ekj a legyek , hogy pofozó  gép je legyek  minden  jobbak nálunk, makacsabb az akaratuk és több a heroizmusuk. 
méltánytalan erõnek, akkor már holnap reggelre Õk álljanak össze egy hatalmas propagandába, hogy 
visszapogányulnék minden életre képes magyarral. De a megteremtsék az anyagi feltételeket a magyar cserkészek 
keresztény etikának ilyen tartalmat csak azok adtak, akiknek számára. A faji szolidaritás, fegyelem, testi és lelki éberségek 
olyan közük van a kereszténységhez, mint a tolvajnak a más és ügyességek kifejlesztésére a leghatalmasabb eszköz ez a 
zsebében levõ bugyellárishoz. A legtúlfûtöttebb lelki életû páratlanul gyönyörû intézmény. A cserkészet szervezze 
ember, s akinek kanonizálásáról már tanácskoznak Rómában, egyetlen óriási harcos táborba minden magyar iskola ifjúságát. 
elismeri, hogy a leglelkebb lélek sem grasszálhat úgy Minden negyedik évben jöjjön össze Magyarország minden 
magában, hanem egy testbe van kvártélyozva, mely eszik, cserkésze Budapestre, hadgyakorlatokra, hadd térjen vissza a 
iszik, öltözik és alszik, és ha ez a test ezt nem teszi, a halhatat- magyar öntudat a téveteg városba, ha a faj fiatal izmait látja. 
lan lélek bizony a legkellemetlenebb képzetek és érzések közt Minden évben pedig az ország nagyobb kerületei tartsanak 
mondja ki a válást ettõl a nyomorult testtõl. Tehát, ami bennünk ilyen összejövetelt. Személyes tapasztalatból tudom, mennyire 
isteni, nem vállal szolidaritást egy gazdaságilag rosszul fejlesztette a faji öntudatot az országos tornaverseny, s hogy 
megalapozott testtel. Így tehát maga az alkotás mutatja meg, milyen ostobán bûnös volt annak eltörlése. És itt megint 
hogy az élet gazdasági megalapozásának ezerszemû gondja a figyelmeztetek arra a szempontra, hogy nálunk sok dolgot 
legtömörebb keresztény etika. Ezzel az etikával teljesen meg- társadalmilag kell megvalósítani, amit az állam, a politikai 
egyezik a faji szolidaritás morálja. Ez a morál azt mondja, hogy hatóság meg nem tehet. Végtelenül fontos, hogy a cserkészek 
a pénz, a föld hatalom, s fajod iránti kötelességed a szerzés közé ne kerüljön olyan gyermek, akit a nemzeti pszichéhez, a 
gyönyörû küzdelme. Mert szép a szerzés, s egyik halhatatlan magyarság jövõjéhez semmi szál nem köt, s egész otthoni 
életformája a múló embernek. Ez a morál azt mondja, hogy nevelése arra formálja, hogy cinikusan vagy ellenségesen 
hazugság az, hogy a szerény érdem elõbb-utóbb érvényesül a nézze a magyar szolidaritás nagy munkáját. Ezért a cserkészet 
vad életmarakodásban. Törtess, könyökölj, s inkább légy egy ne az iskola hivatalos alkotása legyen, iskola és állam csak 
paraszthajszálnyit stréber, mint egy nõi hajszálnyit balek vagy támogassa õket. Minden iskola mellett alakuljon a szülõkbõl, 
málészájú. Ez a morál azt mondja, hogy az õszinteség néha idõsebb testvérekbõl és arra vállalkozó tanárokból egy 
õrültség, a ravaszság néha szent kötelesség, s hogy csak a cserkészgondozó tanács. Ezek szorgalmazzák a cserkészet 
hülyék hordják úgynevezett szívüket a tenyerükön. Meg kell anyagi meg-alapozását, segítsenek a cserkészünnepekben és 
szüntetni a középosztály lelki kasztrálását az iskolákban. Erõs, mindenféle propagandában. Egy város minden iskolájának 
praktikus, élelmes, ravasz, fajilag öntudatos magyarokat kell tanácsai válasszanak egy közös tanácsot, s ez ítéljen a felvétel 
nevelni, akik fajuk érdekében tudnak könyörtelenek, s és kizárás ügyében.
nemcsak két hanem ezerszínûnek lenni.
Amint az egyetemi nevelésnél hangsúlyoztam, itt is sürgetem, A minden gyalázatok idején, a nyomorúság jajgatásai 
hogy a tanuló - természetesen más arányban és formában - a közepette, s egy méltatlan politikai élet fülledt levegõjébõl a ti 
két-három legfelsõ osztályban tájékoztassék a jelenkor legfõbb friss orcátok felé fordulok, kis magyar diákok. Végtelen 
gazdasági, szociális és mûvészi kérdéseirõl. horizont a ti fényes szemetek, s a ti akaratotok mélyén 
A tanároknak, ha csak egy kis aggódásuk van a magyar jövõ szunnyad a gyõzelmes magyar szolidaritás, s az új hazát építõ 
iránt, ki kell csikarniuk a tanításban azt a jogot a magyar nyelv jövõ. A magyar népmesékben a legkisebb királyfiú hozza 
számára, mely megilleti. Az egyvérû, egynyelvû francia a két helyre azt, amit az idõsebbek elrontottak, õ váltja meg idõsebb 
alsó osztályban hetenként tíz, tíz és fél órát szentel az testvéreit. Mi, a ti idõsebb testvéreitek, mi bûnösek voltunk. 
anyanyelvnek, s a többi osztályokban öt-hat órát. Nálunk, ahol Nem volt elég szeretetünk az építésre, nem volt elég erõnk egy 
annyi idegen idióma fenyegeti a magyar nyelv tiszta fejlõdését, védõ gyûlöletre, széthullott kezeink alatt az apák vérének, 
Õrült lelkiismeretlenséggel tûrték meg, hogy a magyar nyelv munkájának szent szerzeménye. Legyetek ti a megváltás, hogy 
három szerény órával kuporodjék a boldog idegen nyelvek tíz év múlva a megtisztult Budapesten Brassó, Lõcse, 
mellett. Mindennap legyen magyar óra minden osztályban. Temesvár, Pozsony diákjai együtt énekeljék Debrecen, 
Tudom, hogy túlzásnak fogják minõsíteni a következõ Esztergom, Szeged diákjaival a jogos örökéhez vissza-jutott 
kívánságom, pedig minden szakismeret s a gyermek lelki magyarság öröménekét!
gépezetének ismerete mellette szól: teljesen felesleges, hogy a 

(1) értelmiségireáliskola és gimnázium alsó négy osztályában idegen 
nyelvvel maszturbáljuk a gyermek lelkét. Ahol a tanítás jó, a 

Virradat, 1921.II. 20., 24reáliskola négy felsõ évében a latin tanítás terén pompásan 
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Török András István: Volt itt egy parádé...

z idén júliusban, ahogyan az elõzõ évek nyarán „másság”. Hogy a homoszexuálisokat, vagy azoknak egy 
is,  megrendezték a homoszexuáli sok  az részét milyen könnyû volt hergelni és mindenféle Aúgynevezett melegparádét vagy melegfesztivált, észnélküliségre rávenni, többek között a  2009-es 

más néven a meleg büszkeség napját. Az Andrássy úton melegparádé egyik pillanatfelvétele mutatta. Egy 
vonultak fel, mintegy demonstrálva büszkeségüket – meztelen fiatalember egy táblával takarta magát, már 
mire is? Arra, hogy õk melegek, vagyis a saját nemükhöz amennyire – s a táblára ez volt írva: „Jézusnak is két apja 
tartozókhoz vonzódnak. volt”. Vajon miért takargatta magát a meztelen férfi, 

miután levetkõzött? Talán mégis szégyellte magát? 
A nemiség szó – amelybõl több nyelvész a nemzés és a Aztán: mit akart mondani ezzel az ostoba felirattal? 
nemzet szavunkat is származtatja – természetes és Végül: éppen õ tart egy ilyen táblát, aki minden 
egészséges tulajdonságot jelöl. A férfi és a nõ nemisége, valószínûség szerint sosem lehet apa?
mint vágy, a két nem képviselõit az emberiség létrejötte 
óta egymás felé hajtja, közösülésre, következésképpen A fõ kérdés mégiscsak az: ki, vagy kik vesznek rá 
szaporodásra készteti. Ez a késztetés olyan erõs, hogy az némelyeket arra, hogy valamiféle hamis, kérkedõ 
emberi nem mindmáig sokasodott, bár szép számmal büszkeséget ébresszenek önmagukban? Ne kerteljünk: 
voltak és vannak biológiai ellenségei, és a katasztrófák, az álliberálisok voltak azok, akik elsõként álltak elõ buta 
elemi csapások, háborúk okozta veszteségeket is sikerült okfejtéseikkel, hogy „ti különbek vagytok, mint a 
pótolni. A nemiség tehát – az eredendõ, az egészséges heterók” (vagyis a normális szexuális életet élõk). A 
nemiség ?– a létet, az életet szolgálja. magukat liberálisoknak nevezõk kezdtek el játszatni a 
Az azonos nemûek egymáshoz való vonzódása azonban mozikban és a televízióban olyan filmeket, amelyekben a 
céltalan, vagy legalábbis célt tévesztett tulajdonság: a „szegény, megvetett” melegrõl a film végéig kiderül, 
közösülést nem követi szaporodás, új egyed, új élet nem hogy igen derék, szellemes, jó erkölcsû ember, akire fel 
jön létre, így a homoszexualitás totális zsákutca. Kérdés, kell néznünk. Ugyanezek az önjelölt liberálisok álltak elõ 
hogy a homoszexuálisok, vagy ha úgy tetszik, a melegek, azzal, hogy a melegeknek igenis okuk van büszkének 
mire büszkék? Hiszen a másságuk fogyatékosság, még lenni, és ezt bátran demonstrálhatják, hirdethetik; aki 
akkor is, ha errõl nem tehetnek. pedig ez ellen szól, legyen része megvetésben sõt 
Ezeken az évenként ismétlõdõ felvonulásokon láttuk, büntetésben. A közelmúltban szintén õk tiltották meg az 
hogy az egymás kezét fogó, vagy szorosan összefonódó óvónõknek, hogy a rájuk bízott kisgyermekeknek 
férfiak közül az egyik nõiesebben öltözködik vagy nemüknek megfelelõ játékot (kisautót vagy babaruhát) 
mozog, s a nõi párok közül is az egyik valamiképpen jelét adjanak: döntse el a hároméves gyerek, hogy fiúvá vagy 
adja, hogy õ a férfiasabb. Nem kell valami nagy lánnyá akar-e serdülni. (A kormányváltás, majd ennek az 
pszichológusi képzettség  ahhoz, hogy az ember  aljas, nemzetpusztító rendelkezésnek a gyors eltörlése a 
észrevegye: tudják õk, hogy valami nincs velük rendben, legjobbkor jött.) Az interneten azonban ma is lehet olyan 
de mégis meg akarják mutatni, hogy különböznek írásokat olvasni, hogy a homoszexuálisok érzése a csúcs, 
egymástól, ahogy az igazi férfi is különbözik az igazi a leg-nagyobb élvezet, próbálják csak ki a fiatal fiúk: a 
nõtõl – egyszóval egészséges, elfogadandó párnak zuhany alatt tárják fel önmaguk eddig nem ismert, de 
szeretnének látszani. Az igyekezet azonban sikertelen, rejtetten meglévõ vágyait. Persze õrültség lenne azon 
mert a hamis büszkélkedés visszatetszõ – s ez a vitatkozni, hogy melyik a legmagasabb rendû érzés: az 
sikertelenség nyugtalanítja õket egy életen át. Az azonban biztos, hogy a szex nem azért van, mert az jó, 
egészséges nemiséggel bíró emberek közben arra hanem azért jó, hogy legyen. Ebben a legyen-ben pedig a 
gondolnak: minek ez a színjátszás? Ha már ilyennek teremtés parancsa, az emberiség és a nemzetek 
születtek, éljenek boldogan, de a nemi tulajdon-ságaikra folytatásának parancsa, azaz Isten parancsa van benne. 
legalább ne legyenek büszkék, ne próbál janak Ettõl a parancstól eltéríteni a fiatalokat halálos bûn. Az 
jobbaknak, elõnyösebbnek látszani, mint akik utódok újmódi liberálisok ebbe a bûnbe estek: a természet-
nemzése illetve szülése által fenntartják fajukat és ellenességbõl és a devianciából próbáltak hatalmat 
nemzetüket. eszkábálni és uralkodni a természet normái szerint 
Az emberek nagy része emlékszik rá, hogy ez az élõkön. Ördögi terv, s mint ilyen, kudarcra ítéltetik.
úgynevezett büszkeség nem volt mindig divat. 
Középiskolában, felsõfokú tanintézményben vagy  
munkahelyen általában tudták, ki milyen „szexuális 2010. augusztus 11.
irányultságú”, de ez nem okozott konfliktust. És fõleg 
nem használtak ilyen hajánál fogva elõráncigált meg 
szerencsétlenül képzett szavakat, mint a „meleg” vagy a 
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z elmúlt idõkben nyugat felé vándorló magyarságról tudta, mi az íj, a tõr és a gerely.
ha olvasunk, az állattenyésztés mellett mindkét Ne csodálkozzunk hát azon, hogy a halász nyelve is a mai Afoglalkozási ágat ott találjuk: a vadászatot és a napig megmaradt szinte érintetlenül, amikor a tiszai halász 

halászatot is. Mindig így: vadászat és halászat. Pedig az elsõ ugyanazokat a szerszámokat használja, és ugyanúgy nevezi, 
hely kétségkívül a halászatot illeti meg, mert a mindig folyók mint Volga menti õse.
mellett települõ magyarság nemcsak azért húzódott a vizek A víz nem az ember eleme, és a háló megmaradt hálónak ezer 
közelébe, hogy állatainak bõséges ivóvizük legyen, hanem éven át is, mert az emberi furfang csak a levegõs világra tudta 
azért is, mert a nagy folyók biztos élelmet jelentettek nomád igazán ráereszteni  a gépet és a folytonosan változó, 
õseink számára. tökéletesedõ fegyvereket. Így azután míg a halászat 

megmaradt szinte tökéletes õsiségében, addig a vadászat 
Jól tudjuk, hogy a magyar folyók, amikor még szabályozat- ezerféle változáson esett keresztül.
lanul kanyarogtak széles és önkényesen szabott ágyukban, 
olyan halbõek voltak, amilyen gazdagságról ma álmodni sem A nyelvet a család õrzi, a családokból összeverõdött õsi 
merünk. Elképzelhetjük tehát, hogy milyen tömegekben települések. A nomád vadász nem ragadhatott a földhöz, nem 
lehetett hal a nagy orosz folyamokban, melyeknek vizét ver õdh ete tt nye lvé t csi szo ló,  for mál ó, meg köv esí tõ 
érintetlenül találták a népvándorlás hullámai. törzsközösségbe, mint a halászok, mert ilyen közösséget 
A halászat tehát mindig elõbbre való lehetett, mint a vadászat, bejárható terület nem bírt volna el. Nyelve tehát családokra 
biztosabb és kevesebb fáradsággal elérhetõ. szigetelt s azokkal könnyen elveszõ szókincs volt, melyet a 
A mongol pusztaságok vadban nem dúslakodnak, az véres viharok nyomtalanul eltemethettek.
erdõségek õsállapotukban nem lovas õseinknek való terep A Kárpátok karjai közt letelepült magyarság életében ez a két 
voltak, az ingoványok pedig annyi nehézséget támasztottak az foglalkozási ág azután még jobban eltávolodott egymástól, 
õsmagyar vadász elé, hogy annak a biztosabb és könnyebb mert amíg a halászat megerõsödött, és hovatovább egész 
halászatot feltétlen a vadászat elé kellet helyeznie. falvak kenyerét jelentette, addig a vadászat gyönyörûségeit 
Apróvad, vízimadár nem sokat számított a család konyháján, részint a hatalmasságok ragadták magukhoz, részint pedig a 
nagyobb tömegekben pedig ritkán juthatott hozzá. Nagyvad háborúk és dúlások pusztították el nemcsak a vadat, hanem a 
pedig – ha vándorlási útjuk faunáján végigtekintünk – nem vadászt is. A halász pedig bevonult hozzáférhetetlen rejtekébe, 
lehetett annyi, hogy a nép élelmezésében komoly szerepet a lápok és mocsarak világába, és családjával együtt megmen-
játszhatott volna. tette nemcsak szerszámait, de nyelvét is.

Akkor még a vadon élõ állatok számarányának egyensúlya Ez a föld, melyre az elmúlt századok vajmi kevés örömet 
tökéletes volt, és a ragadozók nagy száma is gondoskodott hoztak, országútja volt majdnem az összes európai nemzetnek, 
arról, hogy a nomád magyarnak keményen meg kelljen akik vagy a Szentföldre igyekeztek, vagy segíteni jöttek sûrû 
küzdeni egy-egy szarvas elejtéséért, mely esemény valószínû harcainkban, vagy a mi vérünket csapolták. Az idegen hadak 
ünnepszámba ment, s amely inkább a nagyvérû leventék idegen fegyvereket is hoztak. Nemcsak emberirtó gyilkokat, 
harcedzõ tornája volt vagy a fõemberek szórakozása, mint – de vadászszerszámokat is, és a kóbor nyugati harcosok közül 
foglalkozás. Ugyanilyen lehetett a solymászat is. És hogy sokan is maradtak egy-egy fõúr udvarában. Jó magyarrá 
mégis a vadászatot említjük a halászat elõtt, és gondolkodás váltak, nyelvünket megtanulták, de a velük meghonosodott 
nélk ül egye nran gúvá  tess zük azza l, anna k egys zerû  vadászati fogásoknak és fegyvereknek magyar nevet nem 
magyarázata a vadászat kedvesebb, virtusosabb mivoltában adhattak, mert azok a fogalmak a magyar nyelvbõl teljesen 
rejlik, s abban, hogy ezt a két testvérágat egymás nélkül el sem hiányoztak. Az idõk folyamán aztán legfeljebb annyi történt, 
képzelhetjük. hogy a nyakatekertebb mûszavak magyaros hangzásúra 
Vándorló õseink hol a puszták füvében jártak, hol hegysége- koptak, annyira, hogy ma már nehéz bennük az idegen tövet 
ken, lápokon vonultak végig, s e szerint a vadászati lehetõsé- felfedezni. Így azután vadászati nyelvünk folyton változott, és 
gek is folyvást változtak,  megszûntek , s vaddúsabb idegen hatásokat is szívott fel. A fegyvergyártás új és új 
területeken újra fellángoltak. vadászszerszámokat talált fel, melyek mellett az elavultak 
Vaddúsabb helyeken talán egy idõre el is homályosították a lomtárba kerültek, használatuk megszûnt, s a növekvõ évek 
halászatot, azonban a vad nem volt kiapadhatatlan, mint a hal, pora eltemette nevüket is.
s vadászathoz nem is volt szükség olyan gyakorlatra, mint a A középkor várkastélyai, elsõsorban pedig maga a királyi 
halászathoz, hiszen fegyverei a harcokban használatos udvar majdnem teljesen kisajátították a vadászatot. A fõurak 
fegyverekkel kevés kivétellel azonosak voltak. fényes fizetést adtak egy-egy nagy hírû idegen solymásznak 
A vizeket azonban mindig meg kellett keresni, s a vizek az vagy pecérnek, és a királyi udvarban nem egy ilyen hely már 
Olttól a Száváig egyformán termették a halat, és a varsát is méltóságot jelentett. Jól tudjuk azonban, hogy a magyar nemes 
egyformán kellett bennük megvetni. büszkesége és rakoncátlan vére ezekben az állásokban 
A folytonos harcok sem kedveztek a vadászatnak, melyhez mégiscsak szolgaságot látott, s ezért a vadászmesterség 
nagyobb terület kell, esetlen ló, több és ifjabb ember, míg a irányítása az õ kezükbõl teljesen kicsúszott, és a simább, 
halász szinte biztonságban ülhetett kéregcsónakjában a nádas alkalmazkodóbb, engedelmesebb idegenek kezébe került. 
rejtekén, és lehetett kivénhedt harcos, de még asszonyféle is. Hogy azután ezek az  idegenek sokszor mennyire  
Így azután a halászat öregbedett, csiszolódott. Szerszámai megfeledkeztek a háláról, az – nem tartozik ide. Õk azután 
tökéletesedtek, és a benn való jártasság már akkor évek meghonosították hazájuk vadászati szokásait, átültették a 
gyakorlatát kívánta, amikor vadász mindenki lehetett, aki nálunk hiányzó mûszavakat,  melyeket vagy érintetlen 
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idegenségükben vagy fonetikusan vagy magyarosítva vettünk Nem szabad azonban azt az igazságot sem letagadni, hogy 
át. ebben az idõben nemesember alig vállalkozott volna egy ilyen 
Az idegen hatások bizonyos mértékig utat találtak a magyar „megalázó szolgai” állásra, a jobbágy pedig csak ritkán 
halászok nyelvéhez is, azonban ezek az idegen hatások csak a juthatott hozzá.
Dunáig értek el, míg a tiszai halász úgyszólván érintetlenül õrzi De megint jött a minden baj és egyenetlenség elsimítása: az 
még ma is õseinek nyelvét. idõ.
A földdel együtt nemcsak a vadászterületek, de a vizek is részei Az idegen jáger már magyarul beszél, magyar az asszony is, fia 
lettek egy-egy nagy domíniumnak. Azonban amíg a vadászat pedig csak tördeli apja nyelvét. A jobbágyból már rég szabad 
bérbeadása közösségeknek történelmi viszonylatban szinte új ember lett, írni-olvasni tudó, katonaviselt, intelligens magyar, 
keletû, addig a halászatot már õsidõktõl lehetett bérelni aki fényesen megállta a helyét erdõ- és vadõri állásokban. 
halászbokroknak vagy községeknek, és amikor egy nemes vad Megszûnt a jágerimport, és a teljesen idegen vadászati 
elejtéséért a jobbágy esetleg fejével fizetett, a halászatért alig mûszavak közé belopódzott egy-két magyar is. Kopott az 
zaklatta valaki, pláne ha a zsákmányból a köteles részt idegen patina, el-eltûnt teljesen egy-egy idegen szó, a 
beszolgáltatta. megmaradtak pedig változtak, simulni kezdtek a magyar 

nyelvhez.
A víz ment falvak így azután tovább ûzhették a halászatot, Az „idegen” jáger unokája már Selmecen végzett, egy szót sem 
ápolhatták nyelvüket és szokásaikat a mai napig, míg a vizektõl tud, csak magyarul, bort iszik, mégpedig nem keveset, bicskát 
távoli falvak hiába laktak mégoly vaddús területek közelében húz, ha verklit lát, s az istenért, csak azt ne mondd neki, hogy 
is, a vadászat szabad örömeirõl le kellett mondaniok. Ezért a nem magyar!
nép nyelvébõl annak õsi mûszavai kevés kivétellel lassan Bár e nyelv is velük együtt változott és lett volna magyarrá! A 
eltûntek . A szigetekként  megmaradó vagy  kele tkezõ nyelv azonban erõsebb, mint az ember. Hosszú évek építették, 
nemesközségek pedig nem tudtak, de nem is akartak ellenállni nagy idõ kell, embergenerációk, amíg megváltozik. A vadászat 
az idegen nyelv beszivárgásának, hiszen nem új keletû azon nyelvének magyarosodása akkor indul meg igazán, amikor 
végzetes és nemzeti öntudatunk teljes hiányára mutató hibánk, elszaporodnak az intel ligens magyar középosztá lybel i 
hogy: jó, szép, mûvelt, tartós csak az lehet, ami – idegen. vadászok, vadásztársaságok, és mindinkább érezhetõ a vágy, 
A lemorzsolt ezer esztendõ alatt a magyarság egyebet sem tett, hogy a vadászati mûszavak idegen, félig idegen, rossz magyar 
csak verekedett és vérzett azért, hogy a Nyugat – mely egyedül káoszában végre rendet teremtsenek. Ennek a vágynak 
tõlünk kapta a „mûvelt” jelzõt (mintha a mi õseink akkor még kielégülést az elsõ magyar vadászlapok hoznak.
fákon mászkáltak volna…) – épülhessen és gyarapodhasson, 
nemcsak tudományokban, de iparában is. Így a fegyveriparban Ekkor már „egyenesben” vagyunk!
is. Amikor elérkezett a lõfegyverek gyártásának ideje, mi 
élethalálharcunkat vívtuk a törökkel, és a meginduló magyar A vadászlapok gyomlálgatása nyomán folyton kevesbedik az 
fegyverkovácsipar nem nõhetett életerõs fává, mert újra meg idegen szó, és vadászati szakíróink néha szinte erõszakos 
újra elseperték nemzetrontó viharok. Ugyanekkor a Nyugat kanyarodásokat tesznek, csak azért, hogy idegen szavakat 
fegyveripara már múltat szerezett magának, és tökéletesedett, kikerüljenek. A magyar vadász nyelvi öntudata felébredt a 
hogy lassan be nem hozható elõnyt szerezzen a lõfegyverek nemzeti öntudattal együtt, s ettõl kezdve beszélhetünk 
készítésében. tulajdonképpen a még nem egységes, de egységesedõ, tisztuló 
Lõfegyverekre szükségünk volt. Ott vettük, ahol kaptuk. magyar vadászati nyelvrõl. Az idegen ágak, kevés kivétellel, 
Behoztuk hát az idegenben gyártott fegyvereket, és behoztuk lenyesve az öreg törzsrõl: az magától hozza az új hajtásokat, 
velük nevüket is. A fegyverek javítására idegen mesterek jöttek melyek talán nem is újak, csak el lettek feledve és hanyagolva.
az ország, kik az alkatrészek nevét, a fegyverhasználati A túlzott jóindulat helyenként azonban erõszakosságokra, 
mûszavakat és magának a fegyvergyártásnak nyelvét is kapásból gyártott, sántító újításokra is vezetett. Az újítók 
meghonosították. ugyanis elfeledték, hogy nyelvet „csinálni” nem lehet, mint 
Más és sürgõsebb dolgaink akadtak abban az idõben, és a ahogy nem lehet percek alatt órákat élni. Az elvetett mag és 
legkisebb bajunk is sokkal súlyosabb volt annál, semhogy annak termése között virágzásnak kell lenni, tavasznak és 
azzal törõdhettünk volna, hogy a puskát flintának, rugóját nyárnak. A megújuló vadászati nyelvnek is gazdag talaj kell, 
fédernek s a gyutacsot kapszlinak nevezik-e. Azok az hogy magától virágozhassék; bõséges nyár: hogy magot 
õsmagyar vadászszerszámok, melyek idejüket nem múlták, köthessen.
megtartották nevüket, az újak pedig új, idegen szavakat 
ültettek át vadászati nyelvünkbe, s azok részben vagy egészben Vadászati nyelvünk alapja: maga a vadászat. Ennek  
meg is maradtak. Mivel pedig vajmi kevés az õsi szerszámok gazdagságán épült és épül nyelvünk, és hiába minden 
száma, lassan átalakult vadászati nyelvünk is. Hozzájárult nyelvújítás, ha ezen õsi tornánk, lelket üdítõ idõnkénti 
ehhez még azután igen négy mértékben a fõúri udvarokba foglalkozásunk nem nõ naggyá lelkünkben, erkölcsi és anyagi 
beözönlõ idegen vadászok száma. erõsségünkben, törvényeink védelmében. Erõs, szabad, 
Az idõ közben mérföldekre lépett. A harcoknak vége lett. független vadász, múltját ismerõ, jövõjét féltõ, nyelvére és 
Fõuraink udvarában újra mozgalmas élet kezdõdött. Az „extra nemzetére büszke, törvényeink felett õrködõ vadásztársaságok 
Hungaram non est vita” elvét örömmel fogadták el az idegen s a jelenhez simuló igazságos, okos törvények kellenek ahhoz, 
„jágerok”, akik nem rebelliskedtek, akik a mindenható udvar hogy vadászati nyelvünk nagy legyen, magyar, mintha a 
nyelvén értettek, s akik magukkal hozták az általunk Volgától a csonka Tiszáig nem is tûntek volna el gyötrõen 
megvédett mûvelt Nyugat vadászati tapasztalatait és nyelvét. hosszú századok.
Mellettük magyar ember ritkán kapott – s csak alsóbbrendû És még valami: magyar szív és magyar nyelv tökéletes tudása.
alkalmazásban – kenyeret, de ezeknek is meg kellett az idegen 
kifejezéseket tanulni, ha boldogulni akartak. /1935/
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z oktatás szavunk azonnal eszünkbe juttatja a szó gyakoroltuk; mint valami verkli, mondtuk a gyakorító 
tövét, az okot, majd az okos jelzõt, amely az igeképzõket meg az egy szótagból álló, ly-ra végzõdõ Aokszerûen gondolkodók tulajdonsága – így az is szavakat. Oroszból, angolból is meg kellett tanulnunk egy-két 

eszünkbe jut, hogy az oktatás révén válik az ember okosabbá. bekezdést vagy verset. Megterhelõ volt? Dehogy. Az órákon 
Nyilvánvaló, hogy az oktatás – az okosabbá tevés – közügy, az figyelnünk kellett, a leadott anyag rögzõdött bennünk.
egész nemzet ügye. Akkoriban azonban mégsem értettem – ahogy iskolatársaim 

többsége sem –, hogy miért kell ennyi szöveget szóról szóra 
A minap az újságban olvasom, hogy a tokaji írótáborban a megtanulnunk. Évekkel késõbb jöttem csak rá, hogy a 
nemzet ott összegyûlt írói leszögezték: a magyar nyelv sorvad, memoriterek nem fölösleges, elemi kis tudás-részecskék, 
szegényedik, elsõsorban  a globalizáció, illetve az ezzel járó hanem az emberi gondolatvilágban egymást kiegészítve, 
reklámdömping miatt. Éppen a cikk megjelenése elõtti napon szerves egésszé, szellemi kincstárrá állnak össze, amelybõl 
hallottam egy magát sokszor hirdetõ gyógyító intézmény mindig lehet meríteni. Az érettségi után nyolc-tíz évvel 
reklámszövegét, amelyben egy férfi így szól hozzánk: „Az tapasztaltam, hogy az angol nyelvû memoriterekben szereplõ, 
emb er s ajn os n éha  meg bet egs zik . Aztán m i pe dig  elfelejtettnek hitt szavak, szólások, nyelvtani szerkezetek 
meggyógyítjuk.” Tessék végiggondolni, melyik magyarul szükség esetén azonnal elõjönnek, mint az egykor tanult 
tudó ember száján csúszna ki az utóbbi, négy szavas verssorok, ha valaki elkezdi. De mintha az egyéb megtanult 
nyakatekert mondat? Hamar rájövünk a mondatszerkesztés szövegek, például a matematikai meghatározások is nagyobb 
bántó hibájának okára, ha a két idézett mondatot összevonjuk szeletét láttatták volna a világnak – pedig csupán a látásmódot 
egy összetett mondattá: legyen az elsõ a fõmondat, a második a befolyásolták. Ha azt kérdezné valaki, mi a kör, sokan úgy 
mellékmondat. A mellékmondatba (tudálékosságból? A nézõk válaszolnának, hogy az, ami olyan kerek, karika formájú. Az 
elkápráz ta tása  miat t? ) ké t kü lönbözõ mondat  van iskolai meghatározás szerint azonban a kört a síknak azon 
belegyömöszölve. Közülük vagy a „mi pedig meggyógyít- pontjai alkotják, amelyek egy ponttól, a középponttól azonos 
juk”, vagy az „aztán mi meggyógyítjuk” mellékmondat lenne távolságra vannak. A megtanult definíció más, megbízható, 
helyénvaló. A kettõ között az a különbség, hogy az elsõ egy minden körre érvényes képet vetít elénk, mert pontosan 
mellérendelõ, ellentétes összetételû mondat mellékmondata (a fogalmaz. A megfogalmazás alapja pedig a megfogás, kézben 
pedig szó itt az azonban szóval azonos jelentésû), a második tartás – vagyis a tudásbeli birtoklás.
pedig egy alárendelõ, idõhatározói összetett mondat 
mellékmondata (azután, vagyis a megbetegedést idõben Az oktatás és nevelés különösen az utóbbi tizenöt-húsz évben 
követõen történik a gyógyítás). A két mellékmondat merõben fajult el. Ennek egyetlen oka van, amit liberális nevelés néven 
más-más gondolatot tükröz, így a magyar fül számára fájó szoktunk emlegetni. Igazán jó elnevezés inkább az lenne: 
anyanyelvi hiba a gondolatok zavarosságából ered. (A pedig és nemzetpusztító nevelés. A kisdiákokat alsó tagozatban nem 
az aztán különbözõsége akkor is fennáll, ha az idézett osztályozták, megbuktatni nem volt szabad õket, mert akkor 
mondatokat nem vonjuk össze, de úgy az összeférhetetlenség lelki sebeket ejt rajtuk a pedagógus. A felsõbb osztályokban 
nehezebben indokolható.) pedig a fizikát, kémiát, biológiát egybe akarták venni, és 

természetrajz néven  tanították volna, illetve inkább csak 
Ne higgyük, hogy csak az anyanyelvi tudással vagy a humán beszélgettek volna e tárgykörökrõl. Ilyen szellemben serdült 
tudományokkal van baj. Egy volt iskolatársamtól, aki fel egy korosztály, amelytõl nem kérték számon nap mint nap 
egyetemi tanár, hallom, hogy az oda bekerült diákok közül az elvégzendõ munkát, a mulasztásokért nem vonták õket 
többnek ismeretlen a másodfokú egyenlet megoldóképlete. A felelõsségre, így nemcsak az ismereteik lettek enyhén szólva 
televízióban arról beszél egy professzor, hogy a felvételre hiányosak, hanem a kötelességtudásuk, a lelkiismeretességük 
jelentkezõk közül sokan nem tudnak elsõ ránézésre egy sem alakult ki. E hiányok ellensúlyozására az óvodásoknak(!) 
ötjegyû számot kiolvasni. Egy másik hír szerint a leendõ kakaóbiztos számítógép-billentyûzetet akartak beszerezni, a 
építé szmérnökök  az egyetem e lsõ évében kezdenek kisiskolásoknak pedig interaktív iskolatáblákat, vagyis 
ismerkedni a Pitagorasz-tétellel. érintésre mûködõ képernyõket a fekete tábla helyett, amelyen 
A mai gyermekek illetve ifjak számára hihetetlen, mennyi olyan jól fogott a hófehér kréta.
mindent meg kellett tanulnia egy iskolásnak néhány 
évtizeddel ezelõtt. Ma is hallom, ahogy elsõ osztályban együtt Mi lehetett ennek a célja? Csak az, hogy a nemzetet, annak 
kántáltuk vagy harmincan: „Egyszer egy az egy, kétszer egy az ifjait szellemileg alacsonyabb szintre süllyesszék, megfosszák 
kettõ” és így tovább. Hlinka Sándorné, a tanító néni a következetes gondolkodásától, helyes értékítéletétõl. Aki ezt 
pálcájával vezényelte az ütemet, mi pedig mondtuk és szóba hozta, gyakran így kezdte mondanivalóját: „Nem hiszek 
mondtuk… Késõbb, felsõ tagozatban is – a költeményeken az összeesküvés elméletekben, de…” Ebben a vesszõ utáni de 
kívül – rengeteg matematikai szabályt, fizikai, kémiai törvényt szóban az volt benne, hogy dehogyisnem hisz.
kellett szóról szóra tudnunk: „Ha egy összeget féllel szorzunk, Az új kormányzat elsõ, oktatásra vonatkozó intézkedései 
akkor az összegnek a felét kapjuk.” Meg hogy „Törtet törttel reménykedésre adnak okot – így bízhatunk abban, hogy a 
úgy osztunk, hogy az osztó reciprok értékével szorzunk. A fentebbi idézet a de kötõszó elõtt befejezõdik.
reciprok érték a fordított érték, vagyis a számlálót és a nevezõt 
felcseréljük.” Középiskolában a szinusz, koszinusz, tangens, 
kotangens definícióját is fújnunk kellett, a kúpszeletek 2010. augusztus 21.
meghatározását és az egész számok négyzetét húszig szintén. 
Magyarból a verselemzést, mondatelemzést sokat 

Török András István: Oktatás, tudás, memoriterek



Pósa Lajos: A jövendõ

Forrongva forr felhõk közt a jövendõ,
Új hõsök és új korszakok születnek.
Göngyölgessük ki szívünk mélyibõl

Szent lobogóját honszeretetnek.

Álljon alá mind, akinek bölcsõjét
Magyar földön termett fából faragták!

Álljon alá, kinek kenyéradó
Kalászait honi szellõk ringatják!

Magyar dalok lengessék szárnyait!
Magyar érzés ölelje át!

Szeressük egymást mind testvérekül,
Együtt s egyformán a hazát!

Széttöredezve és egymást gyûlölve
Mindnyájan gyengébbek vagyunk;

Szívünk egy cél felé dobogjon,
Egy célra gondoljon agyunk.

Ha millió meg millió kar
Fonódik egybe szép hazánk körül:
Földetrázó, villámrontó viharban

Megállunk, rendületlenül!

10.

Sík Sándor: Üdvözlégy

Magasztalja én lelkem az Urat
És Azt, akiben teljes az Ô kedve,
Akiben minden titkot megmutat,
Egyetlen szép mosollyá édesedve.
Hogy is lehetne hozzád más szavam
Legelsõben, mint a magasztalásé!
Hadd mondom, százötvenszer, boldogan:
Áve Mária! Üdvözlégy Királyné!

Magasztallak, mert nem hallgathatok.
Füst a szavam és az életem kérész,
Mégis, mégis: olyan állat vagyok,
Mely egyenesen jár és fölfelé néz.
Fölfelé néz, mert fönn valami van,
És föl beszél is: van kihez beszéljen
És ha beszélek: nem féreg magam,
De minden fölfelé nézõk nevében.

Hogy éhezne már szólni valamit
Fölfelé ez a süketnéma század,
Amelynek ebnyüszítés lett a hit
És aljasság a fölséges alázat!
Émelyedik a futószalagon
Gyártott eszmények hánytató szagától,
A prófétáktól a zsibpiacon,
Az elvektõl -- az embertõl -- magától!

Hogy magasztalna lelke már urat,
Testtel-lélekkel rína már imádni!
De nincsenek a földön már urak,
Csak szolgák vannak és szolgák szolgái.
A szó, mint a mélybõl kiáltana,
A káromkodás undorában elfagy.
Ó Egészen-szép,
Ó Istenanya, ó Ember-anya,

De jó az Isten, hogy te még mienk vagy!

Tömörkény István: Így volt elrendelve

ájusi napfényben odakint minden nevet és ott volt a tanulók között, a Ferkó. De Elekesék nem mentek el a 

mosolyog, még a föld is. A homokban csillog a vizsgára, bár a dolguktól megtehették volna, hanem csak ültek Mmacskaezüst , fehérfalú tanyák tetején fehér itthon szomorúan. Minek menjenek? Csak szomorítanák 

galambok tollászkodnak, kutyáról, tehénrõl téli bundájuk magukat, és újabb fájdalmak lepnék el a szíveket, látván és 

levedlett, az is csak könnyû és vidám állapot. A szarka a fák hallván Ferkót beszélni a vizsgán bátran és okosan, csillogó 

zöldjébõl cserreg elõ, és mondják bent a tanyában: cserreg a szemekkel, kipirult arccal, amint az iskola legjobb tanulójához 

szarka, vendég jön. Szerelmes táncukat lejtik a levegõben apró, illik is. Él tudni mellé, hogy íme, a tanulásnak vége van. Ferkó 

fehér pillangók, ellenben a nagy farkaspille bement az ereszet az iskola minden osztályát kijárta, tovább nincsen, nem megy, 

alá aludni, mert õ éjjel kódorog. Az égen valódi tisztaságok nem lehet, nincs pénz, mehet tehát annak, aminek a többi: 

mutatkoznak, s kékesen száll felfelé itt-amott a kéményekbõl a béresnek valamely módosabb gazdához. Õk maguk nem 

füst. Az ám, szép ez mind. tarthatják otthon, a gazdaság kisebb, hát mennie kell. Hogy a 

És mégis, itt a köz mellett, egy csendes kis tanyában, Elekes városra tovább tanulni küldjék, arra pénz nincsen, mert a bátyja 

Péternél most szomorúságok pillanatai vannak. Mi dolog már bent jár, azt is alig bírják, pedig a lakása is ingyen jár ki egy 

történt? Miért hallgat az ember, s miért sóhajt az asszony? Nem rokonnál…

történt egyéb, mint hogy innen nem messze, alig egy Már délelõttre hajlott az idõ a reggelbõl; az iskolában 

fertályórányira, vizsga napja van az iskolában. Elekesék fia is befejezték a vizsgát, szétosztották a jutalomkönyveket is, a sok 
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gyermek szerteszéledt, és haladt hazafelé. Jön Ferkó is öleli, fejét a mellére hajtja, s lehajol az ember hozzá, hogy 

boldogan a közön, nézi a könyvet, benne képeket, a megcsókolja a homlokát.

legnagyobb jutalom neki jutott. Nem bírom fiam – mondja végül –, nem bírom. Tudod, hogy 

Hát örömmel van ilyenkor a gyermek. Az anyja nézi az szegények vagyunk.

ablakból, amint jön a ház felé, s elébe megy. Ferkó A gyereknek a könnyei lassan megerednek, az anyja bejön, és 

hozzászalad: szelíden szól neki:

Anyám! Édesanyám: Fiam, kisfiam.

Mi az, Ferkó? Az apja mondja:

Nézze ezt a szép könyvet… Megint én vagyok az elsõ. Még csak itthon sem tarthatlak – s folytatná tovább, de 

Megint, tudják ezt úgyis otthon, megint elsõ, de ezentúl? ugatásba kezd odakint az udvaron a kutya, valaki jön. 

Gyere, mutassuk apádnak. Hallatszik, ahogy csitítja a kutyát, mondván:

Elekes Péterhez beviszik a szobába a könyvet, a gyerek arcán Ne okoskodj, Bodri, mert rád húzok:

pírral ég a büszkeség, amint a szorgalma jutalmát az apja elébe A gyerek lefejti a karját az apja nyakából:

az asztalra teszi. Péter nézi, nézegeti, aranyos a táblája kívül, A tanító úr – mondja.

színes festékkel készített képek belül a lapok között, az elsõ Csakugyan az öreg tanító köszönt be a szobába. Nem sok kell 

lapon az öreg tanító írása: Legjobb tanítványomnak emlékül. hozzá, hogy lássa a helyzetet, a könyv fölébe hajló csüggedt 

Ez csakugyan szép könyv – szól Péter, hogy mondjon éppen férfit, emitt a gyermeket, arcán a könnyek friss nyomaival, 

valamit. – De az is szép, hogy kiérdemelted. amott a szomorú és szótalan asszonyt; leül a padra, és csendes 

Hallgatnak. Miként kellene a gyermeknek megmondani, hogy sóhajtással szól:

de most már ennek a világnak vége van, jön az élet munkája, a Én is ebben járnék pedig.

kézbõl a könyv kimarad, s helyette a vasvilla nyele jön bele. Az Mondhatatlan tisztelettel függeszti égõ szemeit a gyermek az 

iskola fehér fala a különféle táblákkal és térképekkel eltûnik, öreg mentorra. Ez azt mondja:

helyette az istálló falai következnek, amik magukba zárnak Ered j ki , ki sf iam,  egy ki cs it , édesapádda l vo lna 

egy fiatal életet. Jézus, de borzasztó dolog a szegénység… beszélnivalóm.

Ilyenkor látszik meg nagyon. A gyerek csendesen kisompolyog a házból az udvarra, ott 

Az asszony félénken szól: maga elé bámultan megáll. Most az asszonyban tör ki a halk 

Már most vége is az iskolának, Fercsi. jajkiáltás, mintha egyenesen küzdõ szívébõl fakadt volna.

Vége – mondja a gyerek –, majd az õsszel kezdõdik újra. Már Nem bírjuk, nem bírjuk. Nincsen hozzá tehetségünk. Amaz is 

azoknak akik még nem végezték el mind az osztályt. csak szenved odabent.

De te már – folytatja Elekes –, te már… A tanító hallgat, mert az ilyesmi ellen valóban keveset lehet 

Én már elvégeztem mindet. Nekem most már… mondani.

A gyerek megáll, s hirtelen a szüleire tekint. Látja az apját Téged is én tanítottalak. Péter, téged is, Veron, de ennél a fiúnál 

lecsüggesztett  fejjel,  amint néz bele az asztalra tett különb eszû gyerek nem volt a kezem alatt eddig. Isten ellen 

jutalomkönyvbe, zavarodó szemei elõtt táncolnak az öreges való vétek, hogy béresnek menjen!

betûk: Legjobb tanítványomnak emlékül. Látja az anyja Elekes Péter határozott mozdulattal becsukja a könyvet, s az 

szomorú arcát, érzi a csendet, amely hirtelen beállott, s most asztaltól feláll. A csüggetegségbõl elég volt ennyi, nem lehet 

elõször fölvillan az agyában: hátha ez azt jelenti, hogy az örökké siralom, és végre is határozni kell.

iskolának vége. Hirtelen az apjához rohan, a mellére veti Pedig annak megy – mondja erõs hangon –, mert más nem 

magát, átkarolja, úgy könyörög. történhetik. Pénzt kell keresnie, nem is magára, hanem amarra, 

Édesapám, taníttasson kend tovább engem is, mint a Jancsit. a Jancsira, aki benn tanul.

Az asszony nem állja tovább, kimegy, mintha dolga volna. Az Csendesen hozzáteszi:

ember a gyermekével magára marad. És szólna hozzá, ha Mert így van rendelve a sors által.

tudna, de mit tudjon szólni. Lelkében mondhatatlan Az öreg tanító mormog:

keserûségek támadnak, a torkát is fojtogatja valami, s mellébõl Igen, áldozatoknak kell lenniük. Rendelve van, hogy 

valami melegek a nyakán keresztül a feje felé. Ím, hetek óta áldozatok tétessenek.

gondolkozott már ezen (az õ szótlan életükben sok hely jut a Kezet fogván, néma szomorúsággal tekintenek egymás 

gondolatok számára), és most nem bír szólni. Pedig ami nem szemébe mind a hárman. Elmegy az öreg. Az udvaron, 

lehet, az nem lehet. Hisz mennyiszer meghányta és vetette mellette elhaladván, szó nélkül homlokon csókolja a merengõ 

már, de egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez kész lehetetlenség. fiút, a bús gondolataival elhagyott iskolája felé igyekszik.

Nincsen hozzá tehetsége – mondják õk, a vagyoni tehetséget 

értvén. De mit szóljon? Ott van a gyermek, karjaival a nyakát /1904/



Szeptember- Õszelõ- Szent Mihály hava- a Földanya hava

Szeptember 2.- háromszázhuszonnégy Székesfehérvárott. Általában az 1007-es 

éve Buda visszafoglalására egy nagy évet szokták elfogadni, de a legújabb 

többnemzetiségû keresztény sereg a történetírás az 1000 és 1007 közötti 

mindent eldöntõ, harmadik általános évekre teszi születésének idejét. Imre 

rohamra indult délután három órakor, a herceg élete  folyását nem könnyû 

jel hat ágyú háromszori elsütése volt. A köv etn i, miv el leg nag yob bré szt  a 

vár északi falát, Lotaringiai Károly krónikák és legendák gyér adataira 

herceg vezetésével, hatezren rohamoz- vagyunk utalva, a legenda pedig a 

ták meg, ugyanakkor a déli oldalon „liliomos herceg” alakját még jobban 

háromezer katona támadott. A város és a kiszínezte, mint Istvánét. Szüzessége 

várat teljesen lerombolták, a harcban miatt századokon át valami nõies, finom, 

elesett a várvédõ törökök parancsnoka a nem e világból való alaknak rajzolták. 

hõsiesen küzdõ Abdurrahman pasa is, ,,Pedig - írja joggal Sík Sándor -  Szent 

akinek bátorsága még a keresztény Imre kétségtelenül erõteljes, férfias 

vezérekben is tiszteletet keltett. A város jelenség volt. Kétféle vér egyesül az 

visszafoglalásának hírét nagy ünnepség- ereiben: apai és anyai öröksége bár 

gel fogadta  Európa. Az 1686-ban  kétféle, de édestestvére egymásnak. 

kivívott diadallal véget ért a 145 éves Mindkettõ a hõsiességnek, a hivatásnak, 

török uralom. a heroizmusnak hagyománya. Az apai 

vér Árpád vére, aki maga is folytatója második gyermeke. Imre nevét anyai 
Szeptember 2. – kilencszázhetvenkilenc vo lt  a h on fo gl al ó õ sö k h õs ie s nagybátyjától, II. Szent Henrik császár-
éve, 1031-ben halt meg Árpádházi Szent hagyományának. Szent István hitvédõ tól vette (Henricus, Enricus, Emericus, 
Imre herceg Veszprém /?/ közelében, harcaiban átlelkesült, átszellemiesült ez Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik 
Szent  Istvánnak,  a magyarok elsõ a vér, de erejébõl, bizonyos értelemben évben született, nem tudjuk biztosan, 
királyának és feleségének, Boldog m é g  õ s i  v a d s á g á b ó l ,  f i a t a l o s  1000. és 1007. között valószínüleg 
Gizellának a Képes Krónika szerint a nyerseségébõl is alig vesztett. Nem lehet 
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Szeptember: „reggelenként a hideg harmatos csendben mintha varjak kiáltanának, esténként az õszi bogár sír, és a tarlott mezõket 

félgyászba vonja ezer lila virágával a kikerics. A domboldalak tüzei messze látszanak; felbukkannak és eltûnnek, mintha egymásnak 

küldenének üzeneteket. Az árnyékok hideg feketék, és ha a völgyekbõl a kémények füstöt fújnak a levegõbe: eszünkbe jut a meleg 

szoba. De a nappal még meleg. Lágy napsugár csillog a patak hidegre váltó vizén, magtár felé tekint a napraforgó, s az utak mentén 

koravén árva virágok bókolnak a nap felé melegért”. Így ír Fekete István az elsõ õszi hónapról, a Tarka rét címû novelláskötetében. A 

népi mondóka szerint: „amilyen az Egyed-nap, olyan az egész hónap. Az idõt Kisasszonynapja, négy hétre elõre szabja. Mihálykor az 

észak s keleti szél, sok havat és kemény telet ígér. Szintén népi megfigyelés: - ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot 

hoznak még - ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg õszre lehet számítani- ha korán lehullnak a falevelek, a gólyák és 

a fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik a hideg idõ.  
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kétséges, hogy az uralkodó, hadvezér, csal, ám ellenkezõ szemléletük miatt „Szelényi”- házban levõ lakásában 

diplomata Szent  István trónusának otthagyta õket, a Kelet szerkesztõje lesz. Tüdõgyulladásban hal meg 1926. január 

vá rományosá t  i s  u ra lkodónak ,  Majd 1937-ben szakí to tt  második 26-án.

hadvezérnek és diplomatának, a hõsi feleségével,  Simonyi Máriával is.  

magyar hagyományban nevelte. Miközben 1936-ban találkozott Littkey Szeptember 9. – száznegyvennégy éve, 

Erzsébettel, a Csibével, aki fogadott 1866-ban halt meg Pesten  kolera-

Szeptember 5. – hatvannyolc éve hunyt lánya lett. Az egykori lelencgyerekrõl járványban Czuczor Gergely költõ, 

el agyvérzésben, 1942-ben a budapesti mintáz ta  Árvácskát azonos  címû 

Józsefvárosban Móricz Zsigmond író, regényében. A lány gyerekkori történet-

eibõl 28 novellát írt. Az író naplójából 

kiderül, hogy Csibe a szerelme-szeretõje 

volt. „Íme itt állunk és beszélünk ezen a 

gyönyörûségesen zengõ magyar 

nyelven. Egy olyan nyelven, amely 

sehol az egész világon nincs, csak itt, 

ebben a kicsiny tündérkertben. 

Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek 

még rokonai sincsenek, mert annyira 

régen szakadtunk el a nyelvtestvérektõl 

[…] S íme mégis itt vagyunk! […] Itt 

vagyunk i t thon,  Európa kellõs 

közepén…” mondta ezeket az örök-

érvényû mondatokat 1929-ben az író 

Tiszacsécsén. 

bencés szerzetes, a Magyar Tudományos 
Szeptember 8.- 1850-ben, százhatvan Akadémia Tagja, Jedlik Ányos fizikus-
éve született Rimaszombatban, a szerkesztõ, népdalgyûjtõ, a Rokonok és feltaláló unokatestvére. Andódon 
„nemzet csalogánya” Blaha Lujza, a kor számtalan más nagyszerû mû szerzõje. született 1800. december 17-én eredeti 
ünnepelt színésznõje. Apja Reindl Tiszakécskén született egy ötholdas neve István, csak rendi neve a Gergely. 
Sándor elõbb huszártiszt, késõbb parasztember gyermekeként 1879. Költõként a népdal formakészletének 
vándorszínész volt. Elsõ férjével, a 37 június 29. Fiatal korában jogra járt, egyike legfontosabb elterjesztõjeként, 
éves Blaha János karmesterrel 16 évesen teológiát hallgatott, bölcsészhallgató hazafias versek szerzõjeként ismert. 
esküdött, tõle kapta zenei képzését. Férje volt, de egyik tanulmányát sem fejezte Magas színvonalra fejlesztette a nemzeti 
nevét élete végéig viselte. Második férje be. Az Újság címû gyerekrovatának eposz és a ballada mûfajokat.  
Soldos Sándor földbirtokos, harmadik szerkesztõje lett Mikszáth Kálmán Nyelvészként fõ mûve a hatkötetes mû, 
házasságát báró Splényi Ödön rendõr-megbízásából, késõbb a Kisfaludy „A magyar nyelv szótára” amit halála 
tanácsossal. Két gyereke született, Blaha Társaság felkérésére Szatmár falvait után Fogarasi János fejezett be. Sok 
Sándor (1874-1948), Blaha Sári (Soldos járja, dalt, köszöntõt, találós mesét, verse népdallá vált, az 1848-as 
Sári, 1876-1956). Gyermekkorában játékot gyûjtött. Neki köszönhetjük a forradalomban való részvételé-ért, 
vidéki társulatokban ismerkedett a Kállai kettõs szövegét is. 1905-ben illetve a forradalomra felhívó Riadó 
színészmesterséggel, hat évesen lépett házasságot kötött Holics Eugénia címû verséért két évet kellett Kufstein-
színpadra Esztergomban, késõbb tanítónõvel, azaz Jankával. Három ben várfogságban töltenie. 
játszott Debrecenben és Szabadkán, lányuk /Virág, Gyöngyi, Lili/ maradt 
1901-ben a Nemzeti Színház örökös életben, fiuk meghalt. Janka 1925-ben Szeptember 9.- hetvenkilenc éve 
tagja lesz. Férje 1910-es halála után öngyilkos lett. A Nyugatban jelenik meg született  1931-ben Budapesten, 
sokáig nem lép fel, majd 1912-ben 1908-ban a Hét Krajcár címû novellája, Latinovits Zoltán, a XX. századi magyar 
visszatér. A Városi Színházban lép sikeres lesz, sorra születtek sikeres színjátszás egyik legnagyobb alakja, 
utoljára színpadra, 73 éves korában az regényei, elbeszélései. A háborúban Kossuth és Jászai díjas színész, saját 
Országos Színész-egyesület örökös haditudósító volt, életközeli bemutatást bevallása szerint nagyapja, Gundel 
tagjává avatja, ekkora már visszavonul-adott a katonasorsról. 1929-33 közt Károly éttermében, „éppen Krúdy Gyula 
tan él a budapesti Erzsébetvárosban, a együtt szerkesztette a Nyugatot Babits- bácsi asztala fölött”. Építõmérnöki 



diplomát szerez, ugyanakkor az Szeptember 10.- százhatvankilenc éve újságíró, író és történetíró, akinek 

egyetemi évek ala tt folyamatosan született 1841-ben Brassóban Telegdi- legismer tebb  és  legkiemelkedõbb 

szavalt, Lehotay Árpád és Galamb Róth L ajos g eológ us, a f öldta ni munkája „Az 1848–49-iki magyar 

Sándor tanítványaként , valamint a térképezés szakértõje. A bányászati és szabadságharc története” címû mûve, 

kohászati akadémiát Freibergben és amely a korszak történetét nem eredeti 

Leobenben végezte. Utána Witkovitz- do ku me nt um ok  ku ta tá sa  al ap já n 

ban a Rothschild Mûveknél, Bécsben a tárgyalja. Hont vármegyei régi nemesi 

Geologische Reichsanstaltnál és a családból származott, a budapesti 

kolozsvári bányaigazgatóságon dolgo- egye temen jogot  ha llga to tt . Már  

zo tt , ma jd  18 67 -b en  a pé nz üg - egyetemi évei alatt cikkei jelentek meg 

yminisztérium bányászati osztályának az Új Idõk, a Független Polgár és a 

szolgálatába lépett. 1870-tõl a Földtani Családi Kör címû lapokban. 1878-tól a 

Intézet geológusa, 1883-tól fõgeológu- Független Hírlap, 1882-tõl a függet-

sa. 1913-ban vonult nyugalomba. 1901- lenségi szellemû Budapest címû képes 

tõl 1904-ig a Földtani Társulat elnöke. politikai lap munkatársa lett. 1884-tõl a 

Tudományos munkásságának közép- Budapest felelõs szerkesz-tõje, majd 

pontjában a földtani térképezés állt. fõszerkesztõje. 1903-ban idegbetegsége 

Kut atá sai  köz ül k iem elk edn ek a  miatt lemondott a lapnál betöltött 

Kras sószörényi Érchegységben,  az tisztségérõl. Újságírói tevé-kenysége 

Erdélyi Érchegységben és az Erdélyi- melle tt regényeket  és népszerûsí tõ 

medencében végzett térképészeti mun- történelmi munkákat is írt. Részt vett a 

kái. Jelentõs eredményeket ért el a Tolnai Világtörténete szerkesztésében és 

magyarországi kõolaj- és kõszénkutatás õ szerkesztette az 1886 és 1900 között 
MÁVAG színjátszó csoportjának 

terén: tagja volt a Böckh János által megjelent Budapest nagy képes naptára 
tagjaként ismerkedik a színészmesterség 

vezetett kõolajkutatásoknak. Behatóan és a Budapest kis képes naptára címû 
fortélyaival. Márkus László mellet 

tanulmányozta a kosdi, zsibói és recski kiadványokat. Összegyûjtötte korának 
kezdheti segédszínészi pályafutását, 

kõolajterületeket, feltárásukban tevéke- mulatságos anekdotáit és  1887-ben, 
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban címû 

nyen részt vett. Nevéhez fûzõdik a majd az anyagot jelentõsen bõvítve 
színmûvében. Kiválóan mondott verset, 

nagyalföldi és a dunántúli medencét 1902-ben  könyv al akban ki ad ta .  
számtalan színházi és filmszerepben 

kitöltõ fiatalabb, újharmadkori földtani Budapesten hal meg 1908. május 14-én.  
láthattuk, õ alakította Tóthék a fronton 

ké pz õd mé ny ek  sz ám os  el em én ek  A „történet a népek" oktatója, — úgy 
kissé meghibbant Varró õrnagyát és õ 

„pannóniai” elnevezése 1879-bõl. mondják. Legyen szabad remélnem, 
volt Huszárik Zoltán filmjének Szinbád-

Budapesten halt meg 1928. ápr. 16-án. hogy igénytelen mûvem ez irányban is 
ja, aki önmagát alakítva a lét és a nemlét 

teszen valamicske szolgálatot. Talán 
határán bolyongva keresi az élet 

Szeptember 12.- százötvennégy éve erõsíteni fogja a nagy idõk nagy alakjai 
értelmét. Sokat viaskodott az akkori 

szü let ett  Vehécen Gracza  György iránti kegyeletet, talán hozzájárul a 
hatalom képviselõivel, szeretett volna 

szabadságszeretet és a nemzeti öntudat 
egy másfajta színházat létrehozni a 

emeléséhez. Vajha úgy lenne. Isten 
hozzá hasonló szemléletû színészek, 

áldása legyen a hazán.” Budapesten 
színházi szakemberek részvételével. 

1894.december 1-én írta ezeket a 
Harcait, igazságkeresését, jobbító 

sorokat Gracza György legfontosabb 
szándékát írásban is megfogalmazta a 

mûvének elõszavában.
Ködszurkáló címû /1973/ önéletrajzi 

kötetében. Azonban a kortársak meg 
Szeptember 20. - száztizenhárom éve, 

nem értése felõrölte idegeit, máig 
1897-ben látott napvilágot az erdélyi 

vitatott, hogy a 1976. június 4. halálakor 
Farkaslakán Tamási Áron író. Elemi 

a balatonszemesi vasútállomáson 
iskolai és gimnáziumi tanulmányait 

„véletlen” baleset történt-e vele vagy 
szülõfalujában és Székelyudvarhelyen 

öngyilkos lett a szókimondásáról is 
végezte, 1917-ben hadiérettségit tett. 

ismert „szinészkirály”.
1918-ban az olasz fronton szolgált, 

14.



15.

õsszel megkezdte jogi tanulmányait a ha to tt  ha za  sz ül õf öl dj ér e.  19 56  nevelt. A másodszülött Árpád 1898-ban 

kolozsvári egyetemen. 1921-tõl Keres- szeptemberétõl  1957 ápri li sá ig  a kapta meg a diplomáját a Színiakadémi-

kedelmi Akadémiára járt. 1922-ben Magyar Írók Szövetsége társelnöke, án, s ezután vidéki évek következtek: 

diplomát kapott, bankokban dolgozott 1956. október 31-én a Petõfi Párt Kolozsvárott, Debrecenben Kassán és 

Kolozsváron, Brassóban. 1923-ban a Irányító Testületének tagjává válasz- Temesváron játszott. 1904-ben szerzõ-

Tizenegyek címû kolozsvári antológia tották. A forradalom elsõ napjaiban dö tt  a budapest i Vígszínházhoz,  

szereplõje. 1923 júliusa és 1926 májusa nyilatkozata /Magyar fohász/ hangzott amelynek játékstílusába nem sikerült 

között az USA-ban alkalmi munkás, el a rádióban, és õ fogalmazta meg az beilleszkednie. Végül levélben ajánlotta 

banktisztviselõ; írásait folyamatosan Írószövetség közgyûlésén december 28- fel tehetségét Somló Sándornak, a 

hazaküldte. án fölolvasott Gond és hitvalláscímû Nemzeti Színház igazgatójának, így lett 

nyilatkozatot. 1957–58-ban többször a következõ évben az ország elsõ 

tanúnak idézték, vallatták. Budapesten 

halt meg 1966. május 26. Szülõfalujában 

temették el.

Szeptember 23.- kezdõdik néhány 

milliárd éve, a Föld kialakulása óta az 

õszi napéjegyenlõség, a csillagászati 

õsz. /A déli féltekén e napon kezdõdik a 

csillagászati tavasz./ Ettõl kezdve a Nap 

a Baktérítõ felé távolodik az Egyenlítõ-

tõl, sugarai egyre laposabb szöget 

zárnak be a földtengellyel. Ezért az 

északi féltekén rövidülnek és hûlnek a 

nappalok, közelít a tél. A meteorológiai 

õsz Európában már szeptember elején 

beköszönt. A régi kelták és a kínaiak 

viszont már augusztus elején megülték 
társulatának tagja, 1912-tõl rendezõje, 1925-ben megjelent elsõ novelláskötete az õsz kezdõünnepét, náluk az õszi 
1923-tól örökös tagja, 1931-1935 között (Lélekindulás). 1926-tól 1944-ig napéjegyenlõség napja az évszak 
az intézmény fõrendezõje. 1920-1922 Kolozsváron élt, az Újság, az Ellenzék zenitje, annak eszmei közepét foglalta 
között a õ volt a Budapesti Színész munkatársa, elõadókörutakat szervezett, el. A kínai naptárban például az õsz 
Szövetség alelnöke, 1925-tõl elnöke. többször szerepelt Magyarországon. augusztus 7-én kezdõdik és november 6-
1929-ben lett a Színiakadémia tanára, 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító ig tart s az õszpont az évszakot majdnem 
1930-tól igazgatója, 1917-ben a Fészek tagja, 1935-tõl politikai felfogása pontosan kétszer másfél holdhónapra, 
mûvészklub igazgatójaként mûködött. radikalizálódott, nézetei a népi írókéhoz 46 illetve 44 napra osztja. A kínai és 
Tagja volt a Kisfaludy Társaság – Féja Gézához, Németh Lászlóhoz –  japán õszt a krizantém-ünnepek 
Shakespeare-bizottságának, 1929-tõl a kerültek közel, részt vett az Új Szellemi aranyozzák be. Ez a virág, melyet 
Magyar Rádiónál dramaturgi és Front kísérletében, 1936-ban cikksoro- Európa csak a XVIII. század végén 
fõrendezõi feladatokat látott el. Szeretett zatában (Cselekvõ ifjúság) az „erdélyi ismert meg, a japánok és kínaiak „õszi 
utazgatni, a nyarakat a Tátrában vagy a gondolatot” igyekezett megújítani. rózsája” volt. Nyílásának ideje miatt e 
Balatonnál töltötte, túrázott, úszott. A 1937-ben a népfrontos Vásárhelyi gondolatot Európa is átvette, így lett a 
felfokozott életritmus azonban így is az Találkozó elnöke. A II. világháború krizantém õszszimbólum, a temetõk 
egészsége rovására ment, élete utolsó Budapestre sodorta. Bajor Gizi házában halottak napi dísze nálunk is.
szakaszában már rendszeres orvosi vészelte át Budapest ostromát. 1945–47-

megfigyelés alatt állt. Szívrohamban ben országgyûlési képviselõ. 1949– Szeptember 24. – 134 éve született 
hunyt el 1937. április 5-én. Az õ nevét 1953 között kiszorították az irodalmi Ódry Árpád színész. Színészcsaládba 
viseli az a mûvészotthon, ahol idõs életbõl. Az enyhülés kezdetét a Nagy született 1876. szeptember 25-én 
mûvészek töltik napjaikat, továbbá a Imre-kormánytól kapott Kossuth-díj Budapesten: apja, az Operaház híres 
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (1953)  megje lenhe t tek  c ikke i ,  baritonistája, Ódry Lehel balett-
színpada.elbeszélései. Tizenegy év távollét után táncosnõ feleségével négy fiúgyermeket 

elõször 1956 augusztusában látogat-
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Ki Szûz Máriát szólítá… szárnyasoltárain. Ha tekintetbe vesszük, hogy a téma egyike az 
egykorú olasz és német festészet leggyakoribb ábrázolásainak, 

A Mária név a magyar falvakban régóta elterjedt, kedvelt név. ami alkalmat ad a polgári élet, otthon derûs megörökítésére is, 
Különösen a katolikusok névadásában volt gyakori. akkor a magyar emlékanyagot meglepõen soványnak érezzük. 
 A nõi névnapokat a magyar falu általában nem ünnepelte Egyelõre kétségtelen középkori  templomti tulusról sem 
olyan mulatsággal, mint a férfi névnapokat. A falusi nõi tudunk. Így azt kell hinnünk, hogy hazai földön a Kisasszony 
névnap ünneplésére jellemzõ, amit Kresz Mária néprajztudós kultusza, patrociniuma a török hódoltság vagy a reformáció 
1943-ban szilágysági tapasztalatai alapján feljegyzett: Az miatt eltûnt és kissé megkésve, csak a barokk idõben, de akkor 
asszony a sajátját /azaz saját névnapját/ csak mutyiba ünnepli: már búcsújáróhelyeinktõl is támogatva, annál káprázatosabb 
egy kis bélest süt, elhívja a komaasszonyát, megkínálja, bort is gazdagságban bontakozott ki. Patrocíniumaink leginkább 
tölt neki, s csak azután idézi emlékezetébe, hogy „Jaj de buta ebbõl az idõkbõl valók. Valószínûleg a középkori templomok 
vagy, nem tudod, hogy a nevemnapja van”? Mire a egy részének eredetileg Mária-titulusa lehetett, majd aztán a 
komaasszony hirtelen észbekapva felköszönti. Ez bizony barokk idõben a Kisasszony-búcsúnapot választották hozzá.
jelentõsen eltér például a nagy vígsággal megült Istvánozástól, 
Jánosozástól és más, kedvelt férfinevek megünneplésétõl. A Dicseret Boldog Aszszony születeserü
katolikus vallás sok Mária-ünnepet ismer, és a szülõk, akik 
leánygyermeküket Máriának nevezték el, rendszerint már Üdvöz légy Egeknek fényessége,
születésekor eldöntötték, hogy leányuk ezek közül melyik Föld kerekségének ékessége,
napon ünnepli majd névnapját. A Mária-ünnepek magyar neve Szent Szüzeknek elsö dücsössége
néha a latin vagy más európai név fordítása, megnevezésük Fel-derült napnak gyönyörüsége
mégis többnyire magyar sajátság és idegen eredetét a Mint az fölyhöbül napnak sugára,
nyelvészek is  v i ta t ják .  I lyen augusztus  15-én Anyád méhébül tisztán világra
Nagyboldogasszony, szeptember 8-án Kisasszony napja. Jövél mindeneknek csudájára,
Ezeket az egyszerû nép régen külön személynek is tarthatta. Hogy lennél Sátánnak romlására
Más Mária-ünnepek neve, mint Szûz Mária Istenanyjának Kis-Aszszony születtél e' világra,
ünnepe január 1. Gyertyaszentelõ Boldogasszony február 2. Hogy emeltetnél nagy Aszszonyságra
Gyümölcsoltó Boldogasszony március 25. Sarlós Vonny utánnad kérünk uraságra
Boldogasszony július 2. Kármelhegyi Boldogasszony július Az vég-nélkül való bóldogságra
16. Havi Boldog Asszony augusztus 5. Boldogságos Szûz Sziveknek édessége Szüz MARIA,
Mária királynõ augusztus 22. Hétfájdalmú Szûzanya Fejér liliom-szálnak bimbója,
szeptember 15. Olvasós Boldogasszony /Rózsafüzér Melybül majd nyilik lelkünk virágja,
Királynéja/ és a Magyarok Nagyasszonya a Szûzanya e két Az édes JESUS, Istennek Fia.
jelentõs ünnepe október 7-8., Szeplõtelen Fogantatás 
december 8. esetleg elképzelhetõ, hogy idegen nyelvbõl való  Néhány helységnév a teljesség igénye nélkül, ahol ilyen 
fordítások. A katolikusok még szeptember 12-ét is számon templom található a Kárpát-hazában: Endrefalva, Felsõrados, 
tartották a Mária-napok között, elsõsorban osztrák hatásra, Nagyjóka,  Zsitvaapáti, Alsóelefánt, Budatin, Veselény, 
ennek az ünnepnek azonban a népi kultuszban különösebb Radvány, Breznóbánya, Forgácsfalu, Lõcse, Kistálya, Szinye, 
szerepe nem volt, névnapként azonban szeptember 8-át és 12- Ratv aj, Szöl lõsg yörö k, Bold ogas szon y, Néme tcse ncs,  
ét tartják. Iregszemcse, Zsidó, Máriakönnye, Nemesmilitics, 

Királykegye, Rézbánya, Láposbánya, Barcarozsnyó, 
Szászrégen, Zágon.

Szeptember 8-a, Kisboldogasszony vagy Kisasszony napja Kitû nik,  hogy  a Kis assz ony- titu luso k nag y rés ze a 
(1)Mária születésnapja. Már a XI. században, kódexirodal- Tridentinumot  követõ, de a jozefinizmust megelõzõ 

munkban számontartott ünnepünk – olykor Kisboldogasszony idõszakra, a barokk Mária-kultusz virágkorára, éspedig 
– amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt. leginkább a Felvidékre esik. A hódoltság után újjászületett 

nagy egyházmegyékben már szórványos. Talán csak Csanád 
Ma született e világra, vármegye a kivétel, ahol a patrociniumok bõségét nyilván az 
Egy ékes kisasszonyság, egyházmegye két nagy búcsújáróhelyének, a ferences 
Kinek kebelébõl bimbódzik Máriaradnának és Szeged-alsóvárosnak kisugárzása 
Fölséges nagy uraság. magyarázza.
Fellegek és az egek közt Szûz Mária a hajnali szép csillag, latinul – Stella puerpera 
Ma tarttatik vigasság, Solis –. A nap miséjének egyik szövegrészlete magyar 
Az angyalok énekelnek, fordításban: Boldog vagy Szentséges Szûz Mária és 
Zengenek a muzsikák. legméltóbb minden dicséretre. Belõled, támad az igazság 

napja, Krisztus, a mi Istenünk. Egy középkori eredetû legenda 
A képen látható illusztráció a szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengenek az égbõl, más 
Pannonhalmán õrzött Legenda Aurea néphagyomány szerint Szûz Mária születésénél megjelenik 
Sanctorum címû õsnyomtatvány Gábor arkangyal:
1482-es augsburgi kiadásából való.
Mária születésének táblaképével Gábor arkangyal leszállott a földre,
találkozunk Berethalom /1515/ és Eperjes /1497/ Mint a piros hajnal mennyei nagy fényben,

Regnum Marianum
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Veri a citerát, zengi a szép fohászt,
Ezzel vigasztalja dicsõül Szent Annát. Kisasszony napja volt sokfelé a cselédlányok szolgálatba 

lépésének ideje. Ilyenkor kezdték a dióverést. Fecskehajtó 
Népünk jámborságának, Szûz Mária tiszteletének szép népi Kisasszonynak is nevezték, mert sok helyen úgy vélték, hogy 
hajtásai is vannak. Tápén, sok jámbor asszony kimegy ezen a napon indulnak útnak a fecskék. Az e napi bugyborékos 
Kisasszony hajnalán a Tisza partjára napköltét várni. Ezidõt az vagy ritkaszemû esõ csapadékos õszi idõszakot jósolt.
Olvasó és a Úrangyala-koszorú vagyis tizenkét Úrangyalából 
álló és a Szûzanya tizenkét csillagú koronája tiszteletére Szeptember havának a nyolcadik napján,
végzett imádság elmondásával szokták eltölteni. Tündöklõ hét színben ragyog a szivárvány,

Mint egy összekötvén a földdel az eget,
Ezen szállott le egy fényes angyalsereg.

E' Mái-nap e' Világra,
születék a' Szüz MARIA: A Szent Anna asszony ülvén az õ székén,

Mely által bününk rútsága Szíve örül nagyon isteni gyümölcsén.
el-mosaték, s' sokasága Lábával ringatja, szájával azt mondja:
Igaz Jesse gyökeréböl, Aludj el, aludj egek királynéja.

származék Isten kedvéböl:
Választaték mindenestöl, Az aranybölcsõben tiszta hófehérben

Szent Templomúl Szent Lélektöl Alszik Szûz Mária mennyei nagy fényben
Mint szép Csillag úgy származék Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja

halálunk ottan rontaték: Gábriel angyallal beszélget álmában.
Eváról ránk szállott festék

ö-általa el-véteték Szeptember 12-e, Szûz Mária neve napja eredetileg 1683. 
Mint szép fényességes Hajnal szeptember 12-ének az ünnepe. Ekkor szabadult fel Bécs a 
tündöklik Hóldal, Csillaggal: kéthónapos török ostorom alól. A felmentõ sereg »Mária, 
Egy-arányú fényes Nappal, Mária!« kiáltással rohamozta meg a törököket. A Katolikus 
Menybéli szép Angyalokkal Egyház ezt a kötelezõ hálaadó ünnepet megszüntette, és Szûz 

Mária szent neve emléknappá nyilvánította. -Festum nomins 
 Kisasszony napján másfelé is virrasztással készültek az Beatae Mariae Virginis- helyi ünnepként az újkorban bukkan 
asszonyok. Somló vidéki hiedelem szerint, aki megvárja a föl, de csak Bécs 1683. szeptember 12. fölmentése után Szent 
napköltét, meglátja benne Máriát. Városmiske hívei a közeli XI. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé a katolikus 
Sághegyre mennek, és ott várakoznak, hogy meglássák a Egyházban. A gyõzelmet hamarosan követte Magyarország 
hajnali fényben Máriát. Bátya rác asszonyai szerint a nap fölszabadítása /a török megszállás alól/, amelyet a barokk 
táncolva, játszadozva kel föl – örû! – most is Mária Regnum Marianum szintén a Szûzanya közbenjárásának 
születésének. De így vélekedett Mezõkövesd matyó népe is. tulajdonított.
Boldogasszony híres mosoni búcsújáróhelyen, hajnali három Szûz Mária kultuszát közép-Európában fõleg a passaui 
órakor körmenet vonul a falun keresztül. Virrasztanak és „Mariahilf”-kegykép tisztelete hatalmas erõvel ihleti. Tudni 
várják a hajnalt más kegyhelyeink is, akárcsak Andocs, kell, hogy Bécs ostroma alatt Lipót császár és udvartartása 
Vodica, Pócs, Csatka búcsúsai. Amikor földereng, letérdelnek Passauba menekült, ahol könyörgött a kapucinus Mariahilf-
és elimádkozzák az Úrangyalát. kolostor kegyképe elõtt a szabadulásért. Amikor ez 
- Mária, Isten áldott földje, amelybõl üdvösségünk virága és bekövetkezett, a kegykép a gyõzelem napjának is szakrális 
gyümölcse sarjadt-. A XIX-XX. század fordulóján még élt az a szimbóluma lett, és villámgyorsan elterjedt. XVIII. században 
Balaton vidéki és göcseji szokás, hogy a vetõmagot hazánkba települõ németek, de a magyar kamarai telepítések is 
Kisasszony napjára virradó éjszaka, kiteszik a harmatra, hogy szívesen választják az új templomok, kápolnák titulusául Szûz 
a „Úristen szentelése” fogja meg. Az a hiedelem, hogy az ilyen Mária nevét, és legtöbbször éppen a „Mariahilf”-kegykép 
búza nem üszkösödik meg és bõven terem. Zagyvarékason a másolatát, mûvészi átköltéseit helyezik oltárukra. A század 
bú zá t Ké ta ss zo ny na p au gu sz tu s 15  - pestisjárványai alatt is foganatosnak érzik a 
szeptember 8. között ki kell szellõztetni, hogy segítségét. E jámborságból természetesen a 
ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik. Más törzsökös magyarság sem marad ki, és újjáépült, 
helyeken ezen a napon kezdték el a gabona vagy egészen új templomaink szép számmal 
vetését. helyezik magukat a Szûzanya nevének 
A nép Szûzanya tisztelete a vadon termõ oltalmába.
növények elnevezésére is kiterjedt. Ilyen 
gyógynövényünk a hét- tizenegy karéjjal tagolt, 
redõzött palástalakú közönséges palástfû, Mária drága neve,
Alchemilla vulgaris, amelyet a népnyelv Aranyos öt betûje
Boldogasszony palástjának, Miasszonyunk Nyíljon ki szívünkbe
köpenyének vagy Boldogasszony tenyerének is Lelkünk üdvösségére.
nevezett. De megemlítendõ a kosborfélék 
családjába tartozó papucskosbor Cypripedium Mária édes neve
calceolus, amelynek hivatalos magyar neve Angyalok lépesméze,
Boldogasszony papucsa. - Egyéb népi nevei is Szûzek gyönyörûsége,
Máriához kapcsolódnak: Mária cipellõje, Mária Bûnösöknek reménye…

(2)cipõje, Kisasszony papucsa.  
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Sz ûz  Má ri a n ev én ek  ti sz te le te  má r a  kö zé pk or i kapcsolatos kultusz összecseng szent királyaink, Szent István 
szómisztikában virágzik. Temesvári Perbált szerint: Szûz és Szent László cselekedetével, akik a Szûzanya oltalmába 
Mária nevének öt betûje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, ajánlották hazánkat és a magyar népet. 
amellyel elárasztja a földet.
Elõször az M betû (mater miseri cordiae et mediatrix) azt Mennyországnak királynéja,
jelenti, hogy Õ az irgalmasság anyja, s a világ szószólója! Irgalmasságnak szent anyja.
Szent Bernát azt mondja: Van-e olyan nyomorúság, amelyet az Tengernek ezer csillaga,
irgalmasság anyja el nem tüntetne!? üdvözlégy szép szûz Mária.
Másodszor az A betû (advocata) jelenti, hogy õ az emberi nem 
szószólója, s ezért Õ mindenkinél közbenjár az Úrnál. Ezért Légy segítõje népednek,
énekeljük – azért szószólónk, fordíts reánk irgalmas az elveszett bûnösöknek.
szemeidet! – Harmadszor az R betû (reparatrix ruinae) azt Kísérõje istenednek,
jelenti, hogy Õ mind az angyali, mind pedig az emberi romlás anyja lettél teremtõdnek.
helyreállítója. Ezért mondja Szent Bernát: Õ az a Szûz, aki az Halleluja
egész világ megjavításának munkájában résztvett, s aki 
kieszközölte mindnyájunk üdvösségét. Negyedszer az I Szeptember 15-e a Hétfájdalmú Szûzanya ünnepe. Mária 
(illuminatrix) jelentése az, hogy az egész Egyháznak, s világ- felmagasztalt anyai  fájdalmáról való megemlékezésre 
nak a megvilágosítója. Szûz Mária nevét úgy magyarázzák, jellemzõen éppen a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepét 
hogy a – Megvilágosító –. Mert amint a nap megvilágosít követõ napon, búcsúnapjának megülésére pedig a rákövetkezõ 
minden csillagot, úgy Szûzanyánk kegyelmének és vasárnapon kerül sor.
dicsõségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt, Mária hét fájdalmát az egyházi év – mint lát tuk – 
s az egész Egyházat. fájdalmaspénteken (3) is számontartja, de ez a nap a nagyböjt 
Ötödször az A betû (auxiliatrix) jelentése az, hogy Õ minden õsi liturgikus rendjében mindig megmaradt jövevénynek. 
szükségben a nyomorúság segítõje. Ezért mondja Origines egy Ezért volt szükség önálló ünnepre, amely az emésztõ anyai 
beszédében: Tudom, úgymond, ha a Boldogságos Szûznél fájdalomnak egyszerre archaikus és szakrális képzetvilágát 
jámborul kopogtatunk, szükségünkben nem hagy magunkra, dicsõíti meg.
mivel könyörületes és malaszttal van tele. Ezért nem tudja Költészetünk legrégibb és legszebb középkori emléke az 
megállni, hogy ne könyörüljön meg azon, aki segítségül hívja Ómagyar Máriasiralom, amely már a XIII. században 
az Õ nevét. Szûz Mária neve napjának népi hagyományképzõ tanúskodik népünknek még napjainkban sem lankadó 
hatása a régi Mária-ünnepekhez képest igen csekély. Ennek tiszteletérõl.
egyik  oka talán  a Kisasszony-nap közel sége.  Annál  A Szûzanya fájdalmainak kultuszát az evangélium tekintélye 
jelentõsebb azonban a Szûzanya-kultusz patrocíniumképzõ és alapozza meg, amikor Simeon szavaira emlékezik: S a Te 
ikon ográ fiai  befo lyás a. Nevé nek tisz tele tére  szen telt  lelkedet is tõr járja át, hogy kinyilatkoztassanak sok szívbõl a 
templomok és kápolnák közül legnagyobb számmal Veszprém gondolatok (Lk 2,35). Menekülnek Egyiptomba: Heródes 
és Csanád vármegyékben találhatók valamint a Felvidéken. A keresi a gyermeket és meg akarja ölni (Mt 2,13). Nem találja a 
teljesség igénye nélkül: Gömörsid, Divényhuta, Alsóvirányos, tizenkét éves Jézust: Atyád és én bánkódva kerestünk (Lk 
Re ge te ru sz ka , Tap ol yi zs ép , Varj úf al va , Tem es vá r, 2,48). Mária ott áll a keresztfa alatt: Jézus keresztje mellett ott 
Alsóbánhegyes, Alsósimánd, Alsóelemér, Magyarbánhegyes, állo tt édesanyja (Jn 19,25) . Mindez azonban Mária 
Nadrág, Németbencsek, Belezna, Csetény, Felsõiszkáz, fájdalmának csak négy evangéliumi megnyilatkozása. A 
Lesenceistvánd, Szigliget, Tótvázsony, Vonyarcvashegy. A másik háromról: a Szûzanyának a keresztvivõ Jézussal való 
népies szokások közül Hercegfalva /Mezõfalva/ sváb eredetû találkozásáról, a keresztrõl való levételrõl, illetõleg halott 
faluban élt még a XX. század elsõ évtizedeiben is egy Fiának ölében való megpihenésérõl és a temetésen való 
pas zto rác iós  cél zat ú szo kás , részvételrõl csak a tiszteletre méltó õsi hagyomány tud. Ezzel 
amel yet vala mely ik cisz terc i kerekedik a szakrális számszimbolika szellemében 7-re a 
plébános kezdeményezhetett. Szûzanya keserûsége.
Az ünnepre az öregek minden A legenda – mint annyiszor – lélektanilag most is jó helyen 
évben öt legényt és öt lányt tapogat, amikor a kultusz megalapítójának János evangélistát 
jelöltek ki, akik jámborságukkal, tartja. Úgy mondja, hogy János Mária mennybevétele után 
tisztes viselkedésükkel, egyúttal nagyon szerette volna látni a Szûzanyát. Egyszer aztán az égbe 
ma gy ar  ny el vk és zs ég ük ke l ragadtatott és hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígért 
kivá lt ak . Ezen  az  ünnepen azoknak, akik Mária anyai fájdalmát tisztelik.
me gg yó nt ak , me gá ld oz ta k,  Egy másik legenda szerint Nikodémus és Arimathiai József 
dé lu tán pedig az  ünnepség  azon a helyen, ahol Mária Jézussal a Kálváriára menet 
keretében a pap valamennyit találkozott, és ahol anyai fájdalmában elalélt, templomot 
olvasóval ajándékozta meg, két épített, sõt külön rendet alapított a Fájdalmas Szûz tiszteletére. 
legénynek és két lánynak pedig Ez lenne a szervita, népünk ajkán servita rend, amelyet késõbb 
beszéd  keretében még külön a Hét Szent Alapító úgy keltett volna Firenzében új életre 
gyûrût, pénzösszeget, illetõleg /1240/. A legenda szerint maga a Szûzanya rendelte 
fátyolt, menyasszonyi koszorút fájdalmaira való emlékeztetésül a fekete rendi köntöst, amely 
nyújtott át. jelképesen Mária özvegyi ruhája.

A kultusz népszerûsítésébõl a franciskánusok is derekasan 
Kunsziget öregjeitõl hallható: Ha ezen a napon szép az idõ, kiveszik a részüket. A rájuk annyira jellemzõ compassio szinte 
akkor a vénasszonyok nyara hosszú és derûs lesz. Érdekes fölülmúlhata tlan két  irodalmi kif ejezés re jut  Szent 
módon az elõbb ismertetett hazánk felszabadításával Bonaventúra zsolozsmájában /officium de compassione Beate 



Mariae Virginis/, (4)  és a Stabat Mater himnuszában, Jacopo szerviták is, akik a Habsburg-monarchiában, éspedig elõször 
da Todi remekében. Mindkettõ belekerült a római liturgiába, Innsbruckban /1614/  telepednek meg. A Hétfájdalmú 
de ugyanakkor kiapadhatatlan forrása és mintája lett a Szûzanya ünnepét nagy fénnyel ünneplik elõször Ausztriában, 
szakrális népköltészetnek, Mária-siralomnak is. ma jd  át te le pü lv e,  ha zá nk ba n i s.  A ho zz áf ûz öt t 
A himnusz Kájoni János énekeskönyvének barokk, illetõleg búcsúkiváltságok következtében a rend pesti, de fõleg egri 
Babits Mihálynak modern fordításában így kezdõdik: temploma messze környék jámbor zarándokait vonzza 

magához.
Álla a keserves anya, Az egri servita templomot viszont éppen a Fájdalmas Szûz 

Keresztfánál siralmába. kultusza avatta a bükki palóc és jász jámborság egyik 
Midõn függne Szent Fia. tûzhelyévé. Bélapátfalva palóc népe fájdalmas templom néven 
Midõn függne Szent Fia. emlegeti. A templom csodatevõként tisztelt Pieta-szobra az 
Kinek megepedett szívét, imago pietatis gótikus világából itt is még közvetlenül 
Töredelmes és bús lelkét hagyományozódott a késõbbi korokra, napjainkra. Tudjuk, 

Hegyes tõr általjárta, hogy a szervita templom török mecset helyén emelkedik, ezt 
Hegyes tõr általjárta… pedig egy olyan középkori apácatemplomból alakították át, 

amely hajdan búcsújáróhely is volt: föltétlenül benn az a 
A Pieta mint az isteni és emberi szenvedés megfoghatatlan Vesperbild/másképp Pieta/, amely vagy amelynek mása, 
szimbóluma, a középkor végének, a devotio moderna örököse a mai kegyszobor.
világának alighanem legegyetemesebb áhítatforrása. Amit mi A régi Magyarország egyik legnagyobb jelentõségû kegyhelye 
már mûalkotásnak érzünk, az még Michelangelónál is Sasvár, szlovákul Šaštyn, németül Schossberg, a tót szakrális 
elsõsorban kultikus követelményeket szolgál. Az áhítatforma népéletnek talán legbuzgóbb forrása. A Hétfájdalmú Szûzanya 
az imago pietatis(5) képzeletkörével is összeötvözõdik. A templomát a fõúri Czobor-család építette, és gondozását a 
hozzáfûzõdõ pápai búcsúkiváltságok föltétele, hogy bizonyos, magyar pálosokra bízta, akik a kultuszt inkább franciskánus 
Krisztus kínszenvedésérõl és Mária keserûségérõl szóló szellemiségben ápolták. Zarándokai  magyarok, tótok , 
imádságokat a pietás elõtt kell végezni. Ez eleinte a feszületet németek, csehek, morvák. A XVIII. század folyamán a 
is jelenthette, de legáltalánosabban és késõbb kizárólag a törökdúlt a dél i vidékekre  tel epü lt magyarok,  tótok 
Mária ölében nyugvó halott Krisztust. Dunántúlról, sõt az Alföldrõl is sokáig visszajárnak ide. 

Kegyeletük emlékezetét a kegyszobornak komáromi, váci, 
Keresztrõl levették Jézus szent testét. vácrátóti, kecskeméti, kispetényi mása máig megõrizte. 

Fájdalmas Anyának ölébe tették, Megvolt az orsolyiták gyõri zárdájában is. Pilisszántó szlovák 
Ó, hív lelkek, ha láttátok volna, ajkú falu fõoltára 1872-ben Kormos Pál helybeli gazda a 

Mint zokogott fölötte Mária. sasvári kegyszobor másolatát hozta. A jámbor néphit szerint a 
szobor mindenkire érdeme szerint néz: a megátalkodottakra 

Misét mond vala egyszer – írja /1514/, a Lobkowitz-kódex – szigorúan, a megtisztultakra kegyesen.
dicsõséges Szent Gergely pápa és neki jelenték Urunk, áldott Szokás a Fájdalmas Szüzet halott Fia nélkül, pusztán hét tõrrel 
Jézus,  és akkoron megjelenék neki az õ szentséges vagy karddal átvert szívvel is ábrázolni. Ilyen a bajai ferences 
kénszenvedésének titkában. Akkoron való ájtatosságban kolostor sarkán, illetõleg újabban a templom külsõ oldalánál: 
szerzé imez ide alá megírt hét szent imádságot. Mater Dolorosa 1740.
Híres pozsonyi barokk imádságos könyvünk, a Florilegium A Hétfájdalmú Szûzanya kultuszának barokk gyökérverését és 
Forgachianum(6) ezt így mondja: Oratio dicenda ante utóbarokk népi virágzását a patrociniumok is tanúsítják. A 
imaginem pietatis, quam Germani  vocant Vesperbild. tiszteletére száznál is több kápolnát szenteltek a történelmi 
Bizonyos, hogy számos késõ gótikus Pieta- szobrunk körül – Magyarországon,  Búrszentmiklóstól Kolozsmonostoron 
mintegy megszentelõdve e búcsúlehetõségektõl,  majd keresztül Temesmóráig amelyek leginkább temetõben állanak, 
elrejtõzködve a hitújítás képromboló hevülete elõl – a barokk a halottak oltalmára és az élõk vigasztalására.

idõkben búcsújáró kultusz kerekedik Mária hét fájdalmát, de hét örömét is ünnepli a franciskánus 
/S as vá r, Po zs on y, Ny it ra , Sü me g,  ihletésû váci Hétkápolna, amely szintén búcsújáróhely, egy 
Felsõsegesd, Gyöngyös, Eger/. A Mária- kisebb szakrális táj szíve.
kultusz õsiségét és folytonosságát annyira A Fájdalmas Szûzanya gótikus táblaképei –amelyek szinte 
hangoz tató triden tinus buzgóságnak mind a Felföldön(7) találhatóak- még nem önállósultak, nem 
egyenesen kapóra jönnek ezek a primitív szakadtak ki a Vir dolorum, illetõleg imago poetatis 
faszobrok, amelyek a barokk templomok ikonográfiai rendjébõl: Bártfa (1480), Berzenke (Bzinov, 
káprázatos pompájában a régi jó idõk 1500), Dovalló (Dovalovo, 1520), Igló (1500), 
meg hit t egy sze rûs égé t, a szü lõf öld  Liptószentmária (Liptovska Mara, 1450), Liptószentmiklós 
arc hai kus  v ilá gát , a hit  közé pko ri (Liptovsky Mikuláš, 1470), Lõcse (1470), Magyarfenes 
töretlenségét idézik. (Vlaha, 1490), Malompatak (Mlynica, 1480), Mateóc 

(Matejovce, 1450), Nagylomnic (Lomnica, 1500), Nagyõr 
Ebbe a szakrális érzésvilágba tartoznak még fõleg a (Štrážky, 1450),  Nagyszalók (Velky Slavkov, 1783), 
szlovákság és a lengyelség körében azok az apró, 20-30 cm Szepeshely (Spišské Pohradie, 1480), Zólyomszászfalu  
magasságú, népi faragóktól alkotott, búcsúfiába hozott Pieta- (Sásová, 1440).
szobrok, amelyeket még szintén ez a  gótikus-barokk Gótikus faszobrai: Necpál (Necpaly, 1500), Turócszentmárton 
jámborság ihletett, és karizmájuk miatt a régi Magyarország (Martin, középkor).
katolikus paraszthajlékaiban a legutóbbi idõkig igen A soproni Szent Mihály-templomban a Hétfájdalmú Szûz 
megbecsülték, õrizték õket. tiszteletére oltár állott (1519).
A hazai Pieta-kultuszba újabb barokk szálakat szõnek bele a Barokk Pieta-oltárai vannak Szeged, Szolnok, Gyöngyös, 
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Fülek (Filakovo) ferences templomainak.  Máriapócshoz még egy különös 
babonás történet is fûzõdik, fõleg a 
magyar nyelvterület északibb 
részein és az Alföldön. Az egész 
országban általános volt az a hit, 
hogy az újszülött gyermeket, ha 
édesanyja nem óvja eléggé 
gondosan, elcserélhetik a rosszak. 
Az igazi gyermeket elviszik, és 
helyére saját, nagyfejû, idióta 
gyermeküket helyezik a bölcsõbe. 
A z  ú n .  v á l t o t t  g y e r m e k  
visszacserélésére számos népi 
gyakorlat szolgált. Az egyik szerint 
az elcserélt gyermeket el kell vinni 
Máriapócsra zarándoklatra. Mielõtt elérnének Máriapócsra, 
egy hídon kell keresztülmenni, és a gonosz lélek, amely nem 
tûrheti, hogy szörnyszülött magzatját a híres zarándokhelyre 
vigyék, ilyenkor a híd alól kiugrik, kikapja az anya kezébõl a 
nagyfejû, elcserélt gyermeket, és visszaadja az igazi 
gyermeket. Nem lehet tudni, hogyan jött létre ez a különös 
babona, talán eredetileg a babonásabb hívõket igyekeztek 
Máriapócsra csalogatni ezzel a képtelen történettel.
A népköltészetben a Mária név Szûz Máriára utal:

Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,

Fa szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,

Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,

Mária szülte Krisztus Urunkat,A különbözõ Mária-ünnepekhez régtõl fogva idõjóslások, 
A világ megváltóját.babonák, illetve a mezõgazdasági munka kezdete vagy vége is 

fûzõdhet.(8)  Bár mindenki tudta, hogy e különbözõ Mária-
Ha pedig nem róla van szó, akkor általában a névbõl képzett napok emlékünnepek, amelyeken Szûz Mária életének 
beceneveket használják. Ennek következtében a Mária név különbözõ mozzanataira emlékeznek, ugyanakkor a népi 
elsõsorban népi imákban, ráolvasásokban vagy a tudatban ezek bizonyos mértékig önállósultak is, éppúgy, mint 
szokásköltészetben fordul elõ; a szerelmi énekekben, a különbözõ Mária-kegyképek, -szobrok vagy búcsújáró 
mesékben, mondákban pedig Mariska, Mari, Marcsa stb.helyek. Ma a két legfontosabb ilyen búcsújáró hely az 

anyaországban Máriagyûd és Máriapócs. Máriagyûdre 
nemcsak a magyar katolikus falvak lakossága, hanem a Dél-

 A Mária nevet ugyanis túlságosan fontosnak tartották ahhoz, Dunántúl német és horvát lakossága, sõt a szomszédos 
hogy például udvarlóénekekben használják. Így például a délvidéki falvak hívõi is szívesen ellátogattak. Máriapócs 
Szentiván – napi tûzugrást, amely néhány évszázadig az egész viszont elsõsorban a magyarországi görög katolikusok 
országban dívott, nagyon szép, hosszú szentiváni ének kísérte. kegyhelye, bár mások is szívesen járnak erre a búcsújáró 
Ebben is szerepel a Mária név, de szintén Szûz Máriára utalva. helyre. A nyugat-magyarországi falvak lakói régen leginkább 
Nyitra megyében például ezt énekelték:az ausztriai Máriacellbe jártak zarándoklatra, amely 

népszerûsége a katolikus magyarság szemében máig töretlen.
Lassan csendéjétek én apró deákjim,
Hogy aludjék Mária napfölköltéig.Egyházilag elismert Mária jelenések: 1687. – Máriagyûd, 

Aranyhajú Mária, rendítsd alább a napot,1740. – Máriakéménd, 1838. – Hercegszántó, 1885. - A 
Hozd, estére a holdat, az hol az nap elnyugszik.dömösi Mária-jelenés, 1896. - Tornya 1990-1995. – Hársad- 

Máriában elnyugszik.Kishárs / Felvidék/. További jelentõs események: 1995. – 
Roppanj gyivó, mogyoró levél alá.Szõkefalva 2004. - Nagyfalu /mindkettõ Erdély/

Ugyancsak szereplõje Szûz Mária számos legendának és Magyarországi könnyezõ Mária alkotások: 
eredetmondának. Mikor Mária úton van gyermekével, a 1644. - Máriavölgyi kegyszobor 1663. - Nagyszombati Mária-
virágok és növények segítenek elrejteni a bujdosó édesanyát és kép 1670. - Klátóci vért könnyezõ Mária-kép 1683. - 
kisdedét. Jutalmul megváltozik a színük, szebben lesznek. Királyfalvi Mária-kép csoda 1696. – /Mária/Pócsi Mária-ikon 
Más jámborok a búzaszemen vagy virágon vélik látni Mária 1699. - Füzesmikolai Mária-ikon 1715. - Csallóközi Segítõ 
arcát, vagy a kicsiny piros foltok virágokon, növényeken Boldogasszony kép véres könnyezése 1717. - Sajópálfalvai 
Mária tisztulására utalnak. Azt is tartja a néphit, hogy Mária-kép véres könnyezése
Kisasszony napján napkeltekor Mária képét látják a napban. 
Úgy tartják, hogy minden szombaton, ha csak néhány percre 
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is, de mindig kisüt a nap. Ez azért van, mert egyszer Mária 
elfelejtette kimosni a kis Jézus pelenkáit vasárnapra. 
Kérelmére rögtön kisütött a nap, és megszáradtak a kimosott 
pelenkák. Ennek emlékére - azóta is- mindig kisüt a nap 
szombaton.

Szentséges Szûz Mária, szép liliomszál
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál
 Hogy szûz lévén meggyümölcsöztél
 Imádd Jézust értünk, akit te szültél
Ó mely ékes vagy Mária, bûnösöknek szószólója.

 Ha viszont a Mária név nem Szûz Máriára utal a 
népköltészetben, akkor többnyire valamely becenév formája 
szerepel. Ilyen például az egész országban ismert történet, 
amelyben a falvak asszonyai gyermekei a bozótban, 
mocsarakban keresnek a török, illetve tatár elõl menedéket. A 
török, tatár, vagyis az ellenség akkor cselhez folyamodik, és 
kiáltozni kezdenek: Sári-Mári, gyertek elõ, elmentek a 
törökök! Egy 18. századi monda szerint egy elkeseredett katona egy 
A bukovinai székelyek meséiben is gyakran szerepel a Mári, Mária-szobortól kenyeret kért, és miután a szobor nem 
Márika név. Az egyik mesében szerepel két büszke lány, mozdult, rálõtt elkeseredésében a szoborra; a golyó letörte 
Márika és Klárika, akik minden legényt kikosaraztak. Akkor Mária jobb karját, azután visszapattant, és a katona halálra 
két csinos, idegen legény jelenik meg a guzsalyosban, és sebezve összerogyott. Ezt a szobrot Csonka-Szûz oszlopának 
udvarolni kezdenek a válogatós lányoknak. Addig-addig nevezte a nép. Gyakran elõfordult, hogy a késõbbi korok már 
udvarolnak, amíg a két lány elmegy velük, de mindörökre el is nem emlékeztek az egykori ábrázolások egyes jeleneteinek 
tûnnek, mert a legények nem élõ férfiak voltak, hanem gonosz magyarázatára. Így például a legendák szerint, ha valaki 
szellemek. fogadalmi kápolnát építtetett Szûz Mária tiszteletére, az ördög 
Az országosan ismert »Kis gömböc« mesében, amikor a -Kis meg akarta akadályozni a kápolna építését, sziklatömböt 
gömböc hamm, bekapja az egész falut, egészen addig, amíg gördített a követ szállító szekér elé, meg akarta vásárolni a 
valaki ki nem hasítja a Kis gömböcöt-, szerepelhet a Márika földet, ahová a kápolnát építették és így tovább.
név. Más, mulatságos vagy tanulságos mesékben, versekben is 

(1) Tridentinum  A római katolikus egyház által 1542-ben a reformáció gyakran elõfordulhat a Mari, Mariska, Mári, Marika név. 
visszaszorításának érdekében összehívott zsinat, amelyet a katolikusok a 19. 
egyetemes zsinatnak tekintenek.  Megszakításokkal 1545-tö1563-ig ülésezett 

Két szál pünkösdrózsa az észak-olaszországi Trentóban /latin Tridentum;  német Trient; angol Trent/.  
Kihajtott az útra, A protestánsok, akik szabad zsinatot szorgalmaztak, ahol bárki felszólalhat és 

szavazhat, nem vettek részt. Az o távollétükben mondta ki a Tridentinum az El akar hervadni,
érvényben levõ dogmák sérthetetlenségét, hozott szigorú határozatokat a Nincs, ki leszakassza.
házasság felbonthatatlanságával kapcsolatban, s éppen a velük vívott harc 
sikeressége érdekében döntött a papképzés sikerességének és az egyház 

Szakaszd le te, Mari, erkölcsi állapotának helyreállításáról. (2) Bükköseink egyre fogyatkozó, 
szigorúan védett növénye.Kössed bokrétának,
(3)Fájdalmas péntek: a virágvasárnap elõtti pénteken a feketehéten, Máriának, Kössed a Pajzs István
a kereszthalálra készülõ Fia szenvedésébõl részesülõ Anyának az ünnepe. A 

Pörge kalapjára! kölni zsinat vezette be 1423-ban. A XIV. századtól egész Galliában és Itáliában 
megtartották. XIII. Benedek pápa 1727-ben az egész Egyház számára elõírta. 
A nagyböjt õsi liturgikus rendjéhez képest azonban mindig megmaradt Bele is teheti,
jövevénynek, 1960 óta nem külön ünnep.Meg is vüselheti
(4) Szûz Mária kis zsolozsmája a Boldogasszony tiszteletére imádkozott 

Az õ lányságáért, kishórák. Nagy apostola volt Damiáni Szent Péter. A hagyomány szerint II. 
Szép ifjúságáért. Orbán pápa 1095-ben a szombati napra kötelezõ imának rendelte el. V. Pius 

pápa (uralkodott 1566-72) határozta meg a breviáriumhoz kapcsolt formáját, s 
a kórusban imádkozók számára tette kötelezõvé. X. Pius pápa (ur. 1903-14) e Elteszi ládába.
kötelezettséget eltörölte. Magánájtatosságként tovább él, egyes apácarendek 

Valahányszor látja, napi zsolozsmaként imádkozzák. - Magyarul a Festetics kódexben olvasható 
Mindig csak azt mondja: elõször. (5) Az isteni és emberi szenvedés képmása a Pieta, a Fájdalmas Anya 

és az ölében fekvõ Jézus.Szívem, Mari adta.
(6) Forgách Gyûjtemény.
(7) Ginelli Mária-Bugonová Klaudia: A Mária-ábrázolások ikonográfiája a 

Térjünk azonban még kissé vissza a régi katolikus falvaink Kelet-Szlovákiai Múzeum gyûjteményében. Megjelent: Boldogasszony. Szûz 
Mária-kultuszához. Gyõrben például egy fehérre festett 18. Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerkesztette: Barna 

Gábor. Néprajzi Tanszék, Szeged. 2001.249-258.old.századi kõszobrot Hab-Mária néven tisztelt a lakosság. Egy 
(8)Lásd Szózat havilap 2010. március – augusztus- Értékeinkmásik monda szerint egy Komárom megyei református 
  Irodalom- Bálint Sándor: Népünk neves ünnepei, Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet 

földesurat önkényeskedése büntetésül arra kötelezték, hogy hágék, lótõt lépék; Bp. 1974, Dömötör Tekla: Magyar népszokások, 
Mária-szobrot állíttasson. Ezt a nép éppen ezért Kálvinista Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve

Novitas. Balssagyarmat, 1991 Katolikus Kalendárium 1932, Katolikus Máriának nevezte.
Lexikon, Magyar Néprajzi Lexikon, Jankó János: A balatonmelléki lakosság, 
Jávorka Sándor- Csapody Vera: Erdõ, mezõ virágai; Varga Lajos: Mária 
emléke.

Összeállította: -cspb-



Dsida Jenõ. Mária szobra a kertben áll Sík Sándor: Üdvözlégy

A kertben áll. Magasztalja én lelkem az Urat
Bús. Szétesõ. És Azt, akiben teljes az Õ kedve,
Belepi burján, Akiben minden titkot megmutat,

mossa esõ. Egyetlen szép mosollyá édesedve.
Hogy is lehetne hozzád más szavam

A szitáló Legelsõben, mint a magasztalásé!
lassú cseppek Hadd mondom, százötvenszer, boldogan:
orrahegyérõl Áve Mária! Üdvözlégy Királyné!
lecsepegnek.

Magasztallak, mert nem hallgathatok.
Az embereknek Füst a szavam és az életem kérész,
Krisztust adott. Mégis, mégis: olyan állat vagyok,

Az emberek közt Mely egyenesen jár és fölfelé néz.
elhagyatott. Fölfelé néz, mert fönn valami van,

És föl beszél is: van kihez beszéljen
/1934/ És ha beszélek: nem féreg magam,

De minden fölfelé nézõk nevében.

Hogy éhezne már szólni valamit
Fölfelé ez a süketnéma század,Kiss József: Madonna
Amelynek ebnyüszítés lett a hit
És aljasság a fölséges alázat!Hord mindenikünk szívében egy képet, 
Émelyedik a futószalagonEgy nõrõl, ki minden nõnél fehérebb.
Gyártott eszmények hánytató szagától,
A prófétáktól a zsibpiacon,Egy földi asszonyt, ki bár nincsen szárnya, 
Az elvektõl -- az embertõl -- magától!De makulátlan, foltja sincs, se árnya.

Hogy magasztalna lelke már urat,Ki tûrve tûr és nincsen egy jaja, 
Testtel-lélekkel rína már imádni!Kinek a neved végsõ sóhaja. –
De nincsenek a földön már urak,
Csak szolgák vannak és szolgák szolgái.Az, akit én szívemben õrizek, 
A szó, mint a mélybõl kiáltana,Tanúja magam, hogy élt, létezett:
A káromkodás undorában elfagy.
Ó Egészen-szép,Orvul a lelkét lopta belém 
Ó Istenanya, ó Ember-anya,S e lélek szenved s szenvedek én,

De jó az Isten, hogy te még mienk vagy!Elkárhozva földön, el – az égben, 
Egy bolyongó átok a mindenségben;

Áldom a szívet, mely világra hozott, 
Szepesi Attila: Fehér MadonnaEngem – az élõ kárhozatot.
/egy budavári szoborra, Zolnay Lászlónak/

Zsidó asszony volt az édesanyám, 
Ahogy a földbõl visszatérMáriának hívták e földi tanyán.

széthullva darabokra:
márványszilánkokból ujjá-Én a fia vagyok, szegény útvesztett, 

születik a Fehér Madonna.És roskadozva hordom a keresztet…

Mozdulatlan hullámverés,
hangokon túli zene:

fölfénylik, álmából kiragyog
megkínzott tekintete.

Nézd eleven csípõ-vonalát,
váll-íveit – napsugárral a rideg kõ
újra megtelik.

Arcán nem a hó, nem a hó színe:
friss margaréta-virág

fehére dereng a romok alól
a bolyhos árnyakon át.

22.
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Elkeveredik a kendõ
kusza hajfürtjeivel,

bõ redõkben hullik alá
testén a könnyû lepel.

Elfordulóban nyújtaná
lecsonkolt keze-fejét – kidomborul térde a köntösön,
ahogy elõre lép.

Örvények nyílnak körötte,
maga terében megáll,

hol nincs feledés, hol egyremegy
vak tél és põre nyár.

Mellén a kisded lábujjai:
gyöngyszemek fénylõ sora – rebbenõ lénye mégis 

jelenvaló,
gyermek-mosolya.

A Madonna se földre szögezi szemét,
nem a kõromok alá,

pillantása rézsut emelkedik,
mintha valaki szólítaná.

Fecskék, fecskék, fecskék, fecskék
cikáznak a felhõ alatt:

csivogva föl-le, föl-le, föl-le,
alkonyi madarak.

1915. március 12-én, koraszülöttként érkezett Kürt községbe, Jungmann Karolina és Verseghy Imre harmadik lánygyermekeként 
(ötödik gyerekként, a két elsõ fiú pár napos korában meghalt).Azért született, hogy az ellentétek logikáját felismerve a harmóniát 
megteremtse. Már születésekor megadatott számára a szóbeli és írásbeli kifejezõkészség, az intuíció, a kommunikációs, kombinációs 
és koncentrációs készség, a fogalmak megértése, együttérzés másokkal, érzékenység, megvalósítási készség, egyéni mentalitás, 
találékonyság, ügyesség, rafinéria, diplomáciai, és kritikai érzék.  A  s t a b i l i t á s megteremtése és a  s z e n v e d é l y  határozta meg 
alapjellemét. Ezért maximalistává kellett válnia önmagával szemben. A tökéletességre törekedett mindenben. Így aztán sokan nem 
értették szándékait.
Korábban kezdett beszélni kortársainál. Kombinatív készsége hamar megmutatkozott. Már kisgyermekként remek megfigyelõ volt és 
manipulálta környezetének tagjait. Sajátos humorérzékkel rendelkezett. Pontosan tudta,  mikor kell egy grimaszt vágni és bohóckodni 
azért, hogy oldja környezetében a feszültséget. Szeretett ábrándozni, álmodozni, tervezgetni, játszani a szavakkal, ízlelgetni értelmüket 
és új fogalmakat kitalálni. Érzékenyen rácsodálkozott a világra. Sokoldalú érdeklõdése nyitottá tette. Minden és mindenki érdekelte. 
Tizenkét évesen lépett a serdülõkorba. Beszédkészsége, kifejezési stílusa sokkal jobb volt az átlagnál. Írással, költészettel, zenei- és 
ritmusérzékkel sajátos világot alakított ki önmaga számára, mely lüktetés meghatározó lett egész életére, életvitelére. Soha nem rejtette 
véka alá véleményét. Nem azért tette, hogy kiemelkedjen, hanem belsõ kényszerbõl. Remek beszélgetõpartnere volt minden 
korosztálynak.  Érsekújvárba járt gimnáziumba. Vonzották a gyermekek, mert bennük az õszinteség virágait, csillagszemeikben pedig 
a romlatlanság sugárzó fényét látta. Úgy gondolta, hogy gyermekeket fog tanítani. Pozsonyba került a tanítóképzõbe, majd 
meggondolta magát. Miért? Azért, mert õ nemcsak egy-egy osztály gyermekeiben gondolkodott. A jövendõ korok magyar gyermekeit 
akarta játékosan „tanítani” az anyanyelvükre. Érezte, hogy ez a  feladata.
23 éves, amikor belépett az ifjúkorba. Érdeklõdési köre kitágult. Hitén és meggyõzõdésén keresztül olyan ismeretek és tapasztalatok 
birtokába jutott, amelyeket nem tanítottak iskolákban. Már akkor tudta, hogy az egyszerûség sokkal bonyolultabb probléma, mint azt 
bárki hinné.
25 évesen köt házasságot. Férje energikus, mûvelt, roppant érzékeny, intuitív személyiség. Gyönyörû párként kezdték nem 
küzdelemmentes életüket. Erzsébetet boldoggá tette két gyermekének születése. Újra átélhette a gyermeki tisztaságot, õszinteséget. 
Ihletett állapotai a hétköznapok taposómalmába is elkísérték. Önmagát, családját képes volt szójátékaival, rímeivel szórakoztatni és 
boldoggá tenni. A bábozás, a költészet, az irodalom, a színmûvészet – a színjátszás - és a zene mindannyiuk lételeme volt. Ebben a 
családi háttérben lett a betûvetés mestere és olyan felnõtt nõ, aki megõrizte gyermeki hitét az emberekben.

Szõnyi Bartalos Mária: A kishercegnõk és kishercegek királynõje 

Megemlékezés a tíz éve elhunyt Verseghy Erzsébetrõl, a szlovákiai magyar gyermekirodalmárról



Rakovszky József: Õszi sóhaj

Zúgó szellõ, õszi sóhaj rázza ablakom,
Erdõk fái felzokognak künn az alkonyon.
Elmúlásnak árnyékát hordozza az õszi táj,
És a hó majd betakarja mindazt, ami fáj.

Istenhozzád gyöngyharmatos erdõ és mezõ!
Ami elmúlt a számomra vissza soh’sem jõ!

Ifjúságom õszbe tér, had zokogjon hát dalom!
Zúgó szellõ bús szavával én is búcsúzom.

/Rákosszentmihály, 1946.november 17./

Szabó Lõrinc: A vándor elindul

Bottal s öreg kutyámmal indultam hazulról.
Dalolva mentem és torkom nem unta még az
országút fáradságos énekét. - Tudod, hogy

a Nap barátja voltam? Õ édesítette
agyamat hajnali rétek szagával; aztán

minden csigát s kavicsot külön megmutatva
látni, szeretni és csodálni tanított...

Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a
friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak

egyenlõ távolokból. Majd, lombos hegyek közt,
még szebben tündökölt a sokalakú élet.
A Nap barátja voltam; õ kisért el estig,

s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái,
csókkal búcsúzott tõlem. - Óvatos morajjal

tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok
aludtak a tavakban. Lepihentem én is

s a föld s a fû íze ereimbe ivódott.
Fenyegetõ szemek szikráztak a bozótban,

de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám,
belefúrja szemét az állandó sötétbe

s õrt áll elõrenyújtott nyakkal s tárt fülekkel.

Fekete István: Múlik a nyár

Bíbor bükklevél kalapja mellett,
szárazág-bottal köhécselve jár,

lába nyomán vadvizek fakadnak,
s zörren a szélben a tengeriszár.

Szeme sarkában ezüst pókháló,
s a fény az arcán öregesen nevet,

ha kong a hordó, és csordul a must
nyár szõlõhegyén, ha áll a szüret.

Alkonyba tûnik, ködbe enyészik,
aszott kezére dérharmat tapad,
ruhája régi pompáról beszél,

színes, ragyogó, bár itt-ott szakadt.

Öreg tarisznya húzza a vállát,
melyet vinni már alig-alig gyõz.

Sírón susog a nádszál utána,
nyár végi úton ott ballag az Õsz.

24.

Pszichomatikai módszer alapján végzett számítás szerint harminckét éves, amikor a felnõttkorba lép. Kilenc éven át a családdal, a 
problémák megoldásával, a hétköznapok ünneppé varázsolásával foglalkozik. A gondok közepette is voltak újabbnál újabb tervei. 
Alkotóenergiája óriási volt, de vigyáznia kellett arra, hogy másokat ne irritáljon, ezért visszafogott lendülettel írt. 41 éves, amikor 
elhatározza, hogy az önmegvalósítás útjára lép. Ennek eredménye lett az 1961-ben Mocskos Palkó, Cifra Olga, 1964-ben a Mesét 
mondok, gyerekek és 1973-ban pedig a Tavaszi szél vizet áraszt címmel megjelent kötetei. Ezután 18 nehéz év következett. Erzsébet 
rájött, hogy e komor helyzetbõl egyetlen kivezetõ út van: a szellemi fejlõdés, és a szellemi munka. Az érzelmi diszharmónia oldószere 
pedig az egymás iránti szeretet kimutatása, az egymásra figyelés, az egymásról való gondoskodás.  

*

76 éves, amikor megjelent az Óka, bóka, libikóka címû kötete gyermekeknek. Alkotóenergiái teljében, 82 éves korában látott 
napvilágot a Kacsatánc. Szellemi frissessége megmaradt, de fizikuma már jelezte, hogy néhány éve van csupán e földi létben. Még 
megírta a Nyelvelõ ÁBÉCÉ és a DÁRIDÓ címû gyermekvers-köteteket, de érezte, hogy tucatnyi színmûvét, bábjátékait, verseit már 
nem lesz ideje rendezni.
2000. szeptember 15-én, 85 éves korában végleg útra kelt a gyermeki lélek kiváló ismerõje, a gyermekversek költõje, akinek versei 
nélkül szegényebb lenne gyermekirodalmunk. Sokáig lesz még õ, a kishercegnõk és kishercegek királynõje, aki verseivel harmóniát 
teremt gyermekolvasói lelkében.
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Tóth Árpád: Õszi kérdés

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,

S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstösfehér,

S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?

S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kõre,
Merõn bámulva vissza az elvakúlt idõkbe,

És feldöbbenve: jaj! ha most ledõlnél halva!

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késõ szellõ, mint kósza, idegen

Eb, lábadhoz simúlt s bús kezeidet nyalta?

Vörösmarty Mihály: Õszre hajló napokban

Õszre hanyatló napokban
Tisztelem Édes szülõm
Az évnek örömet nyujtó
Derûltét.

Õszre térnek napjaink már
Esõvel áztat a menny

/Pest, 1818/

Tompa Mihály: A fecskéhez

El-kiszálltak a kicsínyek,
Hûlt a fészek és üres;

A vándor-madár magának
Úti társakat keres.

Búcsút mond a távozóknak
Fennkeringõ tábora;
Jó utat, te légi pálya

Kéthonú kis vándora!

Egy fedél adá lakunkat,
Mint te vendég, én is az:

Tán te megtérsz, engem itt már
Nem talál az új tavasz.

Nem tudod, hogy ajkaidnak
Fel-felcsattanó dala

Sokszor áthatá magányom,
S felderûltem általa.

Most esengõ pelyhesiddel
Nyájasan beszélgetél;

Majd a kémény szûk nyilásán
Kisuhantál, mint a szél.

Rövid volt az ösmeretség...
Isten áldjon, kis madár!

Elkisér szemem, ködével
Mig behúz a láthatár.

Szállj, te boldog szárnyaidnál
Magzatiddal; én helyet
Isten tudja hol találok,

Hol lerakjam fészkemet.

Ah, pedig, ki lenne párom,
Holtaiglan tiszta, hív,

S magzataimnak édes anyja:
Megtalálta már e szív!

És azért, bár volna szárnyam
Nem repülnék én veled!

Ád az Isten egy helyecskét,
Hol megrakjam fészkemet.



A magyar népdalok szövegvilága: Bányászdalok

26.

Árpád-házi királyaink korában honosodott meg Magyarországon a bányászat, többnyire német nyelvterületrõl érkezõ szakemberek 
voltak, akik e munkához értettek. Országunk akkori területein, a Felvidéken volt a sok bánya okán, legszükségesebb a szakmában az 
iskolázottság feltételeinek megteremtése. III. Károly uralkodása alatt, 1735-ben alapították az elsõ középszintûnek nevezhetõ oktatási 
intézményt (Berg-Schola). Mária Terézia ezt 1762-ben Akadémia Montanistica néven felsõfokúvá emelte. Itt hangzott el elõször a 
Gaudeamus igitur kezdetû búcsúdal, és a hozzá kapcsolódó, mindenütt meghonosodott ballagási ceremónia.

Bár kéziratban 1852-ben, majd nyomtatásban elõször az 1870-es nótáskönyvben bukkan fel, németországi dalgyûjtemények jegyzete 
szerint 1849-ben került e dal a selmeci Bányászati Akadémiáról németföldre. Másfélszáz éve volt szakestélyek és mulatozások 
hangulata árad felénk a sorokból, amelyek talán épp e kocsmát látogató firmaõsök jókedvébõl születtek. Ma is ez a diákság egyik 
legkedveltebb dala.

A bányászdalok ehhez a foglalkozáshoz kötött munkásdal egy csoportja, a bányászok életével vagy gazdasági, politikai, kulturális 
megmozdulásaival kapcsolatos ének. Eredete a munkadalig nyúlik vissza, a céhszerû bányászszervezetek kialakulása után elõbb az ún. 
egyleti énekekhez, utóbb pedig a munkásdalokhoz közelített. A magyar bányászat s vele együtt a bányászdal is mindvégig erõs 
nemzetiségi, elsõsorban német hatás alatt állott, fõ közvetítõi az ún. telepi (telepített) munkások voltak. Bányászdalaink harmada 
idegen eredetû, a többi átalakított népdal és mûdal. A dalok többsége a közös szervezetek, ünnepek és az intenzív zenei élet révén 
általánosan elterjedt. A bányászdalok nem csupán a munkához, hanem társas összejövetelekhez is kapcsolódnak: a spontán 
jellegûekhez inkább nép- és mû-, a szervezett alkalmakhoz pedig egyleti dalok. A komoly bányászdalok témája maga a bányászélet, a 
bánya, a munka, s különféle bérviták. 

Lemegyek az iszonyú mély tárnába

Lemegyek az iszonyú mély tárnába,
Kék lánggal ég a kezembe a lámpa;
Mert a bánya olyan, mint a temetõ:
Nincsen benne, csak a büdös levegõ.

Mizserfai bánya fala de magos!
De sok szegény bányászlegény hervad ott!
Nem nézhetek ki belõle semõrre:
Sem a derült, sem a borult idõre.

(Nógrád megye)

A bányász lenn a föld alatt csak vájja a szenet

A bányász lenn a föld alatt csak vájja a szenet,
És míg a munkát végzi, nem látja az eget.
A csille lassan telik, a karja fáradt már,
A lelke fenn a földön, ki tudja, merre jár?
Lelke messze jár, hol a napsugár:
Egy kis bányász-kislány vár.

Várpalota 

Útján e világnak

Útján e világnak Duzzad a mezõn. Nem gyötri már 
Sörre mért ne vágyjak? Ha komlón látok Semmi szívemet.
Mért ne törjek néha Illatos virágot, 
Víg órák felé? Elönti a Így hát hû testvérek 
Rövid éltem sorján Szívem az öröm. Csendüljön az ének! 
A fûszer jóformán Ragadjatok kézbe 
Nem egyéb, mint A jó király pedig, Teli poharat! 
Bor és árpalé. Ki bort ivott mindig, Éljünk a gyönyörnek, 

Malátából mégis Míg a percek jõnek, 
Ha a pincét bújva, Sört készíttetett, És egünkrõl 
Hordóhoz simulva, Örökké dicsérem Leáldoz a nap.
Áztathatnám torkom, (Ott) Fenn a magas égben, 
Az nagy Bacchusért; Ahol nektárt Bort a rossz idõkben 
A mámoros percet Bõven rejtenek. Nélkülözhetsz könnyen, 
Nem adnám sem herceg, Hogyha nincs szûkében 
Sem királyi Ha lesújt a bánat A komló leve. 
Fényes trónusért... És a sors megtámad, //: Tûrj! Ez a tanácsom, 

S noha Ámor biztat Adósság ne bántson. 
Ha a rét kizöldül, (De) Senki nem szeret; S még a gúnyba is Törõdj bele.://
Forrás kél a földbül, Akkor a csapszékben, 
S árpakalász sarja Telt pohárral kézben, /fordító: Révai Károly 1912./
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A vidám bányászdalok leginkább a szerelmi dalok vagy a mulatónóták mûfaját képviselik. Elképzelhetjük, hogy a mindennapos 
halálfélelemmel vegyes kemény munkát követõen miképpen mulathattak a bányászok, mintegy kieresztve a gõzt.

A gallai zöld erdõben születtem

A gallai zöld erdõben születtem;
Anyám sem volt, mégis felnevelkedtem;
Úgy nõttem fel, mint erdõben a gomba.
Bányász lettem még húszéves koromba.

Ez az erdõ de szép erdõ tavasszal!
Dobog szivem, nem birok én magammal.
Arrafelé, amerre a csille jár,
Vágyik szivem egy bányászleány után.

Tatabánya

A bányászat az egyik, ha nem a legveszélyesebb szakmák közé tartozott. Az omlás és a 
sújtólégrobbanás annyira testközeli „társnak” számított a munka során, hogy a bányászok 
megtanultak vele élni. A dalok – nem véletlenül - elsõ helyen említik a balesetveszélyt, a 
tragikus kimenetelûekrõl külön bányászballadák szólnak. 

De magos a Ferenc akna teteje!

De magos a Ferenc akna teteje!
Szegény bányászlegénynek ott lett vége.
Nem gondolta még csütörtökön délbe,
Hogy vasárnap viszik a temetõbe.

Feltették a levelet a postára,
Megérkezett vasárnap délutánra.
– Olvasd, anyám, ezt a gyászos levelet:
Ferenc aknán hagytam az életemet!

Várpalota 

Bányászlegény, ha lemegy a bányába

Bányászlegény, ha lemegy a bányába,
Acélpikét akasztja bal karjára;
Jobb kezében viszi le a bakettját.
Minden percben várhatja a halálát.

Bányászlegény ha meghal a bányába,
Nincsen anyja, aki végigsirassa.
Bánatában ráborul egy barna lány,
Gyöngykönnyeket hullat a koporsóján.

Somló vidék 

He bevágom a csákányom a szénbe

He bevágom a csákányom a szénbe,
Csak úgy rugja a szenet a szemembe!
– Vágjad, pajtás, hadd rugja a szemedbe!
Irén-bányán aranypénz lesz belõle.

A bányába keresik az aranyat,
Nem az ágyon, se nem a meggyfa alatt,
Mert ha azt a meggyfa alatt keresnék,
Bányászlegényt sehol meg nem becsülnék.

/Nógrád megye/

Fõaknász úr, jelentem

Fõaknász úr, jelentem:
Már Kisgyónról elmegyek.
Inkább megyek akárhova,
De Kisgyónba többé soha!
Seje-huja-hej!

Kimegyek az aknából,
Leszámolok nagyjából:
Adják ki a kiskönyvemet,
Mert Kisgyónba nincs kereset!
Seje-huja-hej!

Ha bányász vagy, ne búsulj!
Életeddel ne gondulj!
Fogd a lámpát a kezedbe,
Barna kislányt az öledbe!
Seje-huja-hej!1

Szápár /Veszprém/

Mizserfai bánya fala de magos

Mizserfai bánya fala de magos!
De sok szegény bányászlegény hervad ott!
Elhervad ott, mert rossz ott a levegõ,
Mer a bánya olyan, mint a temetõ.

Bányászlegény, ha bemegy a bányába,
Egyenesen megyen a numerára.
Éles csákányt belevágja a szénbe.
- Vigyázz, pajtás, beleszáll a szemedbe!

Nemti /Nógrád/

Esik esõ, jaj, de szépen csepereg! A szállító, ha bemegy a bányába,
Barna kislány az akna partján kesereg. Elsiet a közeli nomerára;
Sírva kéri õ a fõaknász urat: Százhúsz csillét leszállít egy órára,
– Egypár szóra hívják ki a babámat! Majd csak akkor gyujt rá cigarettára.

Bányászlegény, ha bemegy a bányába, A somsályi felsõ tárna de magos!
A csákányát vágja a szén aljába. De sok szegény bányászlegény hervad ott!
– Vágjad, pajtás, hadd rugjon a szemembe, Hervadozik, mert büdös a levegõ;
Mert Somsályon aranypénzen fizetnek! Mer a bánya olyan, mint a temetõ.

– Bányászlegény, addig nem lesz ma sikta, Leszakadt a bányának a teteje,
Míg ki nem lesz a métered faragva. Benne maradt százhúsz ember élete.
– Itt van már az éjfélnek az ideje, Sírhat-ríhat a sok árva eleget,
Ki is van már a méternek a fele. Mer odalett, ki kenyeret keresett.

Esik esõ, jaj, de szépen csepereg



28.

Bányászlegény, jól megrakd a Ha bányász vagy, ne busulj! Alacsony a tárna
csillét

Ha bányász vagy, ne busulj! Alacsony a tárna:
Életeddel ne gondulj! Bányász, vigyázz rája!Bányászlegény, jól megrakd a csillét!
Vedd a csákányt a kezedbe, – Aknász uram, az egekre kérem:Az hoz néked igaz jószerencsét.
Barna kislányt az öledbe! Segédvájár a szeretõm nékem,A kõszén fekete, fekete a tárna;
Sejehuja-ha! Eresszen hozzája!Feketébb a rózsám szeme párja.

Ha a mérnök megszólít, (Nógrád megye)Sulyok Pista ám a derék vájár:
Annak is megmondom én:Végigsétál a bátonyi utcán;
– Fõmérnök úr, nem aludtam,Ki van fényesítve, csillog a csákánya.
Sej, az éjjel jól mulattam.Balog Mari büszkén jár utána.
Sejehuja-ha!

/Nógrád megye/
Várpalota 

Szervusz te bányász testvér, Bízzál a szerencsében, Bízzál a szerencsében,
Sok jó szerencsét! Mert segít az Isten. Mert segít az Isten.
Lenn a tárnák mélyén, Aki reánk vigyáz, Aki reánk vigyáz,
Hullik a verejték. Lenn a föld mélyében. Lenn a föld mélyében.

A többségükben német eredetû dalok egy része induló (Szerencse fel!), más részük himnusz (A völgy felett, a büszke bérctetõkön…); 
mindezek általában a bányászélettel foglalkoznak (Minket dicsér a tûz, a fény, minket dicsér az élet…). 

Öreg bányász bemegy a csárdába

Öreg bányász bemegy a csárdába,
Tíz liter bort hozat asztalára.
Tíz liter bor, száz szál gyertya mellett,
Így mulat egy öreg bányászgyerek.

Ki a borát rögtön meg nem issza,
Gyün a mester, az ajtót rányissa:
– Eridj haza, bányász, vacsorára!
Este tízkor lemész a bányába!

Jásd

Szervusz, Te bányász testvér

Essen szó a Szent Borbála kultuszról is. Mint minden veszélyes szakma képviselõinek, a bányászok is lelki segítséget nyújtott egy 
választott védõszent. A bányászvárosokban Borbálához fûzõdött a legtöbb hiedelem, hagyomány. Az 50-es évekig, minden akna (a 
bánya liftes lejárata) elõterében volt egy oltár, amelyen a szent szobra vagy képe volt, s a bányászok rövid fohász után szálltak le a 
bányába. A rákosi- majd a kádár érában, természetesen eltüntették ezeket az imádkozó helyeket, de otthon, a bányászok lakásában, 
szinte mindenütt megtalálhatóak, még a mai napig is. Egyik fohászuk így hangzott:

Szent Borbála, védj meg minket, Minden reggel alászállunk, Óvjad, védd a bányászokat,
Nagyon szépen kérünk. De hogy visszatérjünk, Oly sötét a tárna,
Lenn a földben, ott a mélyben, Segíts minket Szent Borbála, Hogy a mélybõl feljöhessünk,
Légy Te a reményünk! Szent szívedre kérünk. Segíts, Szent Borbála!

Igyál, pajtás, bányász pajtás

Igyál, pajtás, bányász pajtás!
Jó a bor is, ha nincsen más.
Hisz a bányász a föld alatt
Napsugarat ritkán láthat.
Fogd fel, pajtás, fogd fel, pajtás,
Fogd fel, pajtás, a poharat!

Várpalota

A bányászdalok irodalmának elmúlt több mint fél évszázadát beárnyékolja a kommunizmus kultúrpolitikája. Az énekek túlnyomó 
részének köze sincs a magyar népdal stílusjegyeihez, zenéjében a német hatás dominál, szövegeiben egyértelmûen a szovjet 
munkadalok hatása nyomja rá a bélyegét, mindezek miatt alkalmatlanok arra, hogy a magyar kultúra gyümölcseinek tekintsük, 
ugyanakkor nem tekinthetünk el attól a ténytõl, hogy ezek az énekek több tízezer bányász életének voltak meghatározó lelki 
táplálékai. A munkásmozgalmi dalok között számos bányászdal is van, szerzõjük részben ismeretlen (Te dolgozol a mélyben; 
Ütemre cseng a csákány…), részben ismert (Hidas Antal–Reinitz Béla: Salgótarjáni induló), ezekben azonban nem a mélyben 
dolgozó bányászok élete, hanem egy diktatúra személete tükrözõdött. 

Források: Heilfurth, Gerhard: Das Bergmannslied (Kassel, 1954); T. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok (Bp., 1955); Katona 
Imre–Maróthy János–Szatmári Antal: A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968)
Magyar Néprajzi Lexikon

Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Törõcsik Attila



29.

Tamás István: Bányász sors

 Gyermekkorom óta máig bennem él
apám szénporos bányaedzett arca,
amint könnyû pihét játékosan emelt
vidáman, oly sokszor magasba.
 Szeme tüzes kékje csillámlott a fényben,
mindig hálálkodva nézett fel az égre.
Érzetem e nézés ezer könnyet rejt,
gondolatban a mélyben most is szenet fejt.
 A hónapok az évek messze elrepültek,
bányász dicsõségek szénfallá kövültek.

Hol van már térzene? - nincs már takarodó,
pihen a tárna, csendes az osztályozó.
 Az utolsó csilleszén már elporladt a napon,
gyöngyözõ könnycseppek mosnak medret,
több ezer reményveszett arcon!

Tamás István: A bányász

Pihennek a bányászok, már nem koppan a csákány.
Árva lett a fakereszt, az elhagyott tárnán.
Nem ragyog már napfény, a fekete gyémántra,
komor sötét alagút lett a sok-sok bezárt bánya.
 Nyugszanak a halottak, szívünkben, örökké élnek.
Mindig velünk vannak, értük mécsesek, gyertyák égnek.
Most emlékezzünk rájuk, mert Õk hõsök voltak!
Családjaikért éltek, a nemzetért, s jövõnkért dolgoztak.
 Építettek sok szép házat, egy nemzetet, országot.
Teremtettek szebbjövõt, egy álom szép világot!
S jött a gonosz hatalom, mely megölt minden álmot,
a bányászdicsõséget, a már kinyílt virágot!
 Most fáj az emlék nagyon, nyugodjanak békében.
Ne legyen több fájdalom, az emberek szívében!

 

Tamás István: A föld alatt

 Apámat úgy ismertem, mint egy átlag, boldog embert.
Az arca sápadtságát, mint akik a föld alatt dolgoztak, megõrzi 
majd az emlékezet. Elvesztek az évek Borsodban!
Hallom még ma is a sötét bánya remegését,
amit oly sokszor érzek lábam alatt a talajon.
 Õ, egy hagyomány volt, igazi férfi,
aki a földgyomrától megszabadulva,
maga termelte meg borát, mûvelte kertjét,
 lassan számára a mélység is feledésbe merült.
 És mégis szinte minden áldott nap,  reggel, összeszedte - kapta 
magát.
Így ment jókedvvel végig az úton,
a sorsnak megmutatva lelkét, akaratát.

S eközben a város szíve felõl harang szólt,
minden vasárnap,
zengve-bongva, a Katolikus templomból.
 Amikor hazatért, újra együtt sétáltunk
a bányász kolónián át, hogy láthassuk a Sajó partján
a nyári zöldnövények pompás áradatát.
Ez az idõ mintha sosem veszett volna el,
a rét egy darabja, amely véd ma is szakadatlanul,
a magyarszegfûnek máig menedéket nyújt.
 De sokszor mosolyogtunk
a hatalom bûnrészességén,
tudta:
- az elcsigázott idõ egyszer visszatér!
Éreztem apám is elmegy majd, mert útja véget ér.
 Gyakran, amikor nézem a völgyet, a zöldhegyet,
látom erõs acélos szénporos testét
a lengõhíd mögött,
amint a régi idõk alantas nyoma,
már éltében halálként szívében költözött!



eszélgetõ partnerem Szõnyben született, jelenleg is itt néha én is részt vegyek a játékokban, de 
él, és alkot. Felmenõi csallóközi Magyarok. Tizenhat közben  is  fi gyel emmel kí sé rt em Béves korától ír. 1982 - ben debütált, az   Új Forrás reakcióikat. - Mikor vetõdött fel benned 

szerkesztõsége mutatta be, mint költõt, Komáromban. 1985- elõször az írás gondolata?
ben újságíró iskolát végzett. Innentõl folyamatosan jelennek - Gyermekként már irogattam,  de 
meg publicisztikái, cikkei, költeményei. 1995-tõl 2003-ig az va ló ba n ti ze nh at  év es  ko ro mt ól  
Új Szó szlovákiai magyar nyelvû országos napilap, valamint a számottevõek az írásaim. Nagyon sokat 
Vasárnap elnevezésû szlovákiai magyar nyelvû országos olvastam a napköziben. Nyolc éves 
hetilap felkérésére, jeligés levelekre válaszolt tanácsadóként, voltam, amikor valaki a kezembe adta 
illetve grafológusként. 1997. szeptember 27-28-án részt vett a Platón mûveit. 10 éves lehettem, amikor 
Pozsonyban tartott Nemzetközi Medicina Symposiumon apám egyszer a hóna alatt hozta haza 
elõadásával. Magyarországon, 1998-ban, Komáromban tartott Petõfi összes költeményét. Anyám sírva fakadt, mert annyira 
kétn apos  nemz etkö zi szin tû elõa dást . Csor na, Gyõr,  kevés pénzünk volt, hogy ez a kötet akkor nagy luxusnak 
Komárom, Budapest, Kazincbarcika, Szeged, Zenta és Bécs számított nálunk. Attól kezdve apám felolvasott Petõfi 
voltak fontosabb elõadási helyszínei.  2004-ben rádiós, verseibõl minden este. Az 1950-es években és a hatvanas évek 
televíziós riporter és szerkesztõi iskolát végzett, de otthon van elején sem volt még különösebb szórakozási lehetõség a 
az internet világában is. Profiként szerkeszt, saját honlapot is gyerekeknek, csupán a szombat délelõtti matiné a szõnyi 
üzemeltet. Budapesten a NONPROFIT MÉDIA - Nézõpont moziban.      Énekkaros voltam, kézilabdáztam, majd késõbb 
váltás programja keretében, illetve a MEOSZ  által szervezett jártam irodalmi szakkörbe és könyvtárba.
képzésben vett részt , amelynek köszönhetõen rádiós, - Szabadgondolkodású alkotóként, mint kutató, megalkottad a 
televíziós riporterként, szerkesztõként is dolgozhatna. 2004 pszichomatikát. Mit takar ez a sok ember számára még szinte 
márciusában mutatták be vizsgafilmjét Budapesten, a ismeretlen szó, fogalom?
Független Média Központban „Viktória tánclépései” címmel. - A psz ichoma tika olyan konstrukt ív számelméleti , 
Még ebben az évben az Irodalmi Rádió készített vele elsõdlegesen  személyiségelemzési forma, amely – a 
mûvészportrét, valamint különbözõ magyarországi és külhoni szem élyi sége n és anna k közv etle n, ille tve közv etet t 
magyar adásokban hallhatták verseit és a vele készített környezetén túl - kiterjed fogalmakra, városokra, országokra, s 
portrébeszélgetéseket. Az írónõvel jól ismerjük egymást, így a ezen keresztül a Föld egészére, a Földön túli világra, ezek 
következõ beszélgetésünk nem csoda, hogy teljesen az analizálható részeire. A Földet idõben és térben átfogó, 
õszinteségen és a valós szókimondáson alapszik: nagyléptékû gondolkodásformák elméletiségének híve 
- Már tini lányként tollat fogtál és írni kezdtél. Mi inspirált arra, vagyok, de csak akkor, ha azok levezethetõk és alkalmazhatók 
hogy író, költõként, ahelyett, hogy a diáktársaiddal szórakoztál az emberiség mindennapjainak gyakorlatában úgy, mint 
volna, nyakadba vedd az ország búját, baját, mások bármely más sz inten.  A pszichomatika nem csupán 
problémáját? gondolatépítõ, haladást szolgálva elõrevivõ konstruktív 
- A mai napig a gyermekkorom tapasztalatai határozzák meg szemléleti formája lehet a mai földi társadalmak számára, 
tevékenységi köreimet. Szüleim a Benes dekrétum miatt hanem „konstruktív-függõsége” miatt a legegyszerûbb, és 
kerültek át Magyarországra. A félelmük miatt nálunk egy ennek okán a leggyorsabban megérthetõ, idõben leghamarabb, 
bõrönd mindig útra készen állt. Szüleim honvágya, a nõvérem szinte azonnal a gyakorlatban alkalmazható analitikus  
utáni vágyakozásuk – akit Szlovákiában a nagyszüleim módszer, amelynek kidolgozójaként a minden szinten történõ 
neveltek -  megkeserítette életüket és a családi légkörre, magyar nyelvû kommunikációra is gondoltam. - Mennyire volt 
rányomta bélyegét. Még nem jártam iskolába, amikor rájöttem nehéz a pszichomatikát elfogadtatni, illetve megismertetni?
arra, hogy szeretettel, türelemmel, vigasztaló szavaimmal - Nem volt nehéz! - Ennek bizonyítéka, hogy több országban 
képes vagyok feloldani otthon a rossz hangulatot. Iskolásként, sok  mag yar  tan ítv ány nak  áta dta m a psz ich oma tik a 
amikor megérkeztem, pillanatok alatt felmértem, hogy milyen elméletének alaptéziseit, és már az elméleti anyagot azonnal – 
hangulatban vannak szüleim. Ha apám hátra tett kézzel fel-alá elõadás közben - ösztönösen alkalmazni kezdték a résztvevõk, 
sétált a szobában, anyám pedig lógó orral tett-vett valamit, de még a reményét vesztettnek is felcsillant a szeme. - Miért is? 
akkor nagy baj volt. - Mit tettél az ilyen számodra kellemetlen - Azért, mert ott, az elõadásom közben döbbentek rá a saját, 
helyzetekben, hogyan javítottad a hangulatot? vagy szûkebb - tágabb környezetük - sokszor több évtizedes - 
Úgy oldottam fel ilyenkor a rossz légkört, hogy apámtól problémáira és annak megoldási módjára. Szerencsés 
kérdeztem valamit , fõleg matemat ikával kapcsolatban, helyzetben vagyok; ha kell az egyszerû emberek hétköznapi 
mondván, hogy szeretném, ha elmagyarázná és azonnal elõ konyhanyelvén, vagy középszinten, illetve tudományos 
vettem a füzetemet. Erre mindig kapható volt, de a versek elmélet i szinten képes vagyok a saját módszerembõl 
kikérdezésére és a rajzra is. Ezzel kizökkentettem mind a elõadásokat, konzultációkat tartani.
kettõjüket a mélabús hangulatból még akkor is, ha semmi 
problémám nem volt a tanulással. Tehát elõször a családban A két weblapon részletesebben lehet errõl olvasni:
töltöttem be konfliktusmegoldó szerepet. Az iskolában http://users.atw.hu/bartalosmaria/ertekezes1.html
visszahúzódó, gondolkodó kislány voltam. Figyeltem az http://users.atw.hu/bartalosmaria/rezges.html
osztálytársaimat és a tanáraimat is. Nekem az osztálytársaim 
elsõdlegesen nem játszótársaim voltak, hanem az érdeklõdési - A speciális tudományok nemzetközi szintû elõadójaként, 
köröm szereplõi. Érdekelt, hogy a különbözõ helyzetekben hogyan zajlik egy – egy elõadásod?
hogyan reagálnak. Természetesen elkerülhetetlen volt, hogy - Minden olyan kutatást, amelyet nem fogad el a mai 
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Exkluzív interjú Szõnyi Bartalos Mária, mûvésznevén, Betty Moeklin Haqz grafológus, 
pszhichomatikus íróval, az Író Kilencek Nemzetközi csoportjának elnökével
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tudományos elit, speciál is tudományok közé sorolok. csillagjegy felfedezésekor, hogyan fogadta ezt a szakma?
Ugyanis, ha egy elit nem fogad el valamit, vagy a tudomány - A tizenharmadik Állatövi jegyet nem én fedeztem fel, hanem 
mai elfogadott ismérveivel nem bizonyítható, attól még a kilencvenes évek elején a Londoni Királyi Asztronómiai 
létezhet. Sõt, állítom, hogy a tudományos gyökérrel közös, Társaság asztrológusai. Ami a személyiségtípusokat érinti, 
csak még nem nyert megfelelõ bizonyítást. Idõráfordítás csupán annyit tettem – mint kutató és minden iránt érdeklõdõ 
kérdése az, hogy ne kopjanak el olyan igazságok, amelyeket elmével megáldott -, hogy hitelt adtam szavuknak. Azt 
még tudományosan bizonyítani fontos. Ráadásul vannak gondoltam: Tételezzük fel, hogy igazuk van. Ebbõl kiindulva, 
olyan elméletek, amelyekrõl nagyon kevesen hallhattak, de a témával kapcsolatban hagytam a gondolataimat „futni” 
már elég sokan megtapasztalhatták. minden befolyástól mentesen, amit leírtam, és megjelent 
- Tudnál ezekre példát mondani? 2003-ban az „Új Karma Egy gondolat hullámhosszán” címû 
 - Ilyen volt egy-két évtizede a meditáció. Amikor felnõttként könyvemben.
érdekelt, hogy mit is takar maga a szó, hogy „meditáció”, és - Mennyire vagy jártas az asztrológiában? - Nem vagyok 
elmen tem megtapasztalni,  nagyon  ledöbbentem, mert asztrológus. Ez a terület mellékkutatásként lépett be a 
rájöttem, hogy számomra ez, már gyermekkorom óta  gondolkodási körömbe. Természetesen kételkedve fogadták. 
természetes, csupán nem tudtam, hogy meditációnak nevezik, Nem is csodálkozom rajta. A változások mindig kételyt 
és azt gondoltam, hogy ez mindenkinél így van, ahogyan ébresztenek egy adott szakterület tudósai körében. Ráadásul 
magam megtapasztaltam már régebben. Ezért számomra nem nem vagyok az asztrológia tudósa. Csupán egy erõs belsõ 
volt misztikus, hanem természetes volt, de azok számára, akik késztetõ erõ inspirált arra, hogy leírjam a rajtam átfutó 
elõször tapasztalták, igen, misztikusnak hatott. Na, de, amíg gondolatmenetet. A táblázatok is úgy készültek, hogy 
egy kisgyerek el nem jut az „AHA”- élményig, addig egy beindítottam a számítógépet és a gondolataimon átfutó 
matematikai összeadás, vagy kivonás is misztikusnak tûnhet számokat táblázatba írtam. Ennyi történt. Meg kell jegyeznem, 
számára. - Az általad kidolgozott pszichomatikában, számos hogy azóta nem foglalkoztat a téma. A pszichomatika 
írásodban, elõadásodban fellelhetõek a speciális tudománnyal módszerem kutatási melléktermékeként tudom be.
foglalkozó téziseid. Ezeket, mire alapozod? - A pszichomatika - Honnan az irodalomhoz való kötõdésed, és az önzetlenség, 
keretein belül szoktam megemlíteni a speciális tudományokat, hiszen tudom, szeretsz más írókat, költõket felkarolni, 
hogy némi fogalmuk legyen az embereknek róla. Mert a kevés helyzetbe hozni?
tudással rendelkezõ embernek szinte minden speciális tudás - Ha már egyszer magyarnak születtem, és megadatott magyar 
lehet, ami számára új. Így aztán mindig a közönség összetétele emberként gondolkodni, érezni, s ezért elég sok hátrány ért, 
adja meg számomra, hogy mi a speciális, és mi nem az. Hiába több mint öt évvel ezelõtt úgy gondoltam, hogy nyitok egy 
készültem fel az elõadásaimra! Többször elõfordult, hogy weblapot, és azoknak a tehetséges íróknak, költõknek 
spontán beszéltem, mert ezt kívánta meg a közönség lehetõséget adok, akik hasonlóan perifériára kerültek, mint én. 
összetétele. Természetesen az másképpen zajlott, amikor öt Nem tudtam elõre, mi, hogyan fog történni, de reménykedtem 
fõs létszámmal konzultációt tartottam. Ott is elõször a abban, hogy megérzik szándékomat szó nélkül is azok az író 
fogalmak tisztázásának volt döntõ szerepe, mert különben emberek, akiket belsõ késztetõ erejük nem hagyott el. Ezt 
nem értettük volna meg  egymást. kizárólag önzetlenül és türelemmel lehetett megvalósítani, 
 - Napjainkban mennyire van igény a grafológiára,  mert mindegyikünk máról holnapra él. Mi nem vagyunk 
pszichomatikára? alapítvány, nem vagyunk egyesület, nincs pénzügyi 
- Fontos tisztázni azt, hogy minden tudással vissza lehet élni, elszámolhatóságunk, kizárólag szellemi  körré váltunk.  
ha visszaélésre hajlamos elmébe kerül. Gondolj bele, hogy az Nekünk egy adatott meg: az írásainkat közre adtuk.
elmúlt esztendõk során a társadalmi vezetés mennyire http://www.irokilencek.hu
visszaélésre hajlamossá tette az emberek többségét! Ebbõl - Természetesen a weblap fenntartásáért fizetni kellett, ennek 
kiindulva, hiába van igény a pszichomatikára, ami most már költ ségé t pedi g, amíg  élt a férj em, bizt osít otta . Õ 
egyre jobban érdekli az embereket, de nem véletlenül nem galambászott, én meg írtam. Sok jó ember van, hidd el, aki 
írtam meg eddig a szakkönyvemet. Nem tudnám elviselni, ha a odafigyelt és odafigyel ránk.  - Visszatérve az irodalomhoz. 
magyarságnak az én módszerem miatt esne baja. Akik átvették Számos nagynevû, hazánkban és külföldön élõ író, költõ 
tõlem a módszerem alaptéziseit és alkalmazzák, azok is megfordult már az Író Kilencek körében. Mi a szerepe a 
tisztában vannak ezzel a veszéllyel és érzik a felelõsségüket. magyar irodalomban ennek a csoportnak?
- Tanultál grafológiát is. Ezt tudod alkalmazni elõadásaid - Az Író Kilenceknél az elmúlt öt esztendõben sokan 
során? megfordultak hazánktól elszakadt, magyar nyelven írók. Azok 
Igen! – Huszonöt évvel ezelõtt egy írásszakértõ egyetlen maradtak, akik a magyarságért, a magyar nyelv mûveléséért 
tanítványa voltam. Az írásszakértõkre szükség van ma is több ebben a közösségben szeretnének még tenni valamit. A 
te rü le te n,  de  én  ne m ta rt om  ma ga ma t hi va tá so s külföldön élõ, magyar nyelven írók többségénél azt vettem 
írás szak értõ nek.  Enne k elle nére  szok tam besz élni  a észre, azért jöttek hozzánk, hogy egyrészt gyakorolják a 
konzultációkon errõl is. A grafológia ma már tudomásom nyelvünket , másrészt pedig  felmérjék,  mi a helyzet 
szerint elfogadott. A kilencvenes évek vége felé meghívták az Magyarországon. Néhányan közülük lebetegedtek, idõs 
ors zág ban  szá mot tev õ gra fol ógu sok at a Mun kaü gyi  korúak, mint például Gyöngyös Imre (Új Zélandból), aki 
Minisztériumba, így engem is, ahol arról volt szó, hogy a nemzetközi nívó díjas költõ, és akinek sokat köszönhetünk 
grafológus asszisztensi képzést OKJ-szintre emelik. Ott szóvá mi nd an ny ia n,  hi sz en  te lj es en  ön ze tl en ül  sz ak ma i 
tettem, hogy a jogszabályok a tények után kullognak, mivel mûhelymunkát vezetett azok számára, akik fejleszteni akarták 
elõször a grafológusi tevékenységet kellett volna elismerni, költészetüket. Utoljára Shakespeare szonettjeinek általa 
azután az asszisztensit, vagy együtt a kettõt. A véleményemet történõ fordítását közölte nálunk. Olyan külföldi költõ, író is 
elmondtam, de nem figyeltem késõbb hogyan alakult, vagy volt közöttünk, aki azt gondolta, hogy politikai nézeteinket 
nem alakult másképpen a jogszabály. képes lesz befolyásolni, de ez nem sikerült és elment. 
 - Egy kicsit meglepted a világ asztrológusait a tizenharmadik Megértem, hogy kívülrõl, jómódból másképpen látszik 



minden, mint számunkra, akik megéljük, átéljük az itthoni gondolkodni. Gondolkodni kezd már gyermekkorban, késõbb 
problémákat, változásokat. ki akar szakadni a környezetébõl, önálló életet akar élni. 
- A csoport tagjai hol élnek? Esetleg még rendszert is akar váltani, mert amit megtapasztalt, 
Az Író Kilencek hazai költõi, írói többnyire vidéken élnek, amit biztosított a kommunisták csecsbimbója, az nem felelt 
megvan a sajátos szemléletük, a hazánk és a magyarság iránti meg számára, és fõleg nem felel meg a gyermekei számára, 
sze ret etü k, a mag yar ság tud atu k, ami  meg hat áro zza  akik szintén le akarnak szakadni a szülõktõl; akik esetleg már 
szerepüket a magyar irodalomban. Természetesen vannak a saját gyermekeiket, unokáikat is egészen más szemléletben 
közöttünk olyanok is, akik jelenleg a fõvárosban élnek. fogják nevelni. Tehát, minden társadalom - csecsbimbója - 
- Nyíltan felvettétek a kesztyût a Gyurcsán rezsim ellen. általi bármilyen szintû (testi, lelki, szellemi) táplálás 
Írásaitokban, verseitekben elmarasztaltátok a diktatúrát? - ideiglenes. Kötni lehet hozzá erõszakkal, vagy kötõdni lehet 
Véleményem szerint minden vezéregyéniség önmagában hozzá erõszak nélkül, de egy bizonyos szellemi-lelki érést 
hordoz némi diktátori jellemvonást. Ez, nem baj. A baj ott követõen megtörténik az elszakadás, a megtagadás, amit 
kezdõdik, ha a magyar nemzet összetevõjét – a magyar népet nevezhetünk akár hálátlanságnak is.” – válaszoltam.
és a népet képviselõ civil szervezeteket – figyelmen kívül - Most talán történik valami változás, lehet, hogy most lesz 
hagyja valamelyik kormány és csakis a saját eszmei érdekeit újra rendszerváltás?
tartva szem elõtt, önérdekbõl próbál kormányozni. Nos, az - Egy-egy kor szakvá ltá st újr a és újr a átgondolva, 
elmúlt években láttuk, érzékeltük, megtapasztaltuk, hogy ez, mélységében tovább elemezve, úgy határoztam, hogy a 
hova vezetett. Természetes reakciója volt az Író Kilencek jelenlegi Orbán Viktor miniszterelnökségével  vezetet t 
tag jai nak , ah ogy an a z el múl t év ekb en,  írá sai kba n FIDESZ-KDNP kormánynak adok egy esztendõt. Türelmes 
figyelmeztették – hol szelíden, hol erõteljesebben – a ember lévén, türelemmel kivárom tetteiket. Nem két hétre, 
kormányt. nem 100 napra van szükségük! Legalább egy esztendõ fontos 
- Érték ezért a csoportot, vagy személyedet támadások? - ahhoz,  hogy bebizonyítsák mindannyiunk  számára a 
Persze, hogy értek bennünket elmarasztalások, de mi túléltük leg lén yeg ese bbe t: Els zak adt ak - e a kom mun ist ák 
annak ellenére, hogy az interneten mindannyian õszintén, az csecsbimbóitól úgy, ahogyan várják tõlük a szavazóik és a 
igazi nevünket adva írtunk és írunk. Nem úgy, mint teszik azt nem szavazók? - Ezért egy esztendõn át nem írok kritikát, és 
sokan, állnevek mögébújva mocskolódnak.  Gyurcsány és nem véleményezem tetteiket. Természetesen odafigyelek 
kormánya az általunk rámutatott hibáik és a hazugságaik miatt minden lépésükre, esetleges melléfogásaikra, az ellenzék 
nem élték túl, nem lehettek újra kormányzó párt. Aki a Szent megnyilvánulásaira, de nem kommentálom. Egy év elteltével 
Koronát svájci sapkának titulálja, arra nem hallgatnak a élni fogok a természetembõl fakadó szólás-és vélemény-
magyar emberek. szabadságommal. Persze, ezt nem várom el az Író Kilencek 
- Nõ létedre rendkívül erõs vagy. Honnan ez a kitartás és az a többi tagjaitól.  Õk, szabadon, nyugodtan megírhatják 
hatalmas szeretet, mellyel megérinted az emberek lelkét, véleményüket. Leközlöm a weblapunkon. Úgy látom, hogy 
szívét? többségük átmeneti idõszakot él meg és figyel, mert várják a 
- A minden szintû túlélésre még a szüleim tanítottak meg, és történések, események alakulását.
ezért roppant hálás vagyok nekik, bár már egyikük sem él. Õk - Írásaitok, kritikátok a nemzet érdekében fogalmazódnak. 
rádöbbentettek arra, hogy a történelem, a politika látható és Nemcsak az interneten, hanem számos könyvben, újságokban 
láthatatlan szálai kötik az ebet a karóhoz éppen úgy, mint egy- publikáltok. Miért van az, hogy az írók, költõk megérzik a 
egy ember megtapasztalt, megélt sorsa, amirõl nem tud bajt? - Azt a megjegyzést kaptuk nem is olyan régen, hogy 
mindenki, de a közvetlen környezetének tagjai is csupán túlságosan borongósak az írásaink. Igen, a korszellemet 
rész letekre emlékeznek. A többi  elsikkad a feledés  tükrözik. Az elmúlt idõszak rányomta bélyegét életünkre, 
homályában, mert minden nem kerülhet napvilágra. Még írásainkra. Nagyon remélem, hogy írhatunk még vidáman is, a 
akkor sem, ha azt mondják, hogy semmi sem vész el a Nap hétköznapjainkban lecsapódó, pillanatnyi, apró örömeinket 
alatt. Így igaz. Az ember a rossz érzéseit mégsem tudja mindig szintén kifejezhetjük verseinkben, prózáinkban. Az írók, 
megfogalmazni – csak érzi, hogy valami nem stimmel, valami költõk szeizmográfként  reagá lnak minden történésre , 
nem úgy történt, ahogyan mondják, mert õ egészen eseményre, ami megihleti õket. Így kell felfogni bennünket a 
másképpen élte át például 1956-ot: mástól félt és mást féltett. mi nd en ko ri  ha ta lo mn ak  és  ér de me s od af ig ye ln i 
Hasonlóan, de mégis más közegben élték meg például a véleményünkre. Nem szabad kirekeszteni a leírt gondolatok 
Trianont a környezõ országokba szakadt magyar emberek. miatt, mert az írók, költõk elõbbre járnak sokszor a 
Másképpen élték meg az elmúlt húsz esztendõt az egyszerû gondolataikkal, mint a politikusok. Hamarabb érzékelik a 
emberek itthon és a nagyvilágban, de érzékelhetõen hasonló bajt, mint némelyik vezéregyéniség, aki elszállva önmagától 
gondokkal küzdve. azt képzeli, hogy mindennek tudora.
- A jelenlegi csoport lenne az a mag, mely már összeforrottan, - Itt szeretném megjegyezni rólad,  mint az interjút 
együttgondolkodva alkot? készítõjérõl, az Író Kilencek alelnökérõl hogy rajtam kívül 
- Igen!- az Író Kilencek tagjai hasonlóan élték meg a nagyon kevesen tudják rólad, hogy gondolataid úgy pörögnek, 
társadalmi változásokat, és hasonló gondolatokat tükröztek hogy sok esetben megelõzik egymást. Ez azért is jó, mert 
írásaikban az elmúlt idõszakban. Ez a hasonlóság alakította ki nehéz téged megvezetn i, fél reá llí tan i, hiszen  ado tt 
a törzstagságot. szituációkban belelátsz az emberek fejébe, gondolataiba. 
Egyszer valaki azt mondta nekem: Ezzel sokan így vagyunk íróemberek… - Erre jó példa: az írók 
 - „Bárhogyan is történt, te és a többiek, a kortársaid, meg a és a költõk a gondolataik szolgái. Addig piszkálja õket egy-
gyermekeik a kommunisták csecsbimbóin nõttetek fel! egy gondolat, amíg le nem írják, meg nem írják valamilyen 
Etet tek benneteket , munkátok  vo lt , tanu lhat ta tok,  formában. Az országunk vezetõi pedig a magyar nép szolgái. 
szórakozhattatok. Ha másért nem, ezért hálásnak kell lennetek Addig piszkálja õket a nép, amíg azt nem teszik, ami a nép és 
a kommunistáknak!” - „Igaz. Csakhogy a gyermek is elszakad az ország javát szolgálja.
egyszer az anyja csecsbimbóitól, és másképpen kezd - Mik a terveid a jövõre nézve, illetve milyen rendezvények, 
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feladatok várnak még az Író Kilencek körére ebben az évben? Tölgyesi Mónika és természetesen téged és saját személyemet 
- A hatvanadik életévemet „taposom”. Ideje megírnom néhány sem hagyom ki. 12 óra 15 perctõl személyesen tartok 
visszaemlékezést, a szakkönyvemet, és megfestenem néhány sajtótájékoztatót, ahol a sajtó képviselõi kérdezhetnek és 
képet a jövõben, az unokákkal való foglalkozás mellett. bemutatom a tíz írót, költõt a sajtós kollégáknak. A meghívókat 
2010. szeptember 25.-én az Író Kilencek Nemzetközi Köre szeptember közepéig mindenkinek elküldjük e-mailben. 
törzstagjai közül tíz hazai költõ, író mutatkozik be Budapesten, Számunkra fontos a jövõ nemzedék sorsa. Tisztelettel 
a Magya rok Házában . Ennek  mene té t s ze rvezem, meghívjuk az óvodásokat, általános iskolásokat, szüleiket, 
forgatókönyvét írom a napokban. parlamenti képviselõket, a kormánytagokat, minisztereket, a 
10-12 óra között gyermek-koncertet ad többnyire az Író miniszterelnök urat, a köztársasági elnök urat családjukkal 
Kilencek gyermekverseibõl a komáromi FÜLKE Zenei együtt éppen úgy, mint az egyszerû embereket. Ismerjenek 
Egyesület ZSEBSÜN zenekara ÉVSZAKOK  címmel. 13 meg bennünket személyesen! Mi, nyitottak és nyíltak 
órától  pedig  felnõt teknek  „HA MÁR EG YSZER vagyunk. Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel 
MAGYARNAK SZÜLETTEM” mûsorcímmel mutatkoznak személyünk, írásaink és a jövõ nemzedék sorsa.
be az ÍRÓ KILENCEK törzstagjai közül írásaikkal, verseikkel: 
Arany-Tóth Katalin, Gavallér János, Harcos Katalin, Jóna 
Dávid, Lénárd József, Mikló Zsolt, Szalki Bernáth Attila,  Kérdezett: Tamás István

as I must not die, but live and do for my son,Szönyi Bartalos Mária: Nem halni kell…
 for grandchildren, great-grandchildren as well! 
The dead indeed shall do or speak for naught! Nem halni kell, de élni ma már 

My past lives in my tissues constantly, s életet adni -- gyermeket 
yet unforgotten too. s nem gyermeteg gondolatokkal 

My future can be measured by my mind, sirba küldeni hitet és nemzetet. 
for life and death pour out of me as one; 

my mind so knows the truth: Nem meghalni, hanem tenni akarok hazámért! 
Nem hõs akarok lenni, hanem szolga. 

One must not die, but one must live, S nem szolgai. 
and life to a child must be given and saved; Eszem diktálta tetteimmel fogok nektek 

by childish thoughts one must not send Bizonyítani. 
our faith and nation to the grave. 

Nem meghalni, hanem tenni akarok õseimért, 
/15.Nov.2004/ Transl.by © Imre Gyöngyösnem meghalni akarok, hanem tenni a fiamért, 

unokámért és dédunokámért élni és tenni kell. 
 A halott többé már nem tesz és nem beszél. 

Szõnyi Bartalos Mária: Non si deve morire…Múltam sejtjeimben e pillanatban is él 
s nem feledem. 

Jövõm az eszemmel mérhetõ csupán, Non si deve morire, ma vivere oggi ormai,
mert belõlem fakad élet és halál. e dare la vita – un bambino

Eszemmel tudom már: e non con pensieri bambineschi
mandare a tomba fede e nazioni.

Nem halni kell, de élni ma
 már s életet adni – gyermeket Non morire, ma agire per la patria!

s nem gyermeteg gondolatokkal Non eroe, ma servo voglio essere,
sírba küldeni hitet és nemzetet. E non servile.

Vi testimoniero` con dei fatti
(Komárom-Szõny, 2004. augusztus 31.) dettati dalla mia mente.

 
Non morire, piuttosto fare qualcosa per gli avi miei,

non morire voglio, ma fare, qualcosa per il figlioMaria Bartalos Szõnyi: One must not die...
mio, per il nipote e pronipote vivere e agire.

Il morto ormai non parla, non agisce.One must not die, but one must live 
Non scordo il mio passato, vive anche adessoand life to a child must be given and saved; 

nelle mie cellule.by childish thoughts one must not send 
Il mio divenire e` misurabile solo dalla miaOur faith and nation to the grave. 
mente, perché da me nascono vita e morte.

La mia mente lo sa gia`:Let me not die, but do and exist for my country; 
let me not be a hero or servile slave, 

Non morire si deve, ma vivere ormai,but let me just serve my homeland. 
e vita dare – un bambinoMy deeds shall be ruled by my reason, 

e non con pensieri bambineschiand my deeds will be proof to you all. 
mandare a tomba fede e nazioni.Thus I must not die, but cherish my forefathers, 
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Non morire si deve, ma vivere ormai, mert itt vagy, 
e vita dare – un bambino és vagy 

e non con pensieri bambineschi nekem. 
mandare a tomba fede e nazioni.

Legyen elég, ha rád sem nézek! 
Érezned kell, mert én is érzem, 

Trad. Dall’ungherese di © Ivan Plivelic hogy melletted vagyok, 
hogy itt vagyok, 

 hogy vagyok 
neked… 

Legyen elég a végtelen csönd! Szõnyi Bartalos Mária: Ha még egyszer
Érezned kell az erõltetett közönyt, 
mert melletted vagyok, Ha már egyszer magyarnak születtem 
mert itt vagyok, Ha mégsem tetszem hazám vezéreinek 
mert vagyokakkor nyugodtan mondhatják megint 
neked.elmehetek ha valami nem tetszik 

 /Részlet Szõnyi Bartalos Mária: Szenvedés lángja c. Ha már egyszer magyarnak születtem 
kötetébõl, meghallgatható: Ha már csak ezért is van itt maradni kedvem 

http://il.youtube.com/watch?v=vHwlcpr8QlU&feature=relatakkor mutassanak példát óhazám vezérei 
ed l/s ha nem tetszem nekik is el lehet menni 

Ha már egyszer magyarnak születtem 
mért ne lenne itt maradni kedvem

 nem függ tõletek az égvilágon semmi 
Bárdosi Németh János: Sugárzó Fényözönbennem írtam én alá kötelezvényt nektek 

Ha már egyszer magyarnak születtem 
ez a levegõ ez az ég ez a vidék ad helyet Ilyen sugárzó fényözönben

ez a folyó ez a patak ez a sziget van velem ne kérdezd, hogy mit örököltem,
még akkor is ha már nem kellek senkinek látom az eget és a földet,

melyet a lelkem átölelhet.
Ha már egyszer magyarnak születtem 

s ha mindenki elmegy s itt hagy egyedül Enyém a világ és az élet,
akkor is maradok lelkem míg el nem szenderül a birodalmunk messze érhet,

azért hogy várja valaki a visszatérõket a csillagokig és azon is túl,
ahonnan nap és hold elindul.

/1995/
Az igazságot abban látom,

ugy nézz szét bátran a világon,
ne mindig, ahogy mások látják,
csak a föld látott-hallott- táját.

Szõnyi Bartalos Mária: Egyszerû vallomás
Ami volt, van, vagy lehetséges,
további célt már ne is kérdezz,

állj meg az arany fényzuhanyban,Beérem azzal, ha rád sem nézek... 
ez a sugárzás csalhatatlan.Beérem azzal, ha csak éppen érzem, 

hogy mellettem vagy, 
Flórián Tibor: Mi mindig építünkhogy itt vagy, 

Romboljanak mások,hogy vagy 
mi mindig építünk.nekem. 

Egy évezreden át tört reánk
a pusztítás.Beérem azzal a végtelen csönddel... 

Víz megáradt, föld megszakadtBeérem azzal a védtelen közönnyel – 
Kelet és nyugat tombolt fölöttünkcsak mellettem légy, 

s álltunk a Kárpátok alatt.csak itt légy, 
Romboltak mások,csak légy – 

mi mindig építettünk,Nekem. 
családnak otthont,

gyermeknek iskolát,Beérem azzal a feszültséggel... 
jogot a jogtalanság ellen,Beérem azzal a szokatlan érzéssel, 

igazságot hazugsággal szemben.hogy fontos vagy, 
Istennek fényes templomot.
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Hitünkbõl építettük az Úr házát,
erõs várat a romlás ellen. Pethõ László Árpád: A víznek árja

S a falak kiállták a pusztítást. - Gy. O.-nak -
Ledõlt a torony, a harang néma lett,

De Isten velünk maradt. Megvédenek-e a fák
s a varjak? -ledõlt

Bármerre jártak a világ négy táján lélekkel élhet-e
üldözött és szenvedõ magyarok, halhat-e imádkozhat-e

építettek mindig: keresztény és zsidó
házat a családnak, mohamedán s hindu

gyermeknek iskolát, tiport zászlók talpasai
Istennek templomot. futhatnak-e oda hol

/ Hogy új földön is honra leljenek a kiáltás sem menedék
elõször mindig templomot!/ Mária sem véd - s a

felajánlott országban
S a falak kiállták a próbát, széltében hosszában

hitünk nem ingott meg sehol. letarolt vidék - kereszt-
Ha ledõlt a torony, refeszített világ

újat építettünk, hol a salak fölül -
s az elnémult harang helyett és alúl a víznek árja

felzendült szívünk. fohászkodókat sodor.

Építsetek magyarok,
keleten és nyugaton, mindenütt.

Építsetek házat, iskolát, templomot. Zas Lóránt: Már a fák feletti…
/A volt villanyszerelõ visszanéz/

 Már a fák feletti felhõt
nézem. A látóhatár megnõtt.

Kõbánya felöl a Chinoin tornyot
idézem. Öt évig volt ott

társam a társtalan idõben.
Éltem, de lassan a tájból kinõttem.

Emlékszem rád X-lábú asztal,
rajtad étkeztem. Minden tavasszal

láttam a gyárba jövõ nénit:
fekete kendõt viselt, gyászolt egy férfit.
Emlék lett most már minden nyárból.

Major úr a padról rámszól.
Jancsi rántottcsirkéi mellé

vizezett alkoholt ittunk Nem lé
volt az, hanem részegítõ sárkány:

a kábeldobok tetején aludtunk. Várt rám
a kapuban egy szõke leány. Szerettem.

Így éltem én, ötven éve, Pesten.

 /Napváros, 2010. augusztus. 6./
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atabánya már a paleolitikumtól lakott hely, területén mintegy 300 ezer 
évvel ezelõtt megtalálhatóak voltak az emberi élet nyomai. A TGerecse-hegységben lévõ Szelim-barlang az õsember szálláshelyéül 

szolgált. A kõkorszaki leleteket a Szelim-barlang, valamint a felsõgallai 
homokbánya õrizte meg. Dózsakertben honfoglalás kori leletekre bukkantak.

A legenda szerint Árpád seregei itt gyõzték le Szvatopluk morva fejedelem 
hadát: ennek emlékére állították 1907-ben a Turul-madarat, amely a világ 
legnagyobb madárszobra és Közép-Európa legnagyobb bronzszobra. A 
XVII. század folyamán a környéken - az elõdtelepüléseken gyakran 
váltakoztak a birtokosok. A Rákóczi-szabadságharc idején hadszíntér lett a 
vidék. A szatmári béke (1711) után Esterházy Antal majd József a birtokos. A 
tatai-gesztesi uradalomhoz tartozott Alsógalla, Bánhida és Felsõgalla is.
 Az egyébként a török hódoltság idején (1529 táján) elnéptelenedett falut 
1730 körül Esterházy József külföldi telepesekkel népesítette be. Így került 
német ajkú lakosság Alsó- és Felsõgallára, szlovák anyanyelvû lakosság 
Bánhidára. A XIX. században még az állattenyésztés és a 
gyümölcstermesztés jelentette a fõ megélhetési forrást a helyiek számára. 
A gazdasági fejlõdés szempontjából nagy jelentõséggel bírt az Újszõny-Budapest vasútvonal megépítése 1884-ben. A XIX. század 
végének bányafeltárásai megváltoztatták a községek addigi életét, arculatát. A Magyar Általános Kõszénbánya Rt. 1891-ben vásárolta 

meg a szénkitermelés jogát, és 1896 karácsonyán felszínre került 
az elsõ csille szén. A bányászat gyors fejlõdése vonzotta a 
munkaerõt. A bányatelep közigazgatásilag 1902-ig Alsógallához 
tartozott, majd ekkor önálló község lett Tatabánya néven. Az 
újonnan nyíló bányák és ipari üzemek közelében kisebb 
lakótelepek épültek. 
A munkástelepek fejlõdésével a községek szinte teljesen 
összeolvadtak, és a bányák államosítása is meggyorsította az 
egyesülésüket. 1947. október 1-jével belügyminiszteri rendeletre 
Tatabánya város lett; 1950-tõl Komárom-Esztergom megye 
székhelye, 1991 óta megyei jogú város. A második világháborút 
követõen a régi üzemek, szervezetek, épületek felújítása után újra 
megnyitották a bányákat. Az 1960-as években a termelés 
csökkenése ellenére még fejlõdött a szénbányászat, de az 1970-
1980-as években egyre gazdaságtalanabbá, majd veszteségessé 
vált a termelés. A szénvagyon csökkenésével, a bányák 
bezárásával (a városban 1987-ben zárt be az utolsó bánya) 
vészesen beszûkült a nagyszámú lakosság megélhetési 
lehetõsége.

Tatabánya bányászváros és iparváros jellege egészen a rendszerváltásig meghatározó volt, azóta a bányászat és a nehézipar minimálisra 
csökkent, a város gazdasági szerkezete megváltozott. Tatabánya a rendszerváltás után a bányászat visszafejlõdése, majd elhalása 
ellenére sikeresen tudott váltani, fejlõdése tovább folytatódott. 
A város több központú, ahol a telepszerûen épült többemeletes házak jelentik a dominanciát, sok parkkal és zöld területtel a házak 
között. Múzeuma és az ipari skanzen európai szinten is egyedülálló látnivalót kínál az idelátogatóknak.

Összeállította: Törõcsik Attila

Fotók: Dallos István, Törõcsik Attila

Tatabánya
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zõny õsi település, közvetlenül a Duna mellett. Éltek itt 
kelták, késõbb a rómaiak jelentõs várossá fejlesztették. Már Saz 1800-as évek végén végzett ásatások alkalmával értékes 

római leleteket találtak. Napjainkban is minden évben végeznek 
ásatásokat. Az ásatások európai hírûvé tették a falut már korán. A 
történetírók a rómaiak Brigetió nevû városával azonosítják és úgy 
hírlik, hogy itt halt meg 375-ben Valentinianus római császár. A 
települést oklevelekben elõször 1249-ben említik „Sceun” 
elnevezéssel, amikor az esztergomi érsek birtoka volt és elcserélte 
IV. Bélával egy másik faluért. IV. László korában „Terra Sceun”, 
majd 1387-ben újra a prímás birtokába kerülve Zywn, Zyun néven 
szerepel. 1422-ben Oppidium Zewnként szerepel, ekkor vámjával 
és révjével a komáromi várhoz tartozott. A mohácsi csata után az 
egész környékkel együtt elpusztult. 1627-ben itt kötötték meg II. 
Ferdinánd és a török szultán nevében a szõnyi békét. Ifjabb gróf 
Zichy István birtokába került 1670 körül. Zichytõl a klosterneuburgi 
kanonokrend vette meg 1847-ben Szõny határának egyik felét. A 
megmaradt birtokrész 1894-ben került báró Solmosy birtokába, 
akitõl leánya, gróf Gyürky Viktorné örökölte.

A szabadságharc alatt sokat szenvedett a község lakossága, mert itt több kisebb-nagyobb ütközet volt. Komárom ostromakor több 
ágyúgolyó idehullott, amelyek közül néhány látható a 
katolikus templom falában. 1876-ban hatalmas árvíz 
pusztított, a lakosság katasztrófa helyzetbe került: 
több ház összedõlt és a lakosság minden vagyonában 
kár keletkezett.

Szõny a gesztesi járás települése volt és 
hozzátartozott: Almásfüzitõ, Bélapuszta, Hathalom, 
Nagyharkály, Pörjéspuszta és az Újszállás-puszták. 
Az 1900-as évek elsõ évtizedében alakult az akkor 
Szõnyhöz tartozó Almásfüzitõn a Vacuum Oil 
Company Rt. Ásványolaj finomító gyára és 1934-ben 
az Agrárexport kft. Kender és Lenszövõgyára. Szõnyt 
1977-ben Komáromhoz csatolták. Így, ez az idõk 
folyamán területileg leszûkült õsi település jelenleg 
közigazgatásilag is a megközelitõleg 20.000 
lélekszámú Komárom kertvárosa. A Duna 
Magyarországi szakaszának ezen a részén több, az 
1940-es évek második felében Cseszlovákiából, a 
Benes dekrétumok miatt elüldözött család, illetve 
azok leszármazottai is élnek. Közúti és vasúti híd köti 
össze a mai Szlovákiához tartozó Komárommal. A 
Duna szeli ketté a két Komáromot úgy, mint Pestet és 

Budát, de Komáromban határfolyó is egyben a Duna.

/Ilyen történeti háttérrel születtem a mai Szõnyben 1951. június 14-én, a Gyürky-kastélyból létesített szõnyi kórházban, amely 
néhány éve a Selye János városi kórház elnevezést kapta. 

Szõnyi Bartalos Mária./

Komárom-Szõny



Gondolatok, melyek Szõke István Atilla új kötetének hatására 
születtek
A magyarok között van a legtöbb költõ, író, feltaláló...Járva a Kárpát-
Hazát, sokan adják kezembe kicsit szégyenlõsen, magyar 
szerénységgel  verseskötetüket, saját kis pénzbõl, sok lemondással  
teremtve meg a kiadás lehetõségét.  A kötetekért nem kapnak Kossuth 
díjat, sem a  legmagasabb román irodalmi kitüntetést (ezt idén 
Esterházy Péter Kossuth díjas író kapta  egyébként).  S micsoda 
kincsek vannak e kötetekben,  írógépen pötyögtetett  sorokban, 
micsoda dobogásai az ezer év óta föld alá taposott, kifosztott, vagy 
saját földjérõl elûzött magyar szívnek!  Gondolok itt többek között a 
rugonfalvi Bokor Imrére, vagy a csonkaországi  Szakáli  Annára,  
Czeglédi Gizellára, Huszár Máriára, aki a rádi rovásírásos 
helységnévtábla felállítását javasolta.

Szõke István Atillát sem  a hatalom  jól fizetett, de ebszíjon tartott  
ítészei  emelték az ismertség  és elismertség talapzatára, hanem 
magyar olvasói.  Szilárd talapzat ez, az õsi összetartozás 
felismerésének talapzata.  Mert mi már akkor is itt voltunk, amikor 
Isten  „Tokaj szõlõvesszein nektárt csepegtetett".  Ezekbõl a 
nektárcseppekbõl  kínálta meg a Jó Isten  a költõt, ezekbõl született az 
Isten saját bora címû verseskötet.

Számomra különösen kedvesek a  Két vándor, a Magyar betûk fehér 
papíron  és a Nyirõ József  örök  útja címû költemények.  Nyirõ 
Józsefet már a  Napsóvárgó csönd címû kötetben is megénekelte.  
Bizony fel kell hívnunk rá a figyelmet, mert pontos leírását adja  az 
idegen  térhódítás módszereinek, különösen a Néma küzdelem címû 
könyvében.  Néhány hete a világhálón körlevélben  kaptam az 
értesítést, hogy  egy fiatalember  rendezvényközpontot nyit, melyben  
az érdeklõdõk a magyar történelmet is megismerhetik, neves 
elõadóktól.  A rendezvényközpont elnevezésének  azonban semmi 
köze nem volt a magyar történelemhez.  Udvarias levélben javasoltam 
a fiatalembernek Nyirõ József nevét, de válaszra sem méltatott.
Pedig, ahogy Szõke István Atilla írja:

„Nyirõ József  örök útja
Soha-soha  nem ér véget,
valamit az õstudásból,
a lelkünkbe beleéget...”

Meglepõ vers a Válaszféle  (József Attila: Tiszta szívvel címû versére), mely két változatban is jelen van a kötetben.  Lehet egyet érteni 
vagy egyet nem érteni ezzel a 85 évvel késõbb született  válasszal,  de gondolkodás nélkül továbblapozni nem lehet.  Talán ha   József 
Attila is megéri a bölcsesség  életkorát,  õ is enyhített volna  saját, elkeseredés szülte nyers  sorain.
István a jó bor dicséretét több versben is dalolja. Mint  ozorai szõlõsgazda unokája egyet értek, de tartsuk szem elõtt a bölcs mondást: 
„Az elsõ pohárnál az ember bort iszik, a második pohárnál a bor  bort iszik, a harmadik pohárnál a bor embert iszik".
Ha majd itt lesz a Karácsony, ne felejtsük el levenni a polcról a kötetet  és újból elolvasni  a Földre szállt az égi lélek címû verset, a 
„karácsonyi-kerecsenyi" dalt.
A kötet a Koronás Kerecsen  Kiadónál jelent meg, a jelképekkel teli borítón is érdemes elmerengeni,  Barcsik Géza munkája.
Jó szívvel ajánlom rovásíróknak is, átírási  gyakorlathoz.  Felnõtt rovásíró hallgatóim mindig  örülnek, ha Szõke István Atilla vers a 
házi vagy vizsgafeladat. 

Friedrich Klára : Isten saját bora....
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