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Szerkesztői ajánlás
 

Ötven vers, huszonöt prózarészlet, és huszonöt népdal vagy 
-feldolgozás került e válogatásba, amelynek vezérfonala az 
egyén kapcsolata a nemzeti tájjal. A művek elé ötven „örök-
befogadó” írt ajánlást. A rövid ajánlók az alkotáshoz, az 
alkotóhoz vagy az ábrázolt tájhoz való kötődésnek szép meg-
nyilvánulásai. 

Az összeállítás a Lingua Materna Kárpát-medencei anya-
nyelvi vetélkedő alkalmából készült: egyszerre szolgál rá-
hangolódásként és felkészülési anyagként. Ugyanakkor 
ajánljuk a magyar irodalom minden életkorú kedvelőjének, 
hiszen sok, iskolában tanult, később megismert vagy éppen 
ismeretlen művel találkozhat, és talán kedvet kap további 
hasonló versek, dalok felkutatásához. Számuk sokszorosa  
az e kötetbe foglaltaknak, ezért a válogatás nem kis gonddal, 
de nagy örömmel is társult. 

Ugyanilyen élményt kívánunk olvasóinknak az irodalmi-
nyelvi-zenei kiránduláshoz a szellemi haza legszebb tájain! 

A szerkesztők
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Előszó
Magyar táj, magyar ecsettel 

Mélyen bennem él a kép: a kis szibériai falu egy duzzasztógát építé-
se miatt elárasztásra van ítélve. Elem Klimov Búcsúzás Matyorától 
című filmje Valentyin Raszputyin Isten veled, Matyora című re-
gényéből készült. Lírai képekkel mutatja be egy falu végnapjait, 
ahogy a lakosok elbúcsúznak szülőföldjüktől. Ekkor hangzik el: 
akinek nincs emléke, élete sincs.

S az emlék mindig helyhez kapcsolódik. A genius loci. Leginkább  
a szülőföld, a tanya, a falu, a kisváros, a nagyváros. Utóbbi eseté-
ben is leginkább egy ház, egy utca, egy park. A születési hely neve 
a sírunkig elkísér. És genius loci: az iskola. Az osztályterem, ahol 
megtanultunk írni-olvasni. Azután „a régi szerelmek lábnyoma”. 
Hiszen a szerelmek is helyhez kötődnek: egy sétányhoz, egy házhoz, 
egy kisvasúthoz. És a nyarak, nyaralások emléke. A lankák, a dom-
bok, a hegyek, a patakok, a folyók és a tavak. Egy szép kirándulás. 
Az idősebb korosztály mesélhetne a katonaévekről, a távoli lakta-
nyákról, a még idősebbek pedig a harcterekről. 

Ha elköltözünk, azért vissza-visszavágyik a szív, visszahívnak 
az emlékek, a régi barátok. Hazahív a harangszó, írja Zalabai 
Zsigmond. Elhagyhatjuk a szülőföldet, bejárhatjuk a világot, de 
megrendülünk, ha elénk tolakodik egy hazai hang, kép, íz, illat. 
Dacolhatunk vele, nem hagy nyugton. 

Minden költőnk, minden írónk szól a nyelvről és a szülőföldről. Ma-
gyar táj – magyar ecsettel. Szabó Zoltán külön műfajt talált ki hoz-
zá: szerelmes földrajz. Ha azt hallom: földim, „személyes emlékekre 
utal, közös élményekre és közös hangulatokra, melyek életünket 
körülvették, közös és mindnyájunk által ismert éghajlatra, mely-
ben kedélyünk és vérmérsékletünk kialakult, valamire, ami talán 
iskolánál, tanulmányoknál, megtanult történelemnél is jobban és 
korábban alakította azt, ami bennünk közös. Földi: ez a szó első-
sorban a szülőföldre utal” (Szabó Zoltán).

A szülőföld nem puszta állapot, hanem egy utazás. „Az első élmény 
a hazáról igen egyszerű, közvetlen, békés és türelmes (…) emlék-
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telen, tervtelen, indulattalan.” Majd: „megsűrűsödtek az utazások, 
az ország térképi képének hol ez, hol amaz a foltja vált átélt való-
sággá, legtöbbször szellemi, ritkábban szerelmi kalandok kapcsán. 
(…) Hazája földjét nem megnézi, hanem meglátja az ember; képe 
úgy mellékesen, rendszer nélküli utazások során alakul ki benne” 
(Szabó Zoltán).

A szülőföld ülteti belénk a hangokat, dallamokat, határoz-
za meg anyanyelvjárásunkat. De a szülőföld alakítja még  
a járásunkat, gondolkodásunkat is. „Tavasszal, ősszel szépen vasalt 
gólyalábakon, önérzetnövesztő magasból dagasztottuk a mezőségi 
latyakot, a szülőföld szivályos húsát, amely járásunkat alakította, 
hozzáidomítván az észjárásunkat is. Úgy nevelve tehát, hogy oko-
san haladjunk, lehetőleg hasra nem vágódva” (Sütő András) .

De tudatosan is meg kell ismernünk a hazánkat. „Ki gépen száll fö-
lébe, annak térkép e táj, / s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty 
Mihály” (Radnóti Miklós). Nekünk azonban nem térkép e táj. „Aki 
az anyagról akar megtudni valamit, forduljon a földrajzhoz. Aki a 
tájak lelkét akarja megismerni, forduljon az irodalomhoz. Aki az or-
szágot akarja megismerni, forduljon a geográfusokhoz. Aki a hazát, 
az forduljon mindenekelőtt a költőkhöz. (…) Annak, aki jól ismeri 
Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak 
jellegét, a hazai föld szebb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is 
lesz. Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Ma-
gyarország. (…) Az Alpok sötét tömbjéhez lazán a Kárpátok karéja 
kapcsolódik, mint egy kissé aránytalanul méretezett barna férfikar, 
mely könyökben megtörik Brassó táján, és ujjai között a Duna kék 
vizét csurgatja a Balkán felé” (Szabó Zoltán).

Ismerjük meg, járjuk be az irodalom, a költészet és a dalok segít-
ségével a magyar tájat, azután pedig gyalog (gyalogolni jó, mondta 
Móricz Zsigmond), kerékpárral és csónakkal!

Fontos, hogy mindenki megtalálja a maga helyét. Vagy visszatalál-
jon hozzá. Ha valaki még nem élte meg a tájszeretetet, mely a min-
denséggel kapcsol össze, akkor az egyik legfontosabb, leginkább 
magas rendű emberi érzést nem ismeri. 

Balázs Géza



Tájlíra
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Ady Endre: 

A Kalota partján

Volt egy időszak az életemben, amikor minden év nyarán 
elvittem egy busznyi turistát a Kalota partjára. A refor-
mátus templom mellett a fogadóban ünnepeltük meg az 
érkezést, majd másnap megnéztük a kalotaszentkirályi 
kis múzeumot, este pedig kezdődött a fergeteges táncházi 
mulatság.  Mesebeli környék ez, Ady számos rokonának 
szülőföldje.  A költőt is a templomból kifelé tartó, népvi-
seletbe öltözött sokaság ihlette meg. A júniusi hétköznapi 
pompa kapcsán a nyár, a szépség, a nyugalom igézeté-
ben született meg egyik legszebb szerelmi önvallomása.

Kiss Róbert Richard

Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő júniusi Nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és viritó-sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi-beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon,
Óh tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
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S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húszéves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végkép megpecsételtetett
Az én örök-bús ifjuságom:
Vonzódás, drága űzetés
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, június van a szivemben,
Általvonult templomi népség
Belémköltözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
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Ady Endre: 

Az Értől az Oceánig

Partiumi utazásaim egyik feledhetetlen élménye volt, 
amikor Érmindszenten, Ady szülőházában jártam. Meg-
lepően alacsony volt a kis nádfedeles ház, ezért rögtön 
arra gondoltam, hogy mennyire nem volt szerencsés 
nagyra nőnie annak, aki itt élt. Talán ezért is vágyódott 
el innen a költő, aki versei által óriássá lett, s így, aho-
gyan óhajtotta, az Értől elindulva elérte az Óceánt.

Molnár Zsolt

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,
Pocsolyás víz, sás, káka lakják.
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna
Oceánig hordják a habját.

S ha rám dől a szittya magasság,
Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az Oceánt mégis elérem.

Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.
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Ady Endre: 

Vén diák üdvözlete

A „vén, kóbor diák küldi könnyek között” Zilahra visszate-
kintő sorait. Abba a városba, ahol egykor én is meghatá-
rozó diákéveimet töltöttem. A zöld hegyek ölében pihenő 
város emlékei és az iskola még mindig elevenen élnek 
bennem. Így én sem tudok alázat nélkül visszatekinteni 
egykori nagy mesteremre, és dühhel közös ellenségünkre, 
az időre. Mert az emlékek örökre fiatalon maradnak meg  
a változatlanságban, „csak minket csókolt öregre az idő”.

Tóth Ádám

Zilahra menjen ez a félig-síró,
Félig-vidor ének.
Vén, kóbor diák küldi könnyek között
Az ősi Schola fő-magisterének.
 
Az ősi Schola már meg is ifjodott
Gyönyörűn azóta.
Csak minket csókolt öregre az idő,
Távolság, küzdés, eszme, bor és nóta.
 
Páris rikolt rám, míg e verset szövöm,
Én, régi diákod.
Én jó mesterem, jó görög tanítóm,
Ma is átok még az ős görög átok.
 
Homérosz s felhős görög tragédiák
Vágnak a szívembe.
Te beszélsz és mi, nebulók, hallgatunk,
Istenem, istenek, mintha csak ma lenne.
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Pedig Homérosz kék ege beborult.
Istenek és hősök
Hullnak azóta szivemből szüntelen,
Hogy az élettel küzdök, kergetőzök.
 
Anér, és andrósz a genitivusa,
Én jó, bölcs tanárom?
Beh elfeledtem görögül s férfiúl,
Már csak a sorsot, a végzetet várom.
 
Arcomon ma is áldott tekintetét
Szemeidnek érzem.
Mennyit biztattál és az élet-öröm
Nem jön el hozzám, nem jön mégsem, mégsem.
 
Hogy szép az élet, te mondtad szüntelen
S hogy higgyük: akartad.
S míg játszadoztak rajta bús mosolyok,
Erőt és hitet prédikált az ajkad.
 
Te bérmáltál meg, kis, vidéki lapod,
Hogy poéta lettem.
Múltak az évek s én, verselő diák,
Öreg mesterem, hozzád-öregedtem.

Te állsz előttem, ha már-már nem birom,
Mint az élet tússza,
Szép, bölcs fejeddel, mely, hogyha akarod,
Vagy nem akarod, meg lesz koszorúzva.
 
Úgy ér az ünnep: állasz lombtalanul.
Volt egy rózsa-ágad:
Letépte a sors, a cudar és görög.
Ugye hinni kell a mithosz-világnak?
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És úgy állok én, mint te: lombtalanul
S még emlékem sincsen.
Másokért élünk, mi mindig csak adunk:
Így rendelte el ezt a Végzet-Isten.
 
Nem baj: zöldellnek a zilahi hegyek,
Vidám pince-katlan
Egy csöpp örömet, egy kicsi feledést
Ad annak, kihez a sors irgalmatlan.
 
És mégis-mégis koszorús fejedet,
Ím, most sokan áldják.
És mégis-mégis, ha nem is örömest,
Szép megkísértni az élet talányát.
 
És mégis-mégis, magam is itt vagyok
Ünnep-kocsit tolni
S én jó mesterem, szeretném a kezed
Áldva-átkozva, sírva megcsókolni.
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Áprily Lajos: 

Enyedi csend

A csend, amely körülöleli a százados templomot, a scholát, 
ahol Bethlen Gábor fejedelmünk szelleme őrködik, ahon-
nan oly sok tudós professzor segítette pályára indul-
ni több ezer diákját… A versbe szőtt megszemélyesítés:  
a csend „ült a százados falak áldott hűsében, dombok vál-
lain”. „Enyedi csend – te drága, tiszta, reád gondoltam 
és áldalak…” Ezeket a sorokat ízlelgettem, valahányszor 
beléptem a kollégium kapuján diákként, majd egyetemi 
hallgatóként, majd tanárként. 

Málnási Ferenc

Enyedi csend – ma megkívántalak.

Hogy ültél kertek s százéves falak
áldott hűsében, dombok vállain –
Gyümölcseim sárgára benned értek
s benned fakadtak virágaim.
Belőled jöttek a könyvtár-homályban
öreg könyvekbe bűvölt szellemek.
Szent álmodásod a torony-harang is
csak bársony ujjal érintette meg.
Ha sűrű volt, te hűtötted le vérem,
te őriztél a városvég felett,
hol a kápolnadombi sétatéren
tanyát fogtunk a vesztett ház helyett.
Vidéki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjű.
De egy-zenédben hogy dalolt a szín,
ha – mint aranyhal kristálykút-fenéken –
mélyedben olykor megcsillant a rím.
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Voltál nászinduló és dajka-dallam,
bróm békessége és halál-követ.
Apám nyolcvanhatéves ősz fejével
öledbe hullt a méhesből jövet.
S volt egy napod. Az Isten fénye késett,
sötétbe hullt a megbomlott világ.
Jaj, most is hallom rémült szívverésed,
s hallom, milyen vad-éleset sikoltasz,
amikor átdöfnek piros szuronnyal
az első ellenséges trombiták.

Ezt pesti utca-lázban énekeltem.
Füst hullt a zajba és kémény-salak.
Enyedi csend – te régi, drága, tiszta,
reád gondoltam és áldottalak.
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Arany János: 

Családi kör

Szívesen töltenétek el egy estét ebben a családban? Mi-
ért? – e kérdésekre adott válaszolok meghallgatásával 
zártuk a verset vizsgáló, értelmező tanórai beszélgetése-
ket. Az igenlő válaszok érvelése szerint megkapó a nyári 
este varázslatos nyugalma, a fekete-fehér képsorok közt 
folytonosan visszatérő tűz látványa és változó jelentése, 
a családi tűzhely melege, a felfénylő szeretet, a meghitt 
emberi kapcsolatok békéje.

Tulit Ilona

Este van, este van: ki-ki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is – bogarászni restel –
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.
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Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja... s reggel ünnep lészen.
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.
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A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, –
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjtszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb –
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.
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De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek,” – így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja:
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van... a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, – egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
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Arany János: 

Szondi két apródja

Mi értelme sírni, ha már nem tehetünk semmit? Van-e 
értelme emlékezni, ha azzal csak a saját szívünket fájdít-
juk? Hallgassunk-e a legyintő kézre, amely feledtetné az 
általunk szeretett hőst? A Szondi két apródjában a sírás 
és az örömünnep, a fájdalom és a büszkeség, a türelem 
és a türelmetlenség feszül egymásnak, a balladai homály 
pedig filmszerűen pörgő jelenetekben sűrűsödik össze.

Pölcz Ádám

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.
Zsibongva hadával a völgyben alant
Ali győzelem-ünnepet űlet.

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
Odaillőt egy huri nyakra!”

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
És pengeti, pengeti, sírván:”
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...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte:
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
Meg nem marad itt anyaszülte.

„Szép úrfiak! immár e puszta halom,
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:
jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,
Odalenn vár mézizü sörbet. –”

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni.

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs...
Ali győzelem-ünnepe van ma!”

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
Töri Drégel sziklai várát.

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt,
Immár födi vállát bíborszinü kaftán,
Szél zendül az erdőn, – ott leskel a hold:
Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:
Szügyeikben tőrt keze forgat.
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„Aztán – no, hisz úgy volt! aztán elesett!
Zászlós kopiával hős Ali temette;
Itt nyugszik a halmon, – rövid az eset –;
Zengjétek Alit ma helyette!”

Két dalnoka is volt, két árva fiú;
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit – ezért öli bú –
Vele halni meg, ócska ruhába’!

„S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó;
Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;
Sátrában alusztok, a széltül is ó:
Fiaim, hozzá köt a hála!”

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
Kelevéze ragyog vala balján.

„Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!... Azonban elég:
Ali majd haragunni fog érte.”

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,
Diadallal várta be végét.

„Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már
Dícséretiből az otromba gyaurnak?
Eb a hite kölykei! vesszeje vár
És börtöne kész Ali úrnak.”
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Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
Ki miatt lőn ily kora veszte!
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Arany János: 

Szülőhelyem 

Arany János nemcsak a drámai balladák és az elbeszélő 
költemények mestere volt: öniróniával áthatott, néhány 
soros, olykor alkalmi verseiben is páratlan nyelvművész. 
A „Szülőhelyem, Szalonta…” bokorrímes, kétosztatú hetes 
soraiban a népdalok archaikus ereje találkozik a gyer-
mekmondókák játékos rigmusaival. Egy egész életet, sőt 
életformát és világképet összegez ez az epigrammatikus 
lírai számvetés…

Halmai Tamás

Szülőhelyem, Szalonta,
Nem szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.
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Arany János: 

Vásárban

Arany minden költői képe csodálatos és felejthetetlen. Ez 
a vers sem szűkölködik ilyenekben. Az emberi-művészi 
kétségekkel viaskodó költő számára egy búzaszállító sze-
kér látványa elegendő ahhoz, hogy rátaláljon a remény-
re a nemzet sebét, egyúttal a magáét is gyógyító „pirosló, 
új búzamagban”, amely az élet – később Adynál Élet – 
folytatásához erőt ad. Szerénysége, érzelmeinek mélysé-
ge és szépsége tiszteletet parancsoló egyszerű köntösben 
jelenik meg. Ez a verse is igazgyöngy.

Erdélyi Erzsébet

Gyékényes, abroncsos alföldi szekér,
Honnan cipel a sors – s e három egér?
Hoztál-e pirosló új búza-magot?
Mezők üde lelkét: friss széna-szagot?
 
Odakünn már, úgy-e, megért a kalász?
Rét gyapja lenyirva; foly a takarás;
Boglyák tetejéről egy-egy suta gém
Néz szét aratóknak vidám seregén?
 
Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt,
Minden nyara – új seb – a régire fájt:
De talán most e nagy mezei jószág
Áldást hoz az egyszer: szép Magyarország.
 
Legyen is, legyen is megáldva e föld
– Isten maga telke – mint rég ezelőtt,
Mikor én is „markot hajtani” kezdtem,
S nem sikerűlt, bárhogy s mint igyekeztem.
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Így – vézna, ügyetlen testi dologra –
Adtam fejem a bölcs tudományokra,
Barázda helyébe’ szántván sorokat,
Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat.
 
De, hogy a mezőt, az anyatermészet
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet,
Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
Láttodra, te búzás alföldi szekér.
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Babits Mihály: 

Erdély

A lírai én a személyes emlékek felidézése közben Erdély-
lyel tettértékű szolidaritását vállal. A képzeletbeli tájon 
kamaszkori szürreális álomként minden nagy, fenséges 
és ódon. Az utazásra készülődés varázsa, mitikus távlata 
vetül az Erdélyről elképzelt kultúrtájra. Így a fiatalem-
ber a múlt álló vizének archaikus mélységébe lép. Igyek-
szik birtokba venni és otthonossá tenni a környezetet, de 
az egyedüllét érzése is ott bujkál az erdélyi hegyekben. 
Az igazi hazatalálást a vers keletkezési időpontja adja (a 
második bécsi döntés, 1940. aug. 30.), amikor a jelen idő 
óvó szeretetében személyes ismerősként üdvözli Erdélyt.   

Deák Ferenc Loránd

Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messzirül süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregyéjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.
Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
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Most versbe szállok, Erdély,
az első hírre, Erdély,
hogy varázsod határát
sorompók el nem állják.
Öreg pilóta, Erdély,
ül így gépébe, Erdély,
mégegyszer ifjúsága
tájain szállni vágyva...
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Babits Mihály: 

Hazám

Szimbolikája és a magyar irodalmi hagyományba ágya-
zottsága egyetemi téma. Babits költeményét úgy ajánlom 
most neked, mint filmet vagy képzeletbeli kirándulást  
a szülőhelytől az univerzumig és vissza. Ha átadod ma-
gad a szövegnek, nézőpontváltásaival egyre magasabb 
dimenziókba ragadja a lelked. Meglehet, saját helyze-
ted sok más kilátópontot villant föl számodra, a babitsi 
gondolatmenetet mégis érdemes megfontolnod: „lelkünk 
földje és otthona nyelvünk, gondolataink, emlékeink” – 
„vár reád … a kis ház, melyben megszülettél”.

Baranyai Katalin

a HáZ
 
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Áll a régi ház még, zöld zsalúja
mögött halkul anyám mélabúja:
ősz hajú, de gyermekarcú bánat.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Itt a szoba, melyben megszülettem,
melyet szemem legelőször látott;
itt a kert, amelyben építettem
homokból az első palotákat.
Amit én emeltem, mind homok volt:
de nagyapám háza bizton áll még
s éveimből, e fojtó romokból
hogy révébe meneküljek, vár még.
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A VÁROS
 
Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat!
Nem egy szűk ház, az egész kis város
mint egy árchipelagus vár nyájas
zöldje közt a tenger akácfának.
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház,
mely előtt ülve ha szertenéztem,
dallá ringott bennem kétség és láz
s amit láttam tejszín napsütésben,
mind hazám volt! Lenn az utca híven
nyúlt alattam, mint a futószőnyeg
és a dombsor hullámzott, mint szívem,
halkan hullva égig a mezőnek.
 
AZ ORSZÁG, MAPPA SZERINT
 
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a Nagy-Alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellől el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!
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AZ IGAZI ORSZÁG
 
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismert se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszhatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élő lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odu-féltő kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám’ magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.
 
EURÓPA
 
Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat!
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak,
Mont Blanc süllyedt, narancsfák kináltak,
láttam népet, mordat és vidámat:
így találtam nagyobbik hazámat.
Rómát fiús tisztelettel jártam,
mintha őseim várossa volna
és Avignon nevetett, mint Tolna,
vígan fürdött egyazon sugárban
és egy lélek font be néptől népig
messze földrészt eleven hálóba:
egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépő hazám: Európa.
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A GLÓBUS
 
Röpülj, lelkem, tágítsd még hazámat!
Mily kicsiny a Föld! Mily csöpp melegség
fészke a zord Ürben! Bús kerekség!
Szigete a tér Robinsonának!
Óh, röpüld át kis csillaghazámat
s míg e hibbant Robinsonok bambán
ölik egymást, szigetük felejtik
és sohasem ér szemük a partig:
te a végső szirt fölé suhanván
a villanyos messzeségbe kémelj,
tán egy ismeretlen sugarat hoz,
amely úgy jön, dallal és reménnyel,
mint dús hajó vén Robinsonokhoz.
 
EPILÓG
 
Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint egy kárhozott a poklot;
de haláig, mint ki bűn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme; úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél.
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Balassi Bálint: 

Egy katonaének

Balassi természethez való viszonya egészen különleges, 
talán a magyar irodaloménál szélesebb érvény szerint is. 
Nálunk a táj Áprily költészetében a legélénkebb, Petőfinél 
a legszebb, de Balassinál a legkülönlegesebb. Mitől kü-
lönleges? Egy sólyom tekintetével rendezi el költői képe-
it: fellegvár magaslatán állva, madárnézetből szemléli 
a világot. Nem annyira a büszkeség miatt! Hanem így 
egységesek, áttekinthetők reneszánsz tablói. Érdemes 
ilyen szemmel olvasni az Egy katonaéneket is!

Plugor Magor

Az Csak búbánat nótájára

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hírére vitézeknek szüve
gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is
vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordul.
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Véres zászlók alatt lobogós kópiát
vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt
széllel nyargalják, nézik,
Az párduckápákkal, fényes sisakokkal,
forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak,
hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll,
nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten éjjel csataviseléssel
mindenik lankadt s fáradt.

Az jó hírért névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak,
Midőn mint sólymok mezőn széllel járnak,
vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván, örömmel kiáltván
ők kópiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén
űzőt sokszor megvernek.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
tanuló oskolájuk,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség,
s fáradság mulatások.
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Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véressen, sebekben
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testeknek.

Ó végbelieknek, ifjú vitézeknek
dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerte-szerént vagyon
mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
áldjon Isten mezőkbe!
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Bessenyei György: 

A Tiszának reggeli gyönyörűsége
 

Jómagam többször is meglátogattam Tiszabercelt, Bes-
senyei szülőhelyét, például forró nyári délben, amikor 
a nap sugarai csillogtak a víz tükrén, és a vadregényes 
part árnyas hűvösében énekeltek a madárkák. Bessenyei 
verse azért is keltette fel érdeklődésem, mert a költő ha-
sonló elragadtatással szól erről a természeti csodáról és 
a faluról, az ott élőkről. A táj szépsége egész életére ha-
tással volt, és ifjúkori élménye a Tiszáról a szülőföldhöz 
ragaszkodás s a hazaszeretet példája lett.

Veszprémi Eszter

A Tiszának partján virradok meg egyszer,
Hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer.
Az ég boltozatját kék szín táblájával
Tüzesedni láttam napunk sugárával.
Mosolyodni kezd az hajnal világunkra,
Világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra.
Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek,
Hegyeknek tövébe s völgyekbe rejteznek.
Innen eresztgetik felfelé párájok,
S a reggellel ekként közlik még homályjok.
A nyugodt természet kel, s kifújja magát.
Verődik álmábul; újrakezdi dolgát.
Még az erdők s hegyek homályba nyugodtak,
Hol napunk világát várván csak hallgattak.
Az álmos természet végtére megindul,
Élő fijajival munkájára mozdul.
Napunknak sugára terjeszkedik rajta,
Melly holdat, csillagot a tengerbe hajta.
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Erdő s hegytetőket megaranyoz tüze,
Ragyog játékára az harmatnak vize.
Lesüllyedt az éjjel már ólombotjával,
A nap kezd ragyogni fényes világával.
Földünknek szélirül felszökött egére,
Űzi a setétet komor tengerére.
Nagy természetünkben kacagni kezd minden,
Mellynek nagy lármája elkezdődik renden:
 
Zendülnek az erdők sokféle hangokkal,
Szóllnak madarai a víg vadászokkal.
Jajdulnak a kopók; hangzik a kürt messze,
Bőgnek az élő fák, faldos ott a fejsze.
Az halász hajója harsog a vizeken,
Keresi prédáját e párás térjeken.
A sásas rétekre sok marhák veretnek,
Rívó bőgései gyakran kettőztetnek.
Éh szájok a fűbe széjjelharácsolnak,
Furullyája zendül köztök pásztoroknak.
A Tisza partjárul ezeket szemlélvén,
Csendesen állottam mindennek örülvén.
E víznél kétfelől szörnyű jegenyefák
Nőttek, mellyek csaknem a felleget tartják.
Iszapos gyökerek mélyen ereszkedett,
Boglyas oldalokon kérgek repedezett.
Terjedt gallyjaikkal lefelé hajlanak,
S mintha szomjúznának, a vízekbe nyúlnak.
Nyájason zörgenek zöld s fejér levelek,
Melyeken csak lassan bujdosnak a szelek.
 
Ezek közt a Tisza foly csendességével,
S mintha gondolkozna, ollyan menésével.
Sárga tajtékjait formálja közepén,
Sok gallyak s levelek ballagnak a színén.
Sebes örvényei bujdosván magokba,
Zúgással ütköznek néhol a partokba,
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Mellyek két részeken erdejek táplálják,
S a világ lármáját csendesen hallgatják.
A páros gerlicék szárnyok csattogtatva,
Repdesnek felettek magokat mulatva.
Vidámul a Tisza turbékolásokkal,
Mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal.
A Tisza egy részin széles rétek vannak,
Honnan kiáltások hallik a darvaknak.
ezeknek nagy szavok a magas egeket
Betöltvén, lármázzák érzékenységinket.
Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felett el,
Kik repülvén, tűnnek szép süvöltésekkel.
Szárnyoknak különös kettős hangozása
Olly, mint a csehelő kopók kiáltása.
Több számos madarak zengenek ezentúl,
Mellyekbül a puskaszóra sok aláhull.
Illyen dolgok között szemlélvén a Tiszát,
Gyakran jártam által örvényes folyását.
 
Füzesei mellett sétáltam magamba,
Fövenyes lapályján, és gondolatomba
Szüntelen neveltem gyönyörűségemet,
Részegítvén vele érzékenységemet.
A tavaszi szagok orromba ütköztek,
Mellyeket magokkal hordoztak a szelek.
Illyen az hely, ahol életre születtem,
S e nagy természetnek férfi tagja lettem.
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Berzsenyi Dániel: 

Búcsúzás Kemenes-Aljától

Szeretem ezt az elégiát, mert teljesen azonosulni tudok  
a nagy költővel, ebbe a földbe kapaszkodnak az én gyö-
kereim is. Nemcsak a tájat, de a búcsúzást, a honvágyat 
és a mély kötődést is ismerem. A számítógépem hátterét 
is a Ság hegyre fölfelé vezető kacskaringós lépcső díszíti. 

Bincze Diána Ibolya

Messze setétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
Szülőföldem, képedet:
Megállok még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!
Vegyétek bús könnyemet.
 
Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását,
S ácsorgó ajakam első mosolygását,
Szülém forró kebelén;
Ti láttátok a víg gyermek játékait,
A serdülő ifjú örömit, gondjait,
Éltem vidám reggelén.
 
Mélyen illetődve bucsuzom tőletek;
Elmégyek: de szívem ott marad véletek
A szerelem láncain.
Hímezze bár útam thessali virulmány,
Koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány
A szerencse karjain;
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Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok
Örömmel tölt órái!
Nem ád vissza nékem már semmi titeket!
Evezzem bár körűl a mély tengereket,
Mint Magellán gályái.
 
Oh, gyakran a szívnek édes ösztöneit
S tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit
Egy tündér kép elvágja!
A szilaj vágyások gigászi harcait,
E bujdosó csillag ezer orkánjait
Bévont szemünk nem látja.
 
Hív szívünk csendesebb intésit nem halljuk,
Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk,
Messzebb járnak szemeink;
Bámulva kergetjük álmunk tarka képét,
Örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét,
S későn hullnak könnyeink.
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Csokonai Vitéz Mihály: 

Az estve

Csokonai mintha csak a 200 évvel később tanító kollégáin 
és azok diákjain akart volna segíteni, akiknek kevés vers 
tárgyalása révén nyílik lehetőség egy stílus, egy korszak 
megtanulására. A mű igazi 3 az 1-ben, hiszen benne van 
szerves egységet alkotva a rokokó, a szentimentalizmus 
és a klasszicizmus számtalan vonása, miközben a szellemi 
(Rousseau) és életrajzi (Lilla) hatások szimbiózisa is tetten 
érhető. És grátisz még az egyik legbravúrosabb alliteráció 
is jár az olvasónak.

Hujber Szabolcs

A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja,
Nyitva várja a szép enyészet ajtaja.
Haldokló súgári halavánnyá lésznek,
Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek.
Az aranyos felhők tetején lefestve
Mosolyog a híves szárnyon járó estve;
Melynek új balzsammal bíztató harmatja
Cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja.
A madarkák meghűlt fészkeknek szélein
Szunnyadnak búcsúzó nótájok rendjein.
A kis filemile míg magát kisírta,
Szomorún hangicsált fészkén a pacsirta.
A vadak, farkasok űlnek szenderedve,
Barlangjában belől bömböl a mord medve. –
Ah, ti csendes szellők fúvallati, jertek,
Jertek füleimbe, ti édes koncertek;
Mártsátok örömbe szomorú lelkemet;
A ti nyájasságtok minden bút eltemet.
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Lengjetek, óh kellő zefirek, lengjetek,
Lankadt kebelembe életet öntsetek!
Mit érzek? ... míg szólok, egy kis nyájas szellet
Rám gyengén mennyei illatot lehellett.
Suhogó szárnyával a fák árnyékinál
Egy fűszerszámozott theátromot csinál,
Melybe a gráciák örömmel repűlnek,
A gyönyörűségnek lágy karjain űlnek;
Hol a csendes berek barna rajzolatja
Magát a hold rezgő fényénél ingatja.
Egyszóval, e vídám melancholiának
Kies szállásai örömre nyílának.
Késsél még, setét éj, komor óráiddal,
Ne fedd bé kedvemet hideg szárnyaiddal:
Úgyis e világba semmi részem nincsen,
Mely bágyadt lelkemre megnyugovást hintsen;
Mikor a világnak lármáját sokallom,
Kevélynek, fösvénynek csörtetését hallom,
Mikor az emberek körűltem zsibongnak,
S kényektől részegen egymásra tolongnak.
Bódult emberi nem, hát szabad létedre
Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre?
Tiéd volt ez a főld, tiéd volt egészen,
Melyből most a kevély s fösvény dézmát vészen.
Mért szabtál hát határt önfiaid között;
Ládd-é már egymástól mind megkülönözött.
Az enyim, a tied mennyi lármát szűle,
Miolta a miénk nevezet elűle.
Hajdan a termő főld, míg birtokká nem vált,
Per és lárma nélkűl annyi embert táplált,
S többet: mert még akkor a had és veszettség
Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség.
Nem volt még koldúsa akkor a törvénynek,
Nem született senki gazdagnak, szegénynek.
Az igazságtévő határkő és halom,
A másét bántani nem hagyó tilalom
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Nem adott még okot annyi sok lármára,
Mert az elégség volt mindennek határa.
Nem állott volt még ki a kevély uraság,
Hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság;
S rozskenyérhéjból is karácsonyja legyen,
Hogy az úr tortátát s pástétomot egyen.
Nem bírt még a király húsz, harminc milliót,
Nem csikart ki tőlük dézmát és porciót,
Melyből boldogokká tudja őket tenni,
Azaz tonkin fészket legyen miből venni.
Nem bújt el a fösvény több embertársától,
Hogy ment legyen pénze a haramiától,
akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett,
Mert gonosz erkőlccsel senki sem született.
Nem is csuda, mert már a rétek árkolva,
És a mezők körűl vagynak barázdolva;
Az erdők tilalmas korlát közt állanak,
Hogy bennek az urak vadjai lakjanak;
A vizek a szegény emberekre nézve
Tőlök munkált fákkal el vagynak pécézve.
Te vagy még egyedűl, óh arany holdvilág,
Melyet árendába nem ád még a világ.
Te vagy még, éltető levegő! amelyen
Indzsenéri duktus nem járt semmi helyen.
Téged még, óh legszebb hangú szimfónia,
Ingyen is hallgathat minden emberfia:
S titeket, óh édes erdei hangzások,
Hallhatnak a szegény pásztorok s munkások:
Mikor a mesterség gyáva hangjainál
A kényes nagyvilág fárasztó bált csinál.
Óh, áldott természet! óh csak te vagy nékem
Az a tetőled nyert birtokom s vidékem,
Melynek én örökös főldesura lettem,
Mihelyt teáltalad embernek születtem.
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Csoóri Sándor: 

Emlékezés 1956 novemberére

A történelem a történelemkönyvekben száraz tények hal-
maza: az 1956-os forradalom és szabadságharc 1956. 
október 23-án kezdődött, november 4-től pedig nagyon 
gyorsan leverte a szovjet haderő. Aki érezni is szeretné, 
amit az akkor élők, olvasson verseket! Ha egy pillanatra 
a 20. század legsötétebb novemberét érezné, olvassa el 
ezt a verset!

Lózsi Tamás

Ősz volt, ősz, napok, hetek,
vagy talán évek óta: karhatalmista ősz.
Szél igazoltatott minden hazátlanul
kószáló falevelet az utcasarkon,
minden rohamsisakos gesztenyét.
És szél igazoltatott engemet is.
Vékony, tavaszi felöltőben
dideregtem a Boráros tér közelében,
mint dércsípte,
pokrócos menekülők a határsávban.
Fegyver nem volt nálam,
zászló se,
kés se,
árulkodó szobor-töredék se,
de a Mária Terézia laktanya előtt
kivégzett forradalmárok
nevét és arcát
ott rejtegettem a bőröm alatt.
csak rám kellett volna valakinek
ordítani a magasból: állj! ki vagy?



53

s miféle gyászos röpcédulákkal
járkálsz a romos városban ide-oda?
Talán még egy rám szegezett
mesterlövész-ujj is elég lett volna.
Elég, elég s én rögtön bevallom,
hogy a vértanú-ország
minden körözött halottjára
hasonlítok,
s hiába indulok el
észak felé vagy dél felé:
nincs kiút magamból.
Nincs, nincs semerre,
hisz még a versekben is
maszatos tankok és szétzüllesztett,
rühes rózsakertek állják el utamat.
A szélben mintha celofán-szárnyak
recsegtek volna
s bakancsok alatt szétroppanó
zsilettpengék.
Ki felejtett el akkor
rám kiáltani ott az őszben?
Ki mulasztotta el közelebb hozni hozzám
megjósolt halálomat?
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Erdélyi József: 

Fekete Körös

Hinnéd vagy sem, de nem Petőfi az egyetlen, akinél a „víz 
az úr”, nem csak ő szerette volna „az elnyomott szegény 
embereket összegyűjteni, egy szent hadseregbe”, s „har-
colni, míg az egész földkerekség egy-akol és egy-pásztor 
nem leszen”. Az Újbátorpusztán született Erélyi József az 
Arany által is megénekelt vidékről ír ebben a versben oly’ 
vehemensen és céltudatosan, hogy a „népiek” – Illyés-
sel, Szabó Lőrinccel, Németh Lászlóval és Kodolányival 
együtt – csak elégedetten csettinthettek.

Tóth M. Zsombor

1.
A Körös volt a mi folyóvizünk,
odajártunk fürödni nyáron át.
Mint végtelen, magas kerítés,
úgy zára el szemünk elől a gát,
mint egy magas fal az ugró oroszlánt,
vár az életfogytiglani rabot,
kitől elvenni mégsem lehetett
a kék eget, a ragyogó napot,
a holdat, a csillagok ezerét,
emlékeit s álmát a gáttalan
szabadságról, félelmes erejét,
tervét, hogy egyszer kitör és rohan,
meghagyták mégis hosszú életét,
természetes halálát nem merik
elvenni, – folyhat, Fekete Körös,
a féktelen Fekete Tengerig…
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2.
Alig váruk, hogy fenn legyünk a gáton.
Versenyt futottunk. Büszke volt a bér:
az látja meg először a Köröst,
aki a gátra elsőnek felér…
Ruhánkat már előre levetettük,
s a forró porban vágtattunk vadul
a víz felé, mint a szilaj csikó,
ha az ólból mezőre szabadul…
Mintha várat foglaltunk volna el,
lihegve álltunk a gát tetején…
Lenn csillogott a Fekete Körös,
fürdött benne a tikkadt nyári fény.
Lenn kullogott, medrében a ravasz.
mintegy szégyellve széles árterét, –
mintha sose verdesné zavaros,
tajtékzó árral a gát tetejét…

3.
Legények jöttek, izmos aratók,
bozontos mellű-ágyékú bikák,
meredek partról ugráltak a vízbe,
lemosni a hétköznapi igát.
Nyárfabokrok közt vetkőztek a lányok,
meglesték őket a pajkos fiúk.
Mint felvetődő ezüsthasú hal,
úgy tetszett éles, szűzi sikolyuk.
Ingben fürödtek, szemérmetesen,
de a vizes ing testükhöz tapadt.
Fürdés után facsargatták sokáig,
feltartott karral, csapzott hajukat…
De asszonyok érkeztek a tanyából,
barna, egykedvű cselédnémberek,
az egyik karján ült, a másik mellett
szedte kis lábát az anyás gyerek.
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4.
A folyóba léptek és lassudan
gázolták a sekélyedett vizet,
hasonlóan a néma tehenekhez.
De egyre mélyebb víz következett.
Szoknyájukat a folyó közepén,
felemelték ők egészen hasig,
kötésig, azzal sem törődve, hogy
szemérmüket látják avagy lesik…
Combjuk tövét a Fekete Körös
locsolta hűsen… Gyűrűzött a víz,
folyt, mint az idő, mely világra hoz
minden szépet és a halálba visz…
Szomorú arcukat a vízanya
elszórta-törte, nem mutatta meg,
tán irgalomból… Mentek át a gázlón,
mint rossz legelőn tengő tehenek.

5.
Mert jobbra-balra túl a gátakon,
miknek ormóján most végtelenül
őrt állanak a telefonkarók,
a föld a hajdan mocsaras, terül,
hová a hegyek lefutó vizét
öntötte ki a Fekete Körös
évezredek óta s öntené ma is,
de a gát magas, a töltés erős…
Erős az ember, elvette a földet,
a folyónak szoros útat szabott,
s ahol víz áradt, nádas, erdő zúgott,
vetemények hullámzanak ma ott.
Uradalmak terülnek jobbra-balra, –
mágnás, pap, örmény, zsidó ott az úr, –
szorongó falvak népfeleslege
cselédkenyérre, pusztára szorúl.
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6.
A folyóhoz még annyi köze van:
retteghet tőle és ha fenyeget,
állhat a gátra, fürödhet vizében,
ha ráér, ha fojtják a melegek.
Szennyes ingét, gatyáját, pendelyét
sulykolhatja, disznót, marhát, lovat
úsztathat benne, de ne merjen fogni
se hálóval, se horoggal halat. –
Vad a határban, vad madár az égen,
minden a másé, csupa tilalom,
csillog a nap, lenn a Körös vizén,
és fenn a gáton, csendőrszuronyon…
Pedig a nép, a nép hordta a földet,
s a csendőrt is a nép szülte, a nép. –
Boldogtalan Nimród, aki tulajdon
vermébe és saját tőrébe lép…

7.
Kiszabadíthatná a rab folyót,
hogy öntözzön meg minden szomjazó
cserepes földet, mossa ki a szíket,
ahol ujjnyira virágzik a só,
elátkozott mező, ahova már
harmat se hull epedő hajnalon,
a nyár derekán, a kopár legelőn
rakásra hull az éhező barom.
Telehintené dús halastavakkal,
fürdőkkel a porfellegek alatt
fuldokló síkot, ahol a tüdővész
sípol és sárgult arcokat arat,
ahol elhallgattak a furulyák,
és elnémult a mese és a dal,
s olyan a föld a csillagok alatt,
mint egy virágtalan nagy ravatal…
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8.
A Duna partján telik most a nyaram,
Pest-Budán búsan barangolok.
Mért vagyok itten? Kérdezem magamtól,
s folyton szülőföldemre gondolok, –
a Dunánál, mely a Fekete Erdőn
ered; a Fekete-tengerbe szakad,
a Fekete Körösre gondolok,
mely mint örök búm, dagad és apad,
gátak közé szorítva, mint eremben
az élet vágya, s csontjaim megett
a gondolat: felszabadítani
az elnyomott szegény embereket,
összegyűjteni egy szent hadseregbe
minden népet, és szárazon-vizen
harcolni, míg az egész földkerekség
egy akol és egy pásztor nem leszen…
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Győry Dezső: 

A Dunatáj lelke

Az „újarcú magyarok” meghirdetésében egy nagyobb 
egység: a Kárpát-medence, Közép-Európa, a Dunatáj 
szerepel mint régen a kis nemzetek közötti torzsalkodá-
sok színtere, de a népek testvériségén alapuló világban 
új szerepet kap Kelet és Nyugat között. Optimizmusa re-
ményt sugároz, de következik a mérhetetlen áldozatokat 
hozó második világháború, a holokauszt és a (cseh)szlo-
vákiai magyarok háború utáni vesszőfutása: kitelepítés, 
deportáció, lakosságcsere, reszlovakizáció és egyéb atro-
citások. 80 év után ismét esély mutatkozik a Duna-táji 
népek megbékélésre.

Máté László

1.
Tej- s vérfolyam, népek dadája, mossad
a nagy tett ágyát szép tisztára át,
fiú lesz, meglásd s jöttével feloldja
a rokonsorsok vad neurózisát,

mely gyilkos-öngyilkosmód kavarog még.
Csak zord szeretők áldozzák maguk
ily törvénytépő, falánk szerelemmel,
hogy annál szebb legyen majd magzatuk.
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2.
Nem az egynyelvű ángilus, frank, német
a hordozója annak, ami jön,
s nem az ész. De ez a vemhes kavargás:
ez a sok-fajta, nyers életöröm.

Mert azon-vágy ott minden zeneszerszám,
hegedű, népszáj, havaskürt, duda,
s már otthon vagyunk kávéházaidban
Kolozsvár, Zágráb, Bécs, Pozsony, Buda.

3.
„Civis europaeenis sum”, sziporkáz
a magyar tejút üstökös-pora:
új Európáért, mint egy új zsidósors,
világ kovásza, népek doktora.

Kelet s Nyugat mentsvárának e tájon
míg vérből-sárból sűrűl vályoga:
magzatmozgását kezdi már e lélek,
gyűlölségünk s szerelmünk záloga.
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Illyés Gyula: 

Koszorú

Ehhez a nagy vershez nekem is van valami közöm.  Ötven 
évvel ezelőtt volt a televízióban egy háromrészes, Sza-
bálytalan nyelvtanóra című műsorom. A befejező rész 
azzal a verssel zárult, melyet Illyés Gyula a kérésemre írt 
a műsor számára. A költemény Huszti Péter gyönyörű 
előadásában örökre a szívembe vésődött. Ezért ajánlom 
éppen ezt.

Grétsy László

Fölmagasodni
nem bírhatsz. De lobogsz még,
szél-kaszabolta magyar nyelv, lángjaidat
kígyóként a talaj szintjén iramítva – sziszegvén
néha a kíntól,
többször béna dühtől, megalázott.
Elhagytak szellemeid.

Újra a fű közt, a
gazban, az aljban.
Mint évszázadokon át a behúzott
vállú parasztok közt. A ne szólj szám, nem
fáj fejem aggjai közt. A
nádkúpban remegő lányok közt, mialatt
átrobogott a tatár. A
szíjra fűzött gyerekek közt, amidőn csak
néma ajak-mozgás mímelte a szót,
mert hangot sem tűr a török, mert
arcba csap ostor –:
most mutatod meg,
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most igazán − nekem is – mire vagy jó;
most a pedigréd; a címered; hajszálgyökerednek
kőharapó erejét.

Összemosolygás nyelve; a titkon
össze-világló könnyek nyelve; a hűség
nyelve; a föl nem adott hit
tolvaj-nyelve; remény laissez-passer-ja; szabadság
(percnyi szabadság, kortynyi szabadság, foglár háta mögötti 
szabadság)
nyelve; tanár-kigunyolta diák, szerzsán-legyalázta baka,
összeszidott panaszos, hivatalnokok-unta mamácska
nyelve; csomaghordók, alkalmi favágók, mert
gyárba se jó, szakmára sem alkalmas (mert
nyelv-vizsgát se megállt) proli nyelve; az ifjú
főnök előtt habogó veterán
nyelve; a rendőrőrsön azonnal
fölpofozott gyanúsított
mélyebbről fakadó tanúság-
tétele, mint Lutheré;
kassai zugárus, bukaresti cselédlány,
bejruti prostituált szüle-hívó
nyelve; köpések-
mosta, dühpírja-törölte
orcájú fiaid közül egy, íme:
szólni tudó más nyelveken is,
hű európaiként
mondandói miatt figyelemre,
bólintásra becsült más népek előtt is:
nem léphet föl oly ünnepi polcra,
nem kaphat koszorút
oly ragyogót, amelyet, szaporán lesietve ne hozzád
vinne, ne lábad elé
tenne, mosollyal bírva mosolyra vonagló
ajkad, fölnevelő
édesanyám.
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Jékely Zoltán: 

A marosszentimrei templomban

E verset az egyik legjelentősebb erdélyi magyar műemlék 
templom ihlette. A romos templom látványa a Sion-hegyi 
szent templom évezredes hányatott sorsára emlékeztet-
te a költőt, aki úgy vall a pusztulásról, mintha maga is 
tagja lenne a megfogyatkozott marosszentimrei magyar 
gyülekezetnek. A templom ma üresen, hívek nélkül áll, 
bent a falakon a Szomorkodó Krisztus elmosódott falfest-
ményét látva eltűnődhetünk a bibliai példázaton: a ka-
tonák pedig sorsot vetettek ruhájára, hogy beteljesedjék 
a próféta mondása: „Megosztoznak ruháimon, és sorsot 
vetnek köntösömre” (Zsoltárok 22:19).

Jánó Mihály

Fejünkre por hull, régi vakolat,
így énekeljük a drága Siont;
egér futkározik a pad alatt
s odvából egy-egy vén kuvik kiront.
Tízen vagyunk; ez a gyülekezet,
a tizenegyedik maga a pap,
de énekelünk mi százak helyett,
hogy hull belé a por s a vakolat,
a hiuban a denevér riad
s egy-egy szuvas gerenda meglazul:
tizenegyedikünk az árva pap,
tizenkettedikünk maga az Úr.
Így énekelünk mi, pár megmaradt,
– azt bünteti, akit szeret az Úr –
s velünk dalolnak a padló alatt,
kiket kiírtott az idő gazul.
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József Attila: 

A Dunánál

Emlékszel arra, amikor a Duna-parton ültél? Gondol-
tál-e az országokon átívelő folyam bölcsességére? A víz 
hullámzására és tanúságára mint édesanyád ölelésére 
és meséire? Valahányszor József Attila sorait olvasom, 
megerősítést nyer bennem, hogy nem lehet akárkiből 
költő. Lelke mélyéről szólt a fecsegők zsivajában – ez pe-
dig majdnem annyira nehéz feladat, mint szembenézni  
a múlttal és hibáinkkal.

Kótis Nikoletta

1
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
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És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt – néztem a határt:
egykedvü, örök eső módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.

A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.

2
Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

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

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk – ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
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3
Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmúlás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

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

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



67

József Attila: 

A város peremén

A lét peremén minden olyan más. A nincstelenség, a vég-
ső nekifeszülés, a jövőbe vetett elkeseredett bizalom a leg-
gyengébbeknek is illúziót ad. Egy szebb, igazságosabb 
kor illúzióját, amikor a kisemmizett hatalmat álmodhat, 
a gyárvilág gyermekei új országot építhetnek. A költő 
pedig a lélek mérnöke lehet. Ilyen az, amikor „az elme 
tudomásul veszi a véges végtelent”.

Constantinovits Milán

A város peremén, ahol élek,
beomló alkonyokon
mint pici denevérek, puha
szárnyakon száll a korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.

Lelkünkre így ül ez a kor.
És mint nehéz esők
vastag rongyai mosogatják
a csorba pléhtetőt –
hiába törli a bú szivünkről
a rákövesedőt.

Moshatja vér is – ilyenek vagyunk.
Uj nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön
másként tapad a haj.
Nem isten, nem is az ész, hanem
a szén, vas és olaj,
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a való anyag teremtett minket
e szörnyű társadalom
öntőformáiba löttyintve
forrón és szilajon,
hogy helyt álljunk az emberiségért
az örök talajon.

Papok, katonák, polgárok után
igy lettünk végre mi hű
meghallói a törvényeknek;
minden emberi mű
értelme ezért búg mibennünk,
mint a mélyhegedű.

Elpusztíthatatlant annyian,
mióta kialakult
naprendszerünk, nem pusztítottak
eddig, bár sok a mult:
szállásainkon éhinség, fegyver,
vakhit és kolera dúlt.

Győzni fogó még annyira
meg nem aláztatott,
amennyire a csillagok alatt
ti megaláztatok:
a földre sütöttük szemünk. Kinyilt
a földbe zárt titok.

Csak nézzétek, a drága jószág
hogy elvadult, a gép!
Törékeny falvak reccsennek össze,
mint tócsán gyönge jég,
városok vakolata omlik,
ha szökken; s döng az ég.
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Ki inti le – talán a földesúr? –
a juhász vad ebét?
Gyermekkora gyermekkorunk. Velünk
nevelkedett a gép.
Kezes állat. No, szóljatok rá!
Mi tudjuk a nevét.

És látjuk már, hogy nemsoká
mind térdre omlotok
s imádkoztok hozzá, ki pusztán
a tulajdonotok.
De ő csak ahhoz húz, ki néki
enni maga adott...

Im itt vagyunk, gyanakvón s együtt,
az anyag gyermekei.
Emeljétek föl szivünket! Azé,
aki fölemeli.
Ilyen erős csak az lehet,
ki velünk van teli.

Föl a szívvel, az üzemek fölé!
Ily kormos, nagy szivet
az látott-hallott, ki napot látott
füstjében fulladni meg,
ki lüktetését hallotta a föld
sok tárnás mélyeinek!

Föl, föl!... E fölosztott föld körül
sír, szédül és dülöng
a léckerítés leheletünktől,
mint ha vihar dühöng.
Fujjunk rá! Föl a szivvel,
füstöljön odafönt!



70

Mig megvilágosúl gyönyörű
képességünk, a rend,
mellyel az elme tudomásul veszi
a véges végtelent,
a termelési erőket odakint s az
ösztönöket idebent...

A város peremén sivít e dal.
A költő, a rokon,
nézi, csak nézi, hull, csak hull a
kövér, puha korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.

A költő – ajkán csörömpöl a szó,
de ő (az adott világ
varázsainak mérnöke)
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát.
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József Attila: 

Holt vidék

A látvány szegényessége, a „láthatóvá” tett tárgyak szű-
kös köre hangsúlyosan látszik. A zavaró csönd és a tár-
gyak élettelen egymásmellettisége a bennük keletkezett 
zörejek által adnak az olvasónak éles, de kellemes hang-
élményt. Nem mi kémleljük a tájat, hanem a vidék fordul 
körülöttünk. A muzikális aspektus és a csöndmetafora 
önkioltó egymásmellettisége, valamint a holt vidék dina-
mikus mozgása a költői géniusz intenzív kiteljesedése.  

Szabó Roland

Füstöl a víz, lóg a káka
kókkadón a pusztaságba.
Dunnába bútt fönn a magas.
Sűrű csönd ropog a havas
mezőben.

Kövér homály, zsíros, csendes;
lapos lapály, kerek, rendes.
Csak egy ladik, mely hallhatón
kotyog még a kásás tavon
magában.

Jeges ágak között zörgő
időt vajudik az erdő.
Csattogó fagy itt lel mohát
s ideköti csontos lovát
pihenni.
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És a szőlő. Közbül szilva.
A tőkéken nyirkos szalma.
sorakozó sovány karók,
öreg parasztoknak valók
járkálni.

Tanya, – körülötte körbe
fordul e táj. A tél körme
oldaláról egy keveset
repesztgeti még a meszet;
eljátszik.

Az ól ajtaja kitárva.
Lóg, nyikorog, szél babrálja.
Hátha betéved egy malac
s kukoricatábla szalad
csövestül!

Kis szobában kis parasztok.
Egy pipázik, de harasztot.
Ezeken nem segít ima.
Gondolkodva ülnek im a
sötétben.

Uraságnak fagy a szőlő.
Neki durrog az az erdő.
Övé a tó s a jég alatt
neki bujnak a jó halak
iszapba.
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Juhász Gyula: 

Addig is

A vers igazán a világjárvány ideje alatt szólított meg, 
ekkor tudtam ugyanis valamelyest megtapasztalni azt a 
honvágyat, amelyet a költő is érezhetett a vers megírá-
sakor. A pandémia okán már lassan egy éve nem jártam 
otthon, Erdélyben, így Juhász Gyulához hasonlóan buda-
pesti otthonom éjszakai csöndjéből indulok időről időre 
képzelt utazásra. Sziget, Léva, Várad és Szakolca helyett 
az irányt szülővárosom, Marosvásárhely és otthonom, 
Görgényüvegcsűr felé veszem, közben pedig gyönyörkö-
döm a Maros folyásában és a Kárpátok vonulatában.

Menyhárt Barbara

Mikor az este csöndje és magánya
Szűkös szobámban fönn virraszt velem,
Elindulok a képzelt utazásra,
Az őszi szélben szálló fellegen.
 
Sziget és Léva, Várad és Szakolca
S a többiek, sok kedves, régi táj,
Fölrémlenek ragyogva és borongva,
Mind, ami szép volt és mind, ami fáj.
 
Emlék és vágy zászlóját, koszorúját
Kitűzöm némán tornyaik felett:
A jó remény rózsákat hint reájuk
És nefelejcset az emlékezet!
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Juhász Gyula: 

Képzelt utazás Váradon

Juhász Gyula „képzelt utazására” jó tíz évvel a Váradon 
töltött időszak után került sor. Nosztalgikus iróniával 
szemléli a múltat, azonban az érzelmi felfokozottságot is 
érzem az emlékező lelkében, és szinte tapintom a fiatal-
ság forró lüktetését. Tervek, új költői ideálok, amelyek-
ben sorstársa Ady, és mindez Váradon, ahol 1908 és 1911 
között Juhász Gyula tanár, újságíró és költő volt. Szent 
hely ez, írja, ahonnan nagy álmok indultak útjukra.  
A vers érzelmileg megérint, mert benne van a múlt és  
a jelen, a magyar költő és az emberi sors!

Albu-Balogh Andrea

Az álom vonata befűtve,
Már indul ködön, síron át,
A zord jelenből menekülve
Keresi elhagyott honát:
Megy, zakatol a drága múltba,
Mely északfénnyel várja már,
Ó, régi versek háborúja,
Száz égbenyúló – kártyavár!
 
Megyünk, poroszkálunk az éjben,
Várad szent éje, mámoros,
Fölzendül vén ivók zenéje,
Hol a magyar bánat toroz.
Adyval állunk ősi vártán
S új barikádon: dúl a harc,
S a fajtánk balga pusztulásán
Jövőbe sír az új panasz!
És Léda jő és Anna is vár
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S borunkban könny és vér ragyog,
Álmunk dicső és sorsunk hitvány,
Költők vagyunk mi s magyarok.
A temetők megállj-t riadnak,
Fejfák között visz már csak ut,
S vonatunk véres virradatban
Egy óriás, bús sírba fut!
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Juhász Gyula: 

Magyar táj, magyar ecsettel

A vers nem a tájra, hanem a tájnak a személyiségben 
kialakult lenyomatára koncentrál, ugyanolyan belső 
tájjá válik, mint ahogy Ady ugarverseiben érezzük ezt. 
Lerombolódik a tájhoz fűződő pozitív mítosz (Petőfi),  
a harmónia helyett a szorongás, a lét tragikumának eg-
zisztenciális jelölőivé válnak a tárgyak és a természet je-
lenségei utat nyitva József Attila tájértelmezéséhez (Holt 
vidék). A költői én tudomásul veszi a körülötte lévő világ 
dolgait és jelenségeit, amelyek inkább disszonánsak, és 
visszahúzó erővel bírnak.

Hadikné Végh Katalin

Kis sömlyék szélin tehenek legelnek,
Fakó sárgák a lompos alkonyatban,
A szürke fűzfák egyre komorabban
Guggolnak a bús víz holt ága mellett.

Távolba néznek és a puszta távol
Egy gramofon zenéjét hozza nékik,
Rikácsolón, rekedten iderémlik,
A pocsétában egy vén kácsa gázol.

Az alkonyat, a merengő festő fest:
Violára a lemenő felhőket,
S a szürke fákra vérző aranyat ken,

Majd minden színét a Tiszának adja,
Ragyog, ragyog a búbánat iszapja.
(Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem.)
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Juhász Gyula: 

Testamentom

Sose feledjük, hogy szüleink, az emberi kapcsolatok és 
a gyermekkori emlékek a legfontosabbak életünkben! 
És sose feledjük, hogy az élet a megannyi nehézségével 
együtt is csodaszép! Erről is szól e vers, hiszen elsősor-
ban mindezért kíván visszatérni halála után a földre 
„szelíd kísértetként”. S bár lehetetlen, de milyen jó elan-
dalodni ezen a vágyon, és együtt lélegezni néhány percig 
a jellegzetesen Juhász Gyula-i melankóliával. Éppen ez a 
vers fog segíteni abban, hogy a mindennapok legkisebb 
örömeit igazi értékként, jókedvünk forrásaként kezeljük.

Minya Károly

Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.
 
Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét,
Költők dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.
 
Ó, én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon,
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég
És van-e még magyar dal Váradon?
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Csak meghallgatnám, sír-e a szegény,
Világ árváját sorsa veri még?
Van-e még könny a nefelejcs szemén?
Szeretnék néha visszajönni még!
 
És nézni fájón, Léván, Szigeten,
Szakolcán és Makón a hold alatt,
Vén hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és balgatag?
 
És nézni: édesanya alszik e
S álmában megcsókolni a szivét
S érezni, most is rám gondol szive:
Szeretnék néha visszajönni még!
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Juhász Gyula: 

Tiszai csönd

Minden tájnak megvannak a maga színei, illatai, hang-
jai, amelyek, ha egyszer igazán megtapasztalja az ember, 
mással összehasonlíthatatlan nyomot hagynak benne. 
Ilyen az áradó Tisza szőkeségének változása, a sodródó 
hordalék morajlása, legvégül a víz visszahúzódását köve-
tően az iszap. Juhász Gyula zsigeri szinten ismerte mind-
ezeket, és a merengésre kiválóan alkalmas tiszai csöndet 
egyaránt. Ugyanannak a folyónak két és még megannyi 
arca... Talán annyi, ahányan a rakparton szemléljük.

Gortva Tamás

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
 
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
 
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.
 
Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.
 
Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!
 
Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!
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Kányádi Sándor: 

Mikor Janus elhagyta Paduát

Az 1980-as években jártam először Nyugat-Európában. 
Ellátogattunk Padovába is. Gyönyörű egy hónapos autó-
út volt, hazatérve mégis könnyes szemmel csókoltuk meg 
a magyar földet a barátommal. Miért? Nem találtunk rá 
szavakat. Pedig ki lehet fejezni. Kányádi verse ezt mutat-
ja meg. Valószínűleg ugyanaz a melegség bizsergett raj-
tunk is végig, mint Januson a katicabogár megjelenése 
után: magukhoz öleltek bennünket az anyanyelv, a táj és 
a gyermekkor emlékei.

Hauber Károly

Mikor Janus elhagyta Paduát, s az elkísérő
jóbarátok is, akiknek útközben még egy-egy
epigrammát rögtönzött búcsuzóul, mikor a
jóbarátok is nagy ölelkezések s egy-két kulacs
Valpolicello után könnyes szemmel
visszafordultak, mikor már porfelhő fedte őket
s a város fölött szelíden kéklő hegyek is,
kengyelben állva sokáig, s hosszan nézett még
vissza Janus, áldást osztón emelte még mindig
kulcsot tartó kezét, és in nomine Domini
megáldotta ifjúsága városát. Fölhajtotta a
maradék bort. – Indulunk! – mondta most
már magyarul. Kilépett a kengyelből, s a
kantárszárat egy apród kápájához akasztva
beszállt a kocsiba. Behúzta a függönyt – és
sírt. Rázta a zokogás, mint egy gyermeket. Már
meglibbenő függöny résén egy katicabogár, a
gyermekkor apróka hírnöke röppent könnyektől
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maszatos keze fejére. Melegség bizsergett végig
Januson. Hallotta, hogy a lovasok énekelnek, s
a bakon dúdolgató kocsis köpenyének két,
vállból aláfutó hátvarrása hirtelen a Dunára s a
Tiszára emlékeztette, és bal derékban az a
gyűrődés mintha a szelíd ringású Dráva lett
volna. Kitartotta kezét: – Katalinka, szállj el,
jönnek a törökök... – s a megbíztatott bogár
elrepült. – Mestrében meg sem állunk – szólt
elé a kocsisnak. – Megyünk, amíg csak bírják
a lovak.
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Kányádi Sándor: 

Nyergestető

Rímbe szedve még egy történelmi esemény is bárki szá-
mára megérthető, helyszíne, tétje és története pedig köny-
nyebben megjegyezhető. Az 1849-es nyergestetői csata, 
ahol a székely hősök végsőkig küzdöttek az orosz-osztrák 
hadsereg ellen, Kányádi versének köszönhetően bizonyá-
ra az egyik legközérthetőbb és legtöbbet szavalt ütközet 
történelmünkben. Ez a költemény méltóképpen őrzi hírét 
a szálfákként kettétört székelyeknek. 

Csiki Zsuzsanna

Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol,
ahol ezüst hangú rigók
énekelnek a nagy fákon,
s hol a fenyők olyan mélyen
kapaszkodnak a vén földbe,
kitépni vihar sem tudja
másképpen, csak kettétörve,
van ott a sok nagy hegy között
egy szelíden, szépen hajló,
mint egy nyereg, kit viselne
mesebeli óriás ló.
Úgy is hívják: Nyergestető;
egyik kengyelvasa: Kászon,
a másik meg, az innenső,
itt csillogna Csíkkozmáson.
Nemcsak szép, de híres hely is,
fönn a tetőn a nyeregben
ott zöldellnek a fenyőfák
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egész Csíkban a legszebben,
ott eresztik legmélyebbre
gyökerüket a vén törzsek,
nem mozdulnak a viharban,
inkább szálig kettétörnek.
Évszázados az az erdő,
áll azóta rendületlen,
szabadságharcosok vére
lüktet lenn a gyökerekben,
mert temető ez az erdő,
és kopjafa minden szál fa,
itt esett el Gál Sándornak
száznál is több katonája.
Véres harc volt, a patak is
vértől áradt azon reggel.
Támadt a cár és a császár
hatalmas nagy hadsereggel.
De a védők nem rettentek
– alig voltak, ha kétszázan –,
álltak, mint a fenyők, a harc
rettentő vad viharában.
Végül csellel, árulással
délre körülvették őket,
meg nem adta magát székely,
mint a szálfák, kettétörtek.
Elámult az ellenség is
ekkora bátorság láttán,
zászlót hajtva temette el
a hősöket a hegy hátán.
Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.
Nem tud róluk a nagyvilág,
hőstettükről nem beszélnek,
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hírük nem őrzi legenda,
dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn, a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő
egész Csíkban a legszebben.
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Kazinczy Ferenc: 

A pataki vár erkélyén

Sárospatak igen kedves számomra, mert szülővárosom, 
tanulmányaim színhelye, és a családom is itt lakik gene-
rációk óta. E vers felidézi bennem az anyai nagyszüle-
imnél eltöltött vakációk örömét. A Bodrog bal partjáról 
szép rálátás nyílott a várra. Láttam, ahogy hosszú éve-
kig fel volt állványozva. A palotaszárny erkélye és belső 
termeinek szépsége annyira lenyűgözött, hogy az eskü-
vői fotóim is itt készültek. Pedagógusjelölt hallgatóimmal 
rendszeresen meglátogatom a múzeumot, és felidézzük  
a „nagyok”-at, ahogyan Kazinczy nevezi őket.

Toma Kornélia

Itt állottanak ők, azok a nagyok, erre tekintett
György, Erdélye felé, erre sohajta Ferenc.
Zrínyinek itt állott unokája elöntve könyekkel,
Amikor a nap költ, amikor arra leszállt.
Nemzőjét, rokonát, férjét keseregte, szülöttjét,
Bús lány, bús testvér, bús anya, bús feleség.
Ah! a hely nem az ami vala! ők eltűntenek innen!
Eltűntek! De te nem látod-e rémeiket?
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Kisfaludy Károly: 

Szülőföldem szép határa

Volt már honvágyatok? Kisfaludy Károly verse ugyanazt 
az érzést önti szabályos, magyaros formába, amit mind-
annyian megfogalmazhatunk, amikor valami miatt tá-
vol kerülünk szülőhazánktól, esetleg csak otthonunktól. 
Amikor mindenről valami „otthoni” jut eszünkbe, idé-
ződik fel, legyen az látvány, illat, hang, egy benyomás. 
Ezt a verset nekem valóban örökbe kell(ene) fogadnom, 
ugyanis azok közé tartozom, akik azt választották, vá-
laszthatták, hogy az otthonuk ugyanaz évtizedek óta. 
Gyerekkorom szép határa ma is az én szép határom.

Deák-Takács Szilvia

Szülőföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.
 
Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még szülőföldem!
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől.
 
De azok nem vigasztalnak,
Bús szivemmel árván hagynak;
Árván élek bús szivemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.
 
Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tőled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.
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Kisfaludy Károly: 

Rákosi szántó a török alatt
 

A kezdő kép a nemzeti múlt felé tekintő lírai ént mező-
gazdasági munka közben találja. A dicső múltra való 
emlékezésben a boldogság, a szebb élet utáni sóvárgás 
erkölcsi érzékkel, a haza iránti szeretettel társul. A lírai 
én identitása, a származás, a nemzethez való kapcsoló-
dás az apa-fiú viszonnyal bensőségessé szelídül. A nem-
zethalál képe a nemzeti identitást jelölő jegyek (a nyelv, 
az öltözék) eltűnésével apokaliptikussá növekszik.

Szabó P. Katalin

Miről apám nagy búsan szólt
Hogy itt hajdan szebb élet volt,
Érzi szívem s felsóhajtok,
A mint Rákos térén szántok.
 
Hol Mátyás az igazságos?
Te láttad őt boldog Rákos!
Tán itt nyargalt hajdanában,
Hol én szántok mostanában.
 
Mondják, itten vitéz urak
Összegyűltek, tanakodtak;
S ha csatára trombitáltak,
Mint a sasok víni szálltak.
Eltüntek ők; Rákos, te állsz,
Meződön hány embert táplálsz,
Hej de magyart alig látok,
S nehéz szívvel tovább szántok.
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Pest-Budárul sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket már:
Hej! ma-holnap a magyar szó
Ritka, mint a fejér holló.
 
Hűs szél támad onnan felül,
Zugó szárnyán sötét köd ül;
Tán a por is e szép mezőn
Nemes szivek hamvábul jön.
 
Barna leány a falubul!
Hej ne igyál a Rákosbul!
Magyar csonton foly a vize,
Könyektül sós annak íze.
 
Rákos! Rákos! hová lettél?
Szép hiredbül de kiestél!
Fáj szivem, fáj, ha ezt látom,
S hazám földét sírva szántom.
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Kossányi József: 

Magyar történelem

Olyan vidéken élünk, ahol a történelem gyakran festi ko-
morrá a tájat és a verset. A beneši diktatúra borul a Fel-
vidékre: bezárkózó polgárok, bilincsbe vert költő-tanár, 
és érte a hatalommal szembeszállni is kész diákjai. Mint 
egy pár perces filmmontázs. Vihart vagy fényt ígér az 
utolsó sor: „apáik sorsán most érik a lelkük…”? A költő 
sorsa ismert: a börtön után Magyarországra jut, 56 után 
Amerikába, élete utolsó éveit Budapesten tölti. Szülőfalu-
ja, Szentpéter (Svaty Peter) iskoláját róla nevezték el.

Farkas Bálint

Ősrémület vérvörös felhőben,
mint szörnyű madár szállt a tájon
és fogcsikorgatva, dideregve
szólt a polgár: – ablakom bezárom. – 

Azt hitték ők, az ablakzárók, 
hogy kirekesztik a vért, a könnyet…
Nem tudták, népünk szenvedését
együtt viselni sokkal könnyebb.

Reggel volt, November… Pipázó
kényúr füstje marta az orrom, 
egy kese csendőr Csehországból
bilincset mutat, a hangja zordon.

Lipótvár sötétlő börtönodva 
les rám régen, óhatjva vérem,
ám darócban is büszke a szív
és fölhorgad sértett büszkeségem.
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Válaszom csattan, mint a hullám
csehül csaholok, mérges Magyar,
s a bilincs ellen tiltakozván
Magyar becsület bilincse takar.

Komárom bombázott börtönéből
így indulok el szabad kézzel,
lelkemen mázsás láncokkal,
szívemben száz halálos késsel.

S ahogy megyünk a városon végig
egymás mellett két, furcsa ember
ijedten az őr jön rabként,
mert utunkba állt az ifjú tenger.

Diákjaim álltak ott sorfalat, 
égőszemű, komorló gárda, 
s nyakát a cseh úgy behúzta, 
mintha zúgna sok régi dárda…

És nyílott dühös keselyű ajkuk:
Tanár úr, – ezt itt mi agyonütjük! – 
Vigyázz! – dörrentem a Széna-téren
s bokánkat keményen összeütjük…

Farkasszemet néz diák és tanár…
ezer évnek zord fegyelme bennük…
Történelem kószált az utcán
s apáik sorsán most érik a lelkük…
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Kosztolányi Dezső: 

Szülőföldemnek bús határa, hajh 

Azért kedvelem ezt a majdnem kötetzáró verset, mert  
a kuruc dalok hangján indulva, a „hajh” régies indulat-
szóval megerősítve, két kérdőjeles mondat közé ékelve 
zengi el Trianon fájdalmát. A Szabadkán született Kosz-
tolányi közvetlen szülőföldje már nem tartozik Magyar-
országhoz. Az ott töltött húsz év gazdagsága, az érzelmek, 
kötődések vajon mivé lesznek?  Van-e ennél nagyobb fáj-
dalom?

Magyarlaki Zita

Szülőföldemnek bús határa, hajh,
elér-e még a bánat és sohaj?
 
Mert hozzád többé nem visz a vonat,
csak így emelhetem rád arcomat.
 
Gyermekkorom, áldott gyermekkorom,
te hontalan, hozzád kiáltozom.
 
Bölcsők, koporsók, temetői por
és templomok ormán az estbibor.
 
Kis iskolánk, amelybe a harang
oly édesen beszélt, akár a lant.
 
Lombok, virágok és színes kavics
a sínek mellett. Hullámos Palics.
 



92

Hold, nyári bál, rakéta, kéjes ég
s a szélbe – karcsú lányok – jegenyék.
 
Szivembe húsz év gazdagsága s lágy,
édes-halálos méz: a vágy, a vágy.
 
Fejemre kulcsolom a két kezem
és koravénen rád emlékezem.
 
Vagyok szegény, ki semmit sem akar,
harmincnégy éves, elfáradt magyar.
 
S nem kérdezem, az ég ragyog-e még.
Azt sem kérdezem, hogy vagyok-e még?
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Kosztolányi Dezső: 

Üllői-úti fák

Sétáltál már tavaszi éjjel kézen fogva Vele a balzsamos 
illatú fák alatt, és tudtad, hogy Ő az igazi? Lihegtél már 
egyedül hideg szélben, benzingőzbe pácolt szomorú csu-
pasz fák mellett karantén idején, órát lesve, hogy haza-
érj? Ahol Ő nyit ajtót, kezében az albummal: nézd, milyen 
szépek voltunk!

Vladár Zsuzsa

Az ég legyen tivéletek,
Üllői-úti fák.
Borítsa lombos fejetek
szagos, virágos fergeteg,
ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát,
ti voltatok az ifjuság,
Üllői-úti fák.
 
Másoknak is így nyíljatok,
Üllői-úti fák.
Szívják az édes illatot,
a balzsamost, az altatót
az est óráin át.
Ne lássák a bú ciprusát,
higgyék, örök az ifjuság,
Üllői-úti fák.
 



94

Haldoklik a sárgult határ,
Üllői-úti fák.
Nyugszik a kedvem napja már,
a szél busan dúdolva jár,
s megöl minden csirát.
Hová repül az ifjuság?
Feleljetek, bús lombu fák,
Üllői-úti fák.
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Kovács Vilmos: 

Verecke

Kovács Vilmost személyesen ismertem, lélektisztító költe-
ményeiből eddig is erőt merítettem. E versben ezredéves 
történelmi képekbe kódolt üzeneteket villant fel, hogy ne 
adjuk fel ősi jussunkat, a szülőföldet, hitünket és nyelvün-
ket. Üdvözlendő, hogy ez a költemény állandóan jelen 
van a szavalóversenyek ajánlott repertoárján. Miután 
Ivaskovics József megzenésítette, a verséneklő fiatalok is 
gyakran előadják.

Dupka György

Ez hát a hon… Ez irdatlan
hegyek közé szorult katlan.
S az út… Kígyó vedlett bőre.
Hány népet vitt temetőre.
S hozott engem, ezer éve,
Árpád török szava, vére
bélyegével homlokomon…
szerzett ellen, vesztett rokon
átka hull rám, mint a rontás.
Perli-e még ezt a hont más?

Fenyő sussan, lombja lebben:
besenyő-nyíl a mellemben,
szakadékok; szakadt sebek,
útpor-felleg: megy a sereg,
elmegy, s engem hagynak sírnak…
Ágyékomból most fák nyílnak,
fényes szemem kivirágzik,
szájam havas vihart habzik,
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málló szirtbe temessetek,
fejem alatt korhadt nyereg,
két lábamnál lócsont sárgul –
ősi jognak bizonyságul,
mert ez az út, kígyó bőre,
s kit nem vitt már temetőre,
s ki tudja még, kit hoz erre,
menni vele ölre, perre.
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Kölcsey Ferenc: 

Huszt

Ismerjük Lakatos Istvánt? Kivételesen tessék gyorsan 
rákeresni az interneten erre: „Életben maradnának.” 
Hogyan jön ez Kölcseyhez és a Huszthoz? Kiderül, higy-
gyenek nekem!
Ez a vers tökéletesen megtestesíti azt, amit a „magány 
erődjeként” szoktam emlegetni: egyedül az erdőben  
a kedvenc dallamaimmal a fülemben ballagni és egyszer 
csak... megérkezni.
Huszt vára Kölcsey számára egy megérkezés – talán.
Számomra a Huszt-vers a megérkezés – ez biztos.

Simon Barbara

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
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Márai Sándor: 

Halotti beszéd

Milyen elgondolkodtató, hogy a legrégibb teljes magyar 
nyelvű szöveg éppen egy halotti beszéd. Erre játszik rá 
Márai e versében, amikor a hazáját, nyelvét, kultúráját 
siratja, azok felett mond gyászbeszédet. Jól megmutatko-
zik az emigrációba kényszerült magyar és kelet-európai 
sors, hiszen Magyarországot még a világ egyik legszebb 
helyén, a Nápolyi-öböl felett is szívszorítóan hiányolja.  
A költemény egyetlen „megnyugtató” pontja az, hogy 
van, ami nem változik: az élet (és a kultúra) halandósá-
ga és körforgása: „Íme, por és hamu vagyunk.”

Blankó Miklós

Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat.
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív”– már nem az, ami volt
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli: oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet!...”
Az ohiói bányában megbicsaklik kezed
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A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet.
A tyrrheni tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: „Nem lehet, hogy oly szent akarat ...”
De már tudod: igen, lehet ... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látni való, untatja a sok okmány és pecsét. –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív...” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz? ...Valahol? … És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz? … Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad...”
S egy másik nyög: „Nehogy ki távol sír e nemzeten...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért?
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek? ...” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A radioaktív hamu mindent betemet.
Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, cask osztályidegen, 
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képle-
ten,
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Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk,
Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.
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Petőfi Sándor: 

Az Alföld

Az Alföld közepén születtem és nőttem fel, így számomra 
mindig is egy különleges, kellemes és egyben nosztalgi-
kus érzést adott át a vers, mely tökéletesen képes vissza-
adni az Alföld nyugalmát és szépségét. Ezzel a tájleíró 
versével Petőfi megmutatja mindannyiunknak, milyen is 
az, ha az ember tiszta szívéből szereti szűkebb hazáját, 
azt a tájat, ahol felnőtt.

Kolláth Mihály Gábor

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.

Felröpűlök ekkor gondolatban
Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja.
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Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.

A tanyáknál szellők lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak eleven szinével
A környéket vígan koszorúzza.

Ide járnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.

A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.

A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban;
Odafészkel a visító vércse,
Gyermekektől nem háborgatottan.

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hűs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

Messze, hol az ég a földet éri,
A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya. –



103

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sir is fölöttem.
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Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen

Petőfi 1848 nyarán írt tájverse lírai realizmusával hat az 
olvasóra, amelynek köszönhetően az alföldi táj, a szülő-
föld, a gyermekkor, a szabadság szeretete ötvöződik egy-
séges egészbe. A szülőföld, a szabadság, a gyermekkor 
himnuszaként érzelmi, intellektuális, esztétikai élményt 
nyújt. Különösen vonzó összetevői a tájrajzba beleszőtt 
érzelmi, hangulati tartalmak. A tájlírának ez a figyelem-
re méltó darabja a magyar táj, az Alföld, a szabadság 
értékteljes mivoltára hívja fel a figyelmet.    

Csomortáni Magdolna

Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel...
Húsz esztendő... az idő hogy lejár!
„Cserebogár, sárga cserebogár!”
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Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már...
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár...
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,
Lovagolok fűzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparipán,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár...
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Megkondúl az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom, s félálomban vagyok már...
„Cserebogár, sárga cserebogár”... – –
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Radnóti Miklós: 

Nem tudhatom…

Nem hiszek a számmisztikában, sokszor elismételt erköl-
csi tartása és egyszerűségében mély poétikai megoldásai 
mellett mégis egy effajta dolog miatt érzem hozzám kü-
lönösen közelállónak ezt a költeményt: a vers datálása, 
január 17. – történetesen a születésnapom. Titkos kapocs 
ez, mely mindig megörvendeztet, ha az utolsó sorokra té-
ved a szemem, s ettől még inkább úgy érzem, hogy e vers 
életem elidegeníthetetlen része.

Bóka Gábor

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
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az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
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Reményik Sándor: 

Vizek ha találkoznak

Természeti képet, a vizek folyását festi le a költő, s köz-
ben örök emberi tapasztalatot oszt meg az olvasóval. 
Az optimista kicsengésű vers a kis patakok összeadódó 
erejével érzékelteti az emberiségben – akár a kis csopor-
tokban is – rejlő – gigantikus erőt. Vizekről olvasunk, s 
az agyunkban az egyesült, győzni képes emberi-szellemi 
erő jelenítődik meg. Csak az enyémben, vagy máséban 
is? Számomra a mű inspiráció, és igaz példa az összefo-
gásra, az építő együttműködésre.

M. Mester Katalin

Harsogva jő két vadpatak,
Egy harmadik, egy negyedik,
Külön kis völgyből mindenik, –
De egymás felé tartanak.
Alább a sodruk sebesebb,
Alább már malmot hajtanak,
Fűrészt lendítnek rönköt vágni.
 
Mennek – és nem fognak megállni!
 
A forráspontjuk messze-messze
Rejlik az Ünőkő alatt,
Egyiké itt, a másiké amott.
De álmukban már látják társukat,
Akihez vágy ragadja őket,
S a testvér felé küzdik magukat.
Vadul birkóznak fával, kővel. –
 
És győznek – egyesült erővel.
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Szabó Lőrinc: 

Ipoly füzei

Szabó Lőrinc kisiskolás éveinek önfeledt napjait tölthette 
az Ipoly füzeinél. Néhány kanyarulattal lejjebb gyermeki 
nyaraim ugyanígy az ezüstös lombsátorban múlattam. 
Nap mint nap átsétáltam a mikolai partra is, az Ipoly 
folyása, a gyermek gyanútlan bátorsága fittyet hányt 
Trianon verdiktjeinek. Az Ipoly hallgatott, s ma hallgat 
csak igazán. A hetvenes évek lánctalpasokkal szaggatták 
partjait. Eltűnt az én vízparti rókacsaládom az öreg fü-
zesekkel együtt, ám a folyó kérdései velünk maradnak: 
vajon jól sáfárkodunk-e a teremtett világ csodáival, meg-
halljuk-e még csónakunk csendjéből a természet szavát?

Pomozi Péter

Ipoly füzei, karcsú, szép füzek,
s ti, öregek, roskadtak, görcsösek,
tele friss hajtásokkal, szeretem
nézni: sok forgó leveleteken,
mely kócos fürtökben a vízig ér,
hogy villózik egymásba zöld-fehér-
szürke fényetek. Ennyi csak, ez a
kis színjáték, mit a part vándora
tőletek kaphat. Kilométerek
múlnak, gyalog, csónakon, s titeket
lát csak a szem, horgászok bús sorát,
mely nem a halat nézi, csak magát.
Nyáron zöld bánat, ősszel halk tüzek,
szeretlek, csöndes szomorúfüzek:
ti etettétek a nyulaimat,
ti adtátok első sípjaimat,
s alig pettyezte gólyahír a gazt,
barkátok már hozta az új tavaszt.
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Tollas Tibor: 

Széki tánc az Alpesekben

Akivel megtörtént már, hogy hosszabb külföldi tartózko-
dás során hirtelen hazai szót vagy zenét hallott, az érti 
igazán az emigráns költő versét, azt az érzelmi vihart, 
amit egy Bajorországban látott széki tánccsoport keltett 
benne. Trianon évében született, 1947-től megjárta az 
ÁVH börtöneit, az 56-os forradalom leverése után Mün-
chenben telepedett le, nem remélve, hogy egyszer még 
hazajöhet. A széki tánc számára a hazáját vesztettek,  
a történelemtől megtiportak lázadásának jelképe.  

Csendi Júlia

Ha kimondhatatlan szavakkal,
mondjátok el hát mozdulattal:
ősi tánccal így tisztelegtek
apáitok az isteneknek.

Vad tusában így jártok táncot, 
éj húsába hasító lángok,
szóltak e „nyelventúli nyelven”,
legyőzve, mégis verhetetlen.

Mennybéli vezényszóra holtak 
horpadt sírokból feldobognak,
koporsóik fedelét tárva
készülnek a feltámadásra.
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csillagot vet csizmátok sarka,
daloljátok ki diadalra,
mit apáitok elvesztettek,
tizenhat milliónyi lelket!

Varázskörbe forrasszon lángja,
szakíthatatlan örök láncba,
kik tovább éltek rendületlen,
Erdélyben, vagy az Alpesekben.
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Tóth Árpád: 

Fénylő búzaföldek között

A vers a „csendes dalos” költő fájó utazása. Ha egy pil-
lanatra is, de megidézi „a jó magyar föld” nehéz múlt-
ját – a meghökkentő „vén oroszlán” párhuzamával 
ráerősít erre –, hogy aztán finoman beleszője ragasz-
kodó hazaszeretetét. A sárga búzaföldek ragyogó lát-
ványa a gyermekkor – gyermekkorom – távoli emlékét 
hívja elő. A tompa nyugalom mögött feszült vágyakozás 
lappang, ez a vers végére elcsendesedik.

Baradits-Stummer Márta

Ha olykor lassú esti sétán
Az országút merengve páros
Sor jegenyéjét messze járom,
S mögöttem elmarad a város –
 
Megállít a nagy búzaföldek
Ragyogása az esti napban,
Nyújtózkodnak a sárga táblák
Fénylőn, komoran, mozdulatlan;
 
Valahonnan az erdőszélről
Viszkető kis szelek sziszegnek,
De keleti, ős lustasággal
A nagy táblák alig zizegnek;
 
Alszik a sűrű, jó magyar föld,
S oly különös, ahogy mogorván
Sütteti sok busa kalászát,
Mint sörényét egy vén oroszlán,
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Mely idetévedt Európa
Hegyei s tengerei közzé,
S vadásznak rája ezer éve
S ezer tőr és háló kötözné –
 
És már nem bánja. Elcsigázott
Remek teste elnyúlt a napban,
Már néki mindegy, várja sorsát
Fénylőn, komoran, mozdulatlan;
 
Vagy tán egy bősz ugrásra vár még?
S kalászvillantó esti tűzben
Nagy ős dühét forralja lassan,
Félelmesen és egyszerűen?
 
S majd talpa nagyságos ütése
Végigrendül Európa hosszán,
Mielőtt elalunna végkép
Az Ázsiából jött oroszlán?
 
Ki tudja? Ó, te furcsa, drága,
Vad búval és bő vérrel ázott
Komor magyar föld, csöndes este
Megsimítom fénylő kalászod;
 
Lásd, engem, kócos, bús jobbágyok
Sarját, rég megtett gyermekének
A finom, csábító Nyugat, de
Láttodra egy-egy régi ének,
 
Valami kancatej-szagú dal
Lelkem ős pusztáiból följön,
És jajgat a nap húnyó fényén,
S meghal az esti búzaföldön.
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Váci Mihály: 

Mindenütt otthon

Az otthon mint főnév a lakás, de mint határozószó kitá-
rul: a szülőhely, a haza. A költő a hazai tájon minden-
ütt „bolondul” otthon érzi magát. És mi ez a táj? Határ, 
vasút, állomás, város, ismerős pad… Gyermekkor és ha-
rangszó. S akkor elkezdjük sorolni a saját otthonainkat: 
város, falu, HÉV, vonat, Duna, Tisza, Balaton, alföld és 
hegyek; és persze emberek, szülők és őrült szerelmek:  
„e földön én itt idegent sosem lelek”.

Vízkeleti Szilveszter

Otthontalan csavargó vagyok én? 
Hiszen
minden vidéken otthon érzi magát
szivem.
Minden határ fölött a régi kék  
az ég,
s a rozsban mindenütt lefognám kedvesem
szemét.
Őrházikók előtt, akárhol is, Apám  
tiszteleg;
s ha sorompók közt suhanunk, megint gyerek 
leszek.
És minden állomáson én mindig 
megérkezem, 
szinte leszállnék mindenütt, ahol lámpa 
int nekem.
A városok hatalmas hangszerek, 
húrjaikon
botladozva emlékeim dallamait 
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újra tudom;
harangszavuk nagy pálmaága  
fölém hajol,
s egy ismerős pad mindenütt int felém 
a fák alól.
Én nem tudom, már sokszor félek,  
vétkezem:
hát nincs Anyám; szerelmem és barátom 
énnekem?
hogy én bárkit, bárhol is bolondul 
szeretek,
s e földön én itt idegent 
sosem lelek.
Ha már kezet fogott és hallgat 
velem,
vagy elkapja az utca-mély fölött fuldokló
tekintetem,
már üldögélnék órákig panasza 
tornya alatt,
amíg fölöttem szíve harangütései 
inganak.
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Vajda János: 

A vaáli erdőben
 

Az erdő köztes tér. Egyszerre félelmetes és misztikus, vé-
delmező és veszélyes. A művészi alkotásban két világot 
köt össze: az e világi és túlvilági között mozog, az élet és 
a halál mezsgyéjén, a boldogság és boldogtalanság pere-
mén. Mikor hatodikban tanítjuk Vajda versét, tapaszta-
lom, ebben a korban lehet, hogy még nem értik a diákok 
az elmúlás ilyetén vágyát, de érzik. Tetszik nekik. Szere-
tik ezeket a szövegeket: olvasni és énekelni is.

Magyari Sára

Odabenn a mély vadonban,
A csalános iharosban,
Félreeső völgy ölében,
Sűrü árnyak enyhelyében;
 
Oh milyen jó volna ottan,
Abban a kis házikóban,
Élni, éldegélni szépen,
Békességben, csöndességben!...
 
Nem törődni a világgal,
A világ ezer bajával.
Meggondolni háboritlan,
Ami immár közelebb van...
 
Illatos hegy oldalában,
A tavaszi napsugárban,
Nézni illanó felhőkbe,
Mult időkbe, jövendőkbe...
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És azután, utóvégre,
Észrevétlenül, megérve,
Lehullani önmagától,
A kiszáradt életfáról...
 
S ismeretlen sirgödörbe’
Elalunni mindörökre...
S ott egyebet mit se tenni,
Csak pihenni, csak pihenni...
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Vörösmarty Mihály: 

Fóti dal

„Egy pohár bor a hazáért / Meg nem árt.” Ezt a verset 
a fóti Somlyó hegyen kell elmondani, javasolható, hogy 
társaságban, a Vörösmarty pincénél, lehetőleg nyári 
vagy őszi alkonyatkor, amikor kigyúlnak a pesti fények, 
ugyanis innen a legszebb Pest és persze Buda látványa, 
a hegykoszorú alatt terpeszkedő városé; és persze hű-
vös fröccsöt kell hozzá kortyolgatni, merthogy ez fröccs-
vers, ahogy azt annak idején Fáy András szüretén Jedlik 
Ányos bemutatta. 

Balázs Géza

Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy.
 
Testet éleszt és táplál a
lakoma,
De ami a lelket adja,
Az bora.
Lélek és bor két atyafi
Gyermekek;
Hol van a hal, mely dicső volt
És remek?
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Víg pohár közt édesebb a
Szerelem.
Ami benne keserű van,
Elnyelem.
Hejh galambom, szőke bimbóm,
Mit nevetsz?
Áldjon meg a három isten,
Ha szeretsz.
 
Érted csillog e pohár bor,
Érted vív,
Tele tűzzel, tele lánggal,
Mint e szív;
Volna szívem, felszökelne
Mint a kút,
Venni tőled vagy szerelmet,
Vagy bucsút.
 
Hejh barátom, honfi társam,
Bort igyál.
Víg, komor, vagy csüggeteg vagy,
Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik,
Él a kedv.
Nincs a földön gyógyerőre
Több ily nedv.
 
Borban a bú, mint a gyermek,
Aluszik.
Magyar ember már busúlt sok
Századig.
Ideje hogy ébredezzen
Valaha:
Most kell neki felvirúlni
Vagy soha.
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Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
s felsivít:
Csakhogy egyszer tenne is már
Valamit.
 
No de se baj, máskép leszen
Ezután;
Szóval, tettel majd segítsünk
A hazán.
Ha az isten úgy akarja
Mint magunk,
Szennyet rajta és bitor bűnt,
Nem hagyunk.
 
Rajta társak hát, igyunk egy
Húzamost;
Bú, szerelmek, házi gondok
Félre most:
A legszentebb –, legdicsőbbért
Most csak bort,
De ha kellend, vérben adjunk
Gazdag tort!
 
A legelső magyar ember
a király:
Érte minden honfi karja
Készen áll.
Lelje népe boldogságán
Örömét,
S hír, szerencse koszorúzza
Szent fejét!
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Minden ember legyen ember
És magyar,
Akit e föld hord s egével
Betakar.
Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép.
 
Ellenség vagy áruló, ki
Hont tipor,
Meg ne éljen, fogyjon élte
Mint e bor.
Áldott földe szép hazánknak,
Drága hon,
Meg ne szenvedd soha őket
Hátadon!
 
S most hadd forrjon minden csep bor
Mint a vér,
Melyet hajdan frígyben ontott
Hét vezér;
S mint szikrája a szabadba
Felsiet,
Úgy keresse óhajtásunk
Az eget.
 
Légyen minden óhajtásunk
szent ima,
S férfikeblünk szent imáink
Temploma.
És ürítsük a hazáért
E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt.
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Érje áldás és szerencse
Mindenütt,
Ahol eddig véremésztő
Seb fekütt.
Arca, mely az ősi bútól
Halavány,
Felderűljön, mint a napfény
Vész után.
 
Hű egyesség tartsa össze
Fiait,
Hogy leküzdje éjszak rémes
árnyait:
Künn hatalmas, benn virágzó
És szabad,
Bizton álljon sérthetetlen
Jog alatt.
 
S vér, veríték vagy halál az,
Mit kiván,
Áldozatként rakjuk azt le
Zsámolyán,
Hogy mondhassuk csend s viharban:
„Szent hazánk:
Megfizettük mind, mivel csak
Tartozánk.”
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Wass Albert: 

Dalol a honvágy

Van-e egyszerűbb népdal, mint a „Szeretnék szántani…” 
kezdetű? Lehet-e mélyebben kifejezni a honvágy fájdal-
mát, mint a gyermekkorból visszacsengő sorok tovább-
írásával? Benne van minden, ami elveszett: az otthoni 
hegyek, erdők, szálló fecskék, mezei virágok, az esti ég-
bolt csillagai, a rét hajnali harmata és a szántani való 
hazai fekete föld, amely a mindennapi kenyeret adja. Így 
válik a versből ima, s az imából újra népdal.

Cservenka Judit

Szeretnék szántani,
hat ökröt hajtani,
régi eke szarvát
kezemben tartani.

Harmatos hajnalon
régi utat járni.
Régi erdőszélen
virágot csodálni.

Szeretnék még egyszer
tavaszbúzát vetni!
Jó fekete földet
a kezembe venni.

Beszívni illatát
frissen kaszált fűnek,
mialatt a réten
tücskök hegedülnek...!



124

Látni, még csak egyszer,
a leszálló estét.
Villanó szárnyával
az érkező fecskét.

Keleti ég alján
ahogy gyúl a csillag,
békés tájak fölé
békességet ringat...

Istenem, add, hogy még
egyszer haza menjek!
Régi hegyeimen
új bort szüreteljek!

Fáj a bujdosás már.
Csupa fáj az élet.
Elvész idegenben
erdélyi cseléded.

Régi hegyeimen
lábujjhegyen járnék.
Jó volna a napfény!
Szép volna az árnyék!

Szép volna, jó volna!
Hallgass meg, Úristen!
Hisz más kívánságom
e világon nincsen:

Szeretnék szántani!
Hat ökröt hajtani!
Régi ekém szarvát
még egyszer...
még egyszer
kezemben tartani!
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Weöres Sándor: 

Tájkép

„Négy évszakos” természetjáró vagyok, egész évben sze-
retek kirándulni, felfedezni, feltöltődni. A túrákra min-
dig „viszek” magammal egy indulót. Télen, miközben 
„halkan a tájra hullik a hó”, Weöres e versének ritmusos 
sorait, amit a költő 15 éves korában írt. Határon innen és 
túl rengeteg felfedezni való csodát rejt a természet! Min-
denkit arra biztatok, hogy túrázzon minden évszakban, 
mert a táj „mindig a régi… mindig az új”, megújuló ener-
giaforrás testnek és léleknek.

Stubnya János Domonkos

Ködbe-hanyatlott régi vidék –
Könnyez a felhő, szürke az ég…

Alszik a ködben a csonka határ –
Délen a tájrul a nyári madár…

Messzire néznek a szürke hegyek –
Állnak az égen a hóseregek…

Ködbe-takartan alszik a táj
Alszik az őszben… tél-fele jár…

Házak a tájban gondtalanul –
Ködteli földre az ősz szava hull…

Barna a tájék, sárga a fa –
Nyikkan a csöndben a tél fogata…
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Csörren a csermely, dermed a tó –
Halkan a tájra hullik a hó…

Elmegy a sárga, jő a fehér –
Hóba takarva nyargal a szél…

Cukros a házak rőt fedele –
Halva vonaglik az ősz ereje…

Nyargal a tájon a hóval a szél –
Elmegy az ősz és itten a tél…

Halkan a tájék télbe borul –
Mindig a régi... mindig az új... 





Tájpróza  
(részletek) 
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Babits Mihály: 
Keresztül-kasul az életemen 

„Ez a könyv ugyis teljesen intim és személyes” – teszi 
meg maga Babits a mű elején ezt a felütést. És olyan lí-
rai is, tenném hozzá, és bölcs, szokatlan, vallomásos. Ki 
ne szeretne mások életébe kukucskálni, legalább néhány 
élmény átéléséért némi titokzatosságot felfejteni. Azért 
legyünk óvatosak, súlyos betegségével a háttérben, va-
lamint a babitsi magatartást ismerve nem számíthatunk 
könnyed személyességre. Helyette szellemi játék, útika-
lauz az irodalomhoz, a szerzőhöz, az emlékeihez – azo-
kon keresztül-kasul.

Deák-Takács Szilvia

1938 szentistvánján

A kép, amit gyerekfejjel alkottam magamnak Esztergomról, 
egy Benczur-festmény színeiből szövődött. Vajk megkeresz-
telését láttam lelki szemeimmel; födetlen vállú, daliás ifjú 
térdelt, csillogó márványmedence előtt, gazdag ornátusú 
püspökök és díszruhás főurak gyűrűjében. Később Arany Já-
nos verse került a kezembe, a töredék hősköltemény, mely-
nek színhelye Esztergom; kép és vers nem hazudtolták meg 
egymást:

Ül Isztragomban István szent király,
Pap és parasztúr mind körötte áll;
Fején az ékes ujdon korona,
Vállán palástnak himzett bársonya...

Ez az aranyozott pompájú fantázia kapcsolta össze bennem 
Esztergom nevét a Szent Istvánéval. Szent István városa: 
az én fülemben ez mindig csak Esztergomot jelentette; ho-
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lott a büszke elnevezésre más magyar városok is pályázhat-
nak, ahogy Homérosért is hét város versengett hajdanában. 
A valóságos, eleven Esztergomot hajóról pillantottam meg 
először, a Dunán: s ez csakugyan olyan volt, mintha vala-
mi fenséges és szent királyi székhelyre vonulnék be. A bazi-
lika magasból nyujtotta elibém keresztjét; az alkony arany 
szőnyeget terített a hullámokon át a palotáig; fölötte széles 
ünnepi karzatot mimelt a várhegy fensíkja, ahol nagypénzű  
s szenvedélyesen tervezgető prímások egykor a Magyar 
Siont ábrázolták ki. Igaz hogy ez már nem az ősi Esztergom 
volt; nem a szent király középkori, legendás városa. Szent 
István palotája lent hallgatott a hegy belsejében, a földbe te-
metve; ami még látszott volna belőle, azt maguk az új terv 
építői földelték el, hogy egyenes és szabad térséget nyerjenek 
a középkorias zegzugok helyett. Annál szédítőbb arányokban 
állt ott a modern Főtemplom: méltó emlékműve az ezred-
éves Nagy Magyarországnak, s szimbóluma a szentistváni 
eszmének! Egy magyar San Pietro, a hozzátartozó magyar 
Vatikánnal! Messziről uralkodott az egész tájékon, szinte 
nyomta a hegyet és a várost. Valóban Európa egyik legna-
gyobb temploma; fala 17 és fél méter vastag az alapoknál; 
oszlopait hét ember foghatja át kinyujtott karokkal; főol-
tárán a világ legnagyobb oltárképe... S hát még a hatalmas 
kupola! Csak a kereszt alatti gomb belsejében 4-5 ember ké-
nyelmesen elfér. És az óriás piazza, honnan csak a Bernini 
oszlopcsarnokai hiányoznak! Ilyen pompával, ekkora ará-
nyokkal hatott rám Esztergom, az első benyomásomban! 
Bevallom, ez a számokban kifejezhető nagyság és gazdagság 
szinte még csüggesztett is. A sekrestye kincstárában viszont-
láttam a Benczur-kép püspökeinek ornátusait. Ezek igazán 
gyönyörűek; s még gyönyörűbb például a „Mátyás-kálvária”, 
ez a mesébevaló ötvösmű, talán Pollajuolo alkotása, esetleg 
részben régi magyar munka. Vezetőm azonban nem művészi 
szépségekről beszélt, hanem arról, hány drágakő van benne. 
Méretek és drágaságok tobzódása volt ez; s még folytatódott 
a Palota termeiben, óriás gobelinek s ritkabecsű porcellánok 
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között. Egy fejedelmi s pazarkodó „mű-városban” jártam; 
szinte jólesett később fölfedeznem mellette a másik Eszter-
gomot, a szegény és meghitt kisvárost.

A két Esztergom alig ismeri egymást, noha térkép szerint 
szorosan összenőttek. Közvetlen a várhegy mögött egy másik 
dombocska áll, éléről szép régi parasztkálvária néz farkas-
szemet a bazilikával; bajuszos hajdúk ostorozzák Krisztust  
s csodálatosan gyöngéd szépségü fájdalmas asszonyok sirat-
ják. Ott állnak a hegyélen, a szélben, hajadonfőtt és talapzat 
nélkül, s mintha még ruhájuk is lobogna! S körülöttük a hegy-
re guggolva, összehúzódva mint menekült csapat, apró, festői, 
fehér vályogházak, félig beépítve az agyagos partba, egymás 
hátán csüggve, roskadozva, omló szurdokok és olaszos gir-
begurbák között: ez Szent Tamás. Mily középkori kép! Ezek 
az utcácskák alighanem jobban hasonlítanak a Szent István 
városának primitív uccáihoz, mint akármi más a mai Eszter-
gomban. Ámbár, mint hallom, egész új telep ez s a bazilika 
építésével függ össze: olasz kőműveseit ültette ide az akkori 
prímás, saját telkén engedve helyet vityillóiknak. De ki választ 
már szét itt régit és újat, magyart és idegent? Eggyé gyalulta 
mind a „százados szelíd szegénység”, mely megnevezhetetlen 
szépséggel árasztja el e dombot; a vityillóknak épúgy meglé-
vén a maguk szépsége, mint a palotáknak.

Én egy harmadik hegyről szoktam nézni mindezt, ez az én 
saját külön hegyem: egy nyájas szőllőhegy kis kápolnákkal 
és pincesorokkal! Innen a másik kettőt jól belátom, s így sze-
retem őket látni együtt; itt ütöttem föl nyári tanyámat im-
már hosszú évek óta. A hidegpompájú Benczur-festmény 
helyett ma otthonos tájkép néz rám, meghitten mosolyogva, 
verandám üvegkockáin át, friss színekkel, mint egy rajzhálós 
karton. Szent István székhelye iparkodó, messziről füstölgő 
bányavároskák közt pilledten őrzi pompáját s szegénységét. 
Tekintetem kéjjel csúszkál a csillogó Dunán, a méltóságos ka-
nonokházaktól, a Csitriszigetek ősvadonáig. Ahol én lakom, 
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ott is ősvadon volt, mikor először idecsöppentem, mint egy 
gyarmatos a Csöndes-óceán valamely ismeretlen szigetére. 
Mennyi türelem, fáradság, lemondás a gyarmatos élete, míg 
némi kényelmet teremthet magának. Sokszor eltünődtem, 
mit szeretek Esztergomon? Nyilván a Benczur-pompát, az 
ősvadont és a szelíd szegénységet együtt.
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Bertha Bulcsu: 

Száznégy fenyőfa

A műben – a faluhelyen is sok időt eltöltött író – felvillantja  
a civilizáció, a vágyva vágyott lakótelepi összkomfort vi-
tathatatlan előnyeit, kényelmét. S közben rávilágít a nyug-
talanító élettérben való kiszolgáltatottságra, az örökös 
zajokra, a kikerülhetetlen tényezőkre. Hiszen más-más 
életkor, élethelyzet más-más „kényelmet” kíván. S a ter-
mészetszerető embert, ha egyszer elvarázsolta a natúra, 
a Balaton, akkor odavágyódik a gyümölcsfák, szőlők, 
madarak, s a nagy tó megunhatatlan közelébe, békéjére. 

M. Mester Katalin

Koncz József tervezőmérnök 1970. április 13-án a lakók első 
csoportjával költözött Óbudára. A makaróni hosszúságú ház 
ablakai a Szentendrei útra nyíltak, így az autók surrogása, 
a felbőgő motorok hangja behallatszott a lakásokba. Zugló 
csendjéhez szokott fülüknek ez furcsa volt, Koncz mégis sze-
rencsésnek érezte magát, mert a második gyerek megszüle-
tése után az egyszobás, félkomfortos lakásban nem fértek 
el. Az autók surrogását néhány hónap múlva megszokták,  
s reggelente elégedetten nyitották meg a csapokat, melyekből 
megbízhatóan ömlött a meleg víz. Elégedettségük a tél bekö-
szöntésével csak fokozódott, mivel nem kellett szén után fut-
kosni, és reggel, este rakosgatni az öreg, drótokkal összefogott 
cserépkályhát. A központi fűtés szürke radiátoraiból éjjel-nap-
pal áramlott az egyenletes meleg. Koncz ekkoriban szokott rá 
a vendégeskedésre, a konyakra, továbbá a „komfortérzés” és 
a „huszadik századi ember” kifejezésekre. Az idill 1971-ben 
kezdett elszürkülni. A fürdőszobában leesett néhány csempe 
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és összetörött. A Miklós utcában az ósdi, alacsony házakat, 
melyek az első télen hófedte tetejükkel festőinek tűntek, le-
bontották. Helyükön a cölöpverő gépek megkezdték az ala-
pozást. A gépek megrendítő kalapácsütéseibe beleremegtek 
a falak, s a csattanások betöltötték az álmatlan éjszakákat. 
Koncz, hasonlóan a többi lakóhoz, szociális érzékű ember 
volt, így naponta többször is kijelentette a feleségének: „Ezt 
ki kell bírni. Új lakások épülnek. Örüljünk neki, hogy éjjel is 
csinálják, így ezer és ezer ember előbb jut lakáshoz.” Kibír-
ták. Az út túloldalán felépült az új ház. Szép hosszú, cikcak-
kos, tízemeletes. A két tízemeletes ház között ettől kezdve 
ide-oda verődött a motorzaj, csattogás, zúgás. Igyekeztek 
megszokni. Már-már sikerült. Ekkor az építkezések térhó-
dítása miatt lezárták a Laktanya utcát, a teherforgalmat át-
terelték a Szentendrei útra. A gazdasági, ipari fejlődés hat 
év alatt sok új dömpert és pótkocsis teherautót szült, s ezek 
hajnali négytől éjjel kettőig zajjal és füsttel árasztották el 
Óbudát. Más baj is adódott. Koncz József 1970-től 1976-ig 
hat évet öregedett. Jó nevet szerzett a szakmában, nehéz, 
speciális megbízásokat kapott. De elvékonyodtak az idegei, 
és zajérzékeny lett. Csendre vágyott, és levegőre. Felesé-
ge, aki meséskönyveket lektorált egy kiadónak, vonzódott 
a szép tájakhoz. Eleinte Sopron környékén szeretett volna 
egy faházat, de amikor a nővére, aki rossz házasságban élt 
orvos férjével, meghívta szárszói nyaralójukba, megszeret-
te a Balatont. Koncz irtózott a hétvégi autózásoktól. Utálta 
az M7-est és a Balatont. A gyümölcsöskerteket szerette, és 
a lassú folyású patakokat. Keresztúron nagyanyja kertjének 
végében csordogált egy ilyen patak, névtelenül. A Csényén 
túl, a sümegi rét közepén torkollott a Marcalba. Valami ha-
sonlót keresgélt a világban, de ezek a régi patakok és kertek 
eltűntek a földről.
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Eötvös József: 

A falu jegyzője 

A fordulatokkal teli regény középiskolás koromban raga-
dott magával izgalmas, váratlan eseménysorával. Jól em-
lékszem a beszélő nevekre, az egyik főhősre, Violára, aki  
a neve ellenére nem nő, hanem a környék hírhedt hara-
miája – legalábbis látszólag –, de valójában tiszta szívű 
ember. Nyúzó Pál szolgabíró is emlékezetemben van, aki 
dúvadlelkű és enyveskezű, valamint Üveges Jancsi, Cifra 
Jancsi és Macskaházy. A helységnevek, Taksony várme-
gye és Porvár is meglehetősen árulkodók. Mindenki olvas-
sa el az egész társadalmat bemutatni kívánó történetet!

Minya Károly

Aki tiszai alföldünknek egy részét bejárta vagy annak bár-
mely táján csak pár napig tartózkodott: bátran mondhat-
ja, hogy az egészet ismeri. Mint bizonyos családok arcain, 
úgy itt az egyes vidékeknél csak közelebbi ismeretség után 
vehetni észre egyes különbségeket, s az utas, kit homokos 
síkjainkon kocsijában álom nyomott el, ha pár óra múlva 
fölébred, csak izzadó lovain s azon: hogy a nap alább szállt, 
veszi észre haladását. A vidék általános jelleme, sőt egyes 
részletei éppoly kevéssé emlékeztetik őt erre, mint azt, ki  
a tenger közepén duzzadó vitorlákkal előrehalad. – A mesz-
sze elnyúló legelők, melyeknek változatlanságát csak itt-
ott egy vedertelen gémeskút vagy félig kiszáradt láp körül 
sétáló gólya váltja föl, s a rosszul mívelt szántóföldek, me-
lyeknek tengerijét s búzáját isten után csak az őrzi meg, hogy  
a lopás is némi fáradságba kerül; – itt-ott egy magános tanya, 
hol bozontos kuvaszok ugatva a birtok szentségét hirdetik,  
s a múlt évről fölmaradt széna- s szalmaboglyák arra inte-
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nek: hogy a birtokosnak vagy fölötte sok takarmánya, vagy 
igen kevés marhája van; – ezt látta, midőn szemeit behuny-
ta, ezt, midőn azokat ismét fölnyitá. Magok a tornyok, me-
lyek, midőn utószor körültekintett, hegyes oszlopokként 
álltak a róna távol határain, úgy látszik, mintha vele utaztak 
volna, legalább köztök s azok közt, melyeket most lát, épp-
oly kevés különbséget vehetni észre, mint a falu, melyhez ak-
kor közelített, s azon helység között (habár város volna is), 
mely felé lovai most ügetnek. S ha kocsisától megtudja, hogy 
déltől esteli hat óráig aludva egy egész mérföldet s egy da-
rabot haladt – elálmélkodik a csuda fölött. – Ismert dolog, 
miként kedélyünkre semmi nem hat inkább, mint azoknak 
jelleme, kikkel társalkodunk, s így természetes, hogy a Ti-
sza is eltáblabírósodott jurátusként felejtve vagy megbánva 
ifjúságának Mármarosban elkövetett kicsapongásait, végre 
azon tájnak jellemében – melyen tekervényes utakon tovább 
halad – részesül, s kivévén azon eseteket, hol mértéktelen 
sarkantyúzások miatt türelmét veszti, vagy valamely biz-
tosság által tulajdon ágyából igaztalanul kiszoríttatott, még 
kiöntéseiben is megtartja azon mértéket s méltóságos las-
súságot, melyet az iránta kiküldött választmány tanácskozá-
sain s a folyó magyar juris pereken kívül – semmi, mi széles  
e világon foly, megtartani nem tud; úgyhogy ezen áradásokat 
is, melyeknek időszakát ismerjük, s melyeknek kiterjedése 
földabroszainkon följegyeztetett – éppoly kevéssé nevezhet-
jük kicsapongásoknak, mint azt, ha hivatalviselt tekintélyes 
férfiak: installációk-, tisztújítások- vagy lakadalmaknál min-
den becsülettel eláznak. – Ha az áradás ideje megszűnt, a víz, 
miként zaj nélkül jött, úgy zaj nélkül távozik ismét, s a szőke 
Tisza nyugodtan foly tovább alacsony partjai között, valamint 
legjobb polgára hazánknak (mert hány van nagyjaink közt, 
ki csak honában osztja el kincseit!), úgy egyszersmind a leg-
boldogabb, mert csak az ő szabadsága nem gátoltatik senki 
által; s Európa nagyobb folyói közt ő az egyetlen, ki nemes 
öntudattal elmondhatja: hogy egészen az maradt, mivé isten 
teremtette.
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Eötvös Károly: 

Balatoni utazás

Egy balatoni utazásra bármikor készen állok. Ha a Ba-
latoni utazást olvasom, ki sem kell lépnem „a veszpré-
mi Bakony sötét erdős ormai” közül: e „tündérország”,  
a „Balaton ezüstös arca” valósággá válik, bámulom, gyö-
nyörködöm, utazom. Eötvös Károly kalauzol, s közben 
könnyeden cseveg.  A Lesence-völgy nekem e táj legszeb-
bike, mondom, s már indulunk tovább. Nem kérdezem,  
a „kóbor lantos Csokonai” miért e tájon sírta világgá szí-
ve minden bánatát.

Baradits-Stummer Márta

Tihany!
De sokat írtak már erről a félszigetről írók is, írogatók is,  
s mégis olyan keveset írtak erről mind az írók, mind az íro-
gatók. Ha az olvasó lelkében évek múlva visszacsillámlik 
az emlékezet: nem lát belőle egyebet, csak a kecskekörmöt,  
a visszhangot, a remetelakást s a barátok templomát. Né-
met volna, cseh volna, olasz volna: száz könyv, száz ábrázo-
lat volna róla százezer példányban. De hát csupán magyar 
szépség: minek róla sokat tudni. Aki ott lakik: annak még 
csak nem is szépség. Hiszen mindennap látja. Aki pedig nem 
ott lakik: annak számára még nincs fölfedezve. Csak a kecs-
keköröm, a visszhang, a remetelakás s a barátok temploma. 
Boldog emlékű jó tudósunk, Fényes Elek egyebet se tud róla. 
Mai íróink pedig százszor bővebben és szebben leírták már  
a Kék Barlangot s még a Lidót is, mint Tihanyt.
[…]
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Hát a visszhang?

Az már fönt van a templom oldalán. Egyenes, magas és szé-
les fal, állj tőle százlépésnyire, dalolj neki szellőtlen időben, 
s dalodat meghallod tőle a magad hangján. Hangod színét, 
erejét és fokát visszamondja tökéletesen.

De nincs benne semmi különös. Építs akárhol akkora falat, 
nem kerül több pénzbe, csak száz forintba, s megvan a ma-
gad tihanyi visszhangja. Hamis hangon éneklő lányod vagy 
fiad rögtön megismeri énekhangjának hamisságát.

A költő nem ily száraz, hétköznapi szürke lélekkel nézi azt  
a természetes tüneményt.

Egy-két év ide-oda, s el fog telni az a száz esztendő, amikor 
a kóbor lantos Csokonai Vitéz Mihály megnézte és meghall-
gatta a visszhangot.

Somogyból ment vissza Debrecenbe. Bizonyosan gyalogszer-
rel utazott. Kálvinista paptól kálvinista paphoz, parókiáról 
parókiára. Mint a peregrinus, vagy mint a szuplikációs diák. 
Áldott lelkű, jó falusi pap, de szívesen látod is te a magadhoz 
való vendéget. Ott fogod éjszakára, ott tartod egész napra; 
ha családi ünnep közelget, ott tartod napokon át. Ha el-
megy: megcsókolod, visszajöttét ígéretbe veszed, pogácsával 
tarisznyáját telerakod, csikóbőrös kulacsát kiszáradni meg 
nem engeded. És ha kocsid, lovad van: a szomszéd paphoz 
át is rándítod, sőt odáig egy jó szóra, egy ital borra magad 
is elkíséred. Debreceni diák mennyit tud mondani a pápai-
nak, pápai a sárospatakinak. Mennyit tudnak együtt dalolni. 
Mennyit tudják a németeket szidni! Mennyire eldicseksze-
nek tudós professzoraikkal. A miénk a híresebb! De bizony 
híresebb a miénk!

A tihanyi réven ment át Csokonai. Süvegjét, rövid dolmá-
nyát, kordován csizmáját, görcsös botját, kék tarisznyáját 
bizonyára nem bámulta meg a révész ott a szántódi oldalon. 
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Azt látta, hogy nem vándorló legény, nincsen vele szerszá-
ma. Nem is kucséber, nem is babkár, nem is német, nem is 
tót. De sőt inkább igen is jóravaló magyar ember, aki úgy 
beszél, mintha a Tisza mellékéről jött volna. Tetszik neki ez  
a beszéd szörnyen, de azért a két garas révpénzt elfogadja 
tőle, minthogy a törvény és a jó rend így hozza magával.

Akkor még Tihanynak Somogy felé néző homlokzatán bo-
zontos fürtökben állt a sűrű erdő. A kanyargó út föl a ma-
gasba nem szőlőkön, hanem erdőn vezetett át. S a falutól 
napnyugatra eső hegyeket is s a hegyi tavak partjait erdő 
koszorúzta.

Oda is elment Csokonai.

Árva szíve elkívánkozott oda is. S ahol legárnyékosabb volt 
az erdő: ott jutott eszébe kegyetlen Lillája, keserű szerel-
me, édes halála s örök dicsősége. Bánatos ábrándjai el nem 
eresztették onnan, s ott lepte meg őt a holdnak halavány fé-
nye is.

Minő dal az, amely ott csendült meg az ő nagy lelkében!

– Óh, Tihanynak rijjadó leánya! Szállj ki szent hegyed közűl. 
Ím, kit a sors eddig annyit hánya. Partod ellenébe űl. – Itt 
a halvány holdnak fényén Jajgat és sír elpusztult reményén 
Egy magános árva szív…

– Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek A boldogság kar-
jain, Vigadoznak a kies Fürednek Kútfején és partjain, Addig 
én itt sírva sírok!

– Itt halok meg! E sötét erdőben A szomszéd pór eltemet. 
Majd talám a boldogabb időben Föllelik sírhelyemet. S amely 
fának sátorában Áll egyűgyű sírhalmom magában, Szent lesz 
tisztelt hamvamért…
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A világ legszebb vidéke
[…]

Ott áll Szent György hegye. Néma méltósággal, fenséges 
nyugalommal. Ez is kúp. Ez is tűzhányó volt millió év előtt. 
Hatalmas vállain duzzadnak az izmok. Minden izomduzza-
dás óriási sziklagombolyag. Az egész hegy mégis kerek, va-
lami csodálatos szerszámmal simára, gömbölyűre faragta az 
alkotás. Nem is hegy ez, hanem dombormű. Két élő testvére 
van. Az egyik itt előttem, a Badacsony, a másik fönt Veszp-
rém megye nyugati síkján a Somlyó. A három testvér közül 
melyik a legszebb, ki tudná azt megmondani?

Szent György hegyén kisded falvak. Valamennyinek idelát-
szik tornya, minden toronynak hozzám búg el esti harang-
szava. Harminchat falunak harangszavát hozza el hozzám 
a mély csöndben a lengedező keleti szellő. Áhítat, fohász, 
imádság lepi meg a lelket. A lány szerelmének dala is gyönyör. 
Hozzám isten szerelmének dala zeng a harangok szavában. 
Ahol állok: Szent György hegye elzárja előlem Csobánc várá-
nak és Hegyesd várának omladékait, de a harangok szavában 
s a nyugvó nap visszavert fényében én azokat is érzem.

Előttem Szigliget erdős csúcsai. Kisded csúcsok. De egyik fö-
lött ott áll a régi vár romja, tört falak, omló tornyok, záratlan 
folyosók tömkelege. Úgy áll ott a várrom, mint öreg király fe-
jén korhadt koronája. Ajtónak, ablaknak nyílásán áttör a nap 
fénye, s az a fény a távolból mintha drágaköve volna a koro-
nának.

Hejh, Szigliget omló vára, te sok kötelességet mulasztottál! 
A török téged nem bántott, a németet te nem bántottad. 
Nemzetünk nagy harcaiban nincs szereped. Pedig uradnak 
Zalában és Somogyban kétszáznyolc városa és faluja volt, de 
te azért békén éltél mindenkivel. A nemzet nagyjainak ott 
kell lenniök a nemzet minden küzdelmében. Csatát, börtönt, 
hóhérpallost nem szabad kerülniök. De nem szabad a békés 
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idők áldozatát se. Mit nyertél nyugalmaddal, gyávaságoddal, 
bölcsességeddel, Szigliget vára? Kétszázhuszonhat év előtt 
rád szállott az istenek haragja, s villámai szétszórták büszke 
tornyaidat. Urad is elmúlt nyomtalan. Fiága kihalt, leány-
ágai elszéledtek, elszegényedtek, magad romvár: idegen kéz-
re kerültél, s az egykor hatalmas Lengyeltóthy nemzetségnek 
se híre, se hamva. A múltban se volt, míg élt – hogy lehetne 
most, amikor már rég porrá vált!

Szigliget mögött a gulácsi és tóti hegycsúcsokon rezeg még 
az esti napsugár. Puszták, kopárak, legelőnek is soványak, 
se szőlő, se erdő, se hajlék oldalukon. De alkatuk csodála-
tos; egészen olyan, mint az egyiptomi piramisé. Kotlóstyúk 
mellett csirkéi: úgy állnak az öreg Badacsony mellett ez ifjú 
sziklakúpok.

Fönt a magasban északkelet felé a veszprémi Bakony sötét 
erdős ormai zárják be a messzelátás határait. De Badacsony 
mellett továbbsiklik szemünk, s eljut Tihanynak kék vonalá-
ig, s keletről és délről Somogy megye száz falutornya fordítja 
felénk mosolygó fehér arcát. A boglári és fonyódi halmokon 
egy pillanatig se tud megállni többé tekintetünk. Mit keres-
sünk ott ezentúl, ha már előttünk áll Badacsony vidékének 
tündérországa?

Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor én ezt a tündér-
országot először megláttam.

A györöki majornál még csak a Balaton ezüstös arca állt 
előttem. A majorbeli kutyák ránk estek, s duhajkodó uga-
tással ijesztgettek. Elkísértek majd egy dűlőföldnyire. Kő-
hajigálással ingereltem őket, hogy minél tovább kísérjenek. 
Sejtelmem se volt arról, minő szépségek tárulnak elém. Alig 
vettem észre az útnak északra hajlását. Egyszerre előrené-
zek, s egész végtelenségében előttem áll a csodálatos szépsé-
gek gyűjteménye.
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Mi ez?

Megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Valami ön-
kénytelen kiáltás jött ajakamra. Azután néztem, néztem, 
mereven néztem. Lelkemet bámulás, gyönyör, ihlet, kimond-
hatatlan érzés ragadta el. Sohase álmodtam ilyen szépséget. 
Sohase láttam, sohase hallottam, sohase olvastam ehhez ha-
sonló tüneményt.

Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők 
fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu, ezer hegyi 
hajlék, csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok, csatornák, 
magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes várro-
mok, Szentgyörgynek és Badacsonynak komoly fensége, s az 
a Balaton mintha rám nevetne, s az a nádas mintha nekem 
súgna-búgna, s a látásnak messze határán égnek, földnek, 
Bakonynak, Tihanynak, tengervíznek édes ölelkezése, bizal-
mas összehajlása, s mindez egymást kerülve, váltogatva, ker-
getve, egymással összejátszva s a hátam mögött nyugvó nap 
arany sugarával ragyogón fölékesítve: íme, ez a kép rohanta 
meg lelkemet. A jelennek minden élettünete, sok százados 
múltnak minden árnya, természetnek ősalkotásai, ember-
kéznek apró szép dolgai együtt, egymás mellett. Van-e még 
ily ragyogó foltja több a kerek világnak? 

Nincs!

Én tudom, hogy nincs. Mi ehhez a Rajna partjainak szépség-
tárháza? Mi ehhez Nápoly környéke? Ha a nagy nemzetek 
közül valaki ilyen vidéket fölfedezett volna: millió meg mil-
lió kép volna arról forgalomban még Budapesten is.



144

Fekete István:

Téli berek

„Az egyik fa ága tövében egy kis cinege ül, és várja az el-
múlást. Valahol légpuskával lőtték meg, eddig elrepült, és 
nincs tovább. Az a fiú, aki meglőtte, most párnás ágyban 
alszik, és este felelősségre vonta anyját, hogy a szoba nem 
elég meleg.” Szívszorító? Igen. Szentimentális? Talán. De 
az életről szól? Kétségtelenül. A cinegét meg fogja enni  
a bagoly, hogy túléljen; a városi fiú pedig, ha szerencséje 
van, egy bölcs Matula bácsi mellett tanulhatja meg, mit 
jelent a természet rendje. Fekete István minden írása ta-
nítás a felelősségről, a természetről, magunkról.

Vladár Zsuzsa

A kutyák csak úgy jó félóra múlva jöttek vissza, mert Csikasz, 
úgy látszik, bemutatta Bikficnek a bereknek azt a részét, amit 
félóra alatt megmutatni lehetett. Csikasz sürgetően kaparta 
meg az ajtót, ami hidegre vallott, mint ahogy az is volt. 

A nap már lement, a köd elszállt valahová, az égen egyre fé-
nyesebb lett a hold, s a csillagok villanása hideg lett, mint  
a frissen köszörült késpenge. 

A szél elállt vagy megfagyott, de mégsem volt teljes a csend, 
mert mintha lágy selymek úsztak volna a havon; halk su-
hogást érzett inkább az ember, mint hallott, amint a hideg 
húzta össze a világot. Ezt a dermedt suhogást egy-egy puha 
surranás törte meg, ha valamelyik ágról vagy nádbugáról 
leesett egy-egy darab hó; egy-egy pattanás a Zala jegén, ha  
a vastagodó jég elszakadt a parttól, mert a víz felé húzódott, 
amiből élni lehetett. 
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A folyó – ahol látni lehetett – messziről olyan volt, mint  
a dermedt ezüst, de közelről fekete, mint a fáradt olaj, melynek 
mélységében, hideg feneketlenségében úszott a hold, ugyan-
olyan mélyen, mint amilyen magasan szállt a víz felett. 

Mozdulatlannak látszott minden, és szinte hihetetlen volt, 
hogy azon a távoli vonaton emberek vannak, amelynek za-
katolása úgy hallatszott ide, mintha zúzmarát szitált volna 
valaki az éjszaka dermedt pitvarában. 

A szita aztán elhallgatott, és maradt a táj, amelynek peremén 
újra felálltak a somogyi dombok, és előfeketedett a tüskevári 
erdő, amelynek öreg fái önmagukba zárták a nyarat, és állják 
az időt, nem számolva már az éveket, mint az emberek, akik-
nek kevés van belőle. 

A kunyhó is hallgat már. Ablakában ellobbant a világosság, 
és havas nádhéja alatt őrzi a meleget. Az ablak hidegen nézi 
a hideget, és meg is méri, mert Matulának az ablakon hőmé-
rője van, amely – ebben a pillanatban – majdnem tizenöt 
fokot mutat. 

A két kis kuvik kirepült már a padlásról, ahol – kuvikszem-
pontból – kellemes volt az idő, különösen a kémény mellett, 
amelyet langyos légkör vett körül újra, mert most három na-
pig – Matula távollétében – bizony a kémény is hideg volt. 
Hála azonban az ember gondoskodásának, a tűzhelyen kalap 
nagyságú tuskó izzik, s a kémény meleg lesz akkor is, amikor 
a kis baglyok visszaérkeznek keserves vadászatukról. Mert ez 
a vadászat bizony elég keserves ilyenkor. Többnyire be kell  
a faluba menni érte, ahol a házak körül akadhat még egy-egy 
könnyelmű egér vagy rosszul elhelyezkedett veréb, amiből 
egy is elég egy-két napra a kis bagolynak. Nagy éhség persze 
már nappal is kiverheti a kuvikot szunyókálásából, és ilyenkor 
nappal is vadászik, bár kevés eredménnyel, hacsak fel nem 
melegedik az idő, amikor a mezei pockok is feljönnek a hó 
tetejére, egy kis napkúrázásra vagy élelem után vándorolva. 
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De most egyáltalán nincs meleg. Most olyan a légkör, mint-
ha meleg soha nem is lett volna a világon, és valószínűnek 
látszik, hogy már nem is lesz… 

A két kis bagoly persze külön vadászik, és külön is érkezik 
haza. Ez az érkezés már egyetlen hang nélkül is elmondja, 
hogy milyen volt a vadászat. Amelyik előbb érkezik, az nyil-
vánvalóan nem éhes már, és megeresztett, laza tollakkal bó-
biskol a kémény melletti gerendán, és ha a későbben jövő 
is elereszti magát, tollászkodik, megvakarja a csőre tövét: 
nincs semmi baj. De ha már világosan érkeznek, és mogor-
ván begombolkoznak, összehúzzák magukat, mint az éhes 
ember a nadrágszíjat, ez azt jelenti, hogy nem fogtak sem-
mit, és talán csak a következő éjszaka tudnak valamit adni az 
éhség fájdalmas gyomrába. És az is előfordulhat, hogy egyik 
madár elpusztul az éhségtől és hidegtől, mert nincs szeren-
cséje, míg párja mindennap jóllakottan érkezik haza, de az 
nem fordul elő, hogy a ragadozó madarak télen etessék egy-
mást, még azok sem, amelyek fészkelés idején rendszeresen 
élelmezik a tojáson ülő párjukat. 

Ez is hozzátartozik a természet szigorú törvényeihez, amely 
előírja, hogy a családért és a nemzedékért mindent meg kell 
tenni, mindent oda kell adni, még az életet is, de egymásért 
– semmit! 

A legtöbb madár és vadon élő állat gondolkodás nélkül dob-
ja oda életét, hogy megmenthesse fiókáit, de szemrebbenés 
nélkül hagyja elpusztulni párját télen, ha ugyan a fiókák ki-
röptetésével minden családi kötelék véglegesen meg nem 
szakad. A párja vesztett madár fészkelés idején bizonyára 
„búsul” – ha nem is emberi értelemben –, és sürgősen más 
párt keres, de e mögött a búsongás mögött nem az egyén, 
nem a szerelem kívánása van, hanem a fészek, a nemzedék,  
a fajfenntartásnak tudattalan, emésztő vágya. Azt persze 
nem tudjuk, hogy – ahol a párok télen is együtt maradnak 
— mit éreznek, ha a férj vagy feleség egyszer csak nem jön 
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haza, vagy a szeme láttára öli meg valami nagyobb ragadozó. 
Valami védő szándék valószínűleg van – különösen, ha ez 
a védelem nem kilátástalan, és nem életveszélyes –, és van 
valami hiányérzet is, de ez hamar elmúlik, mert ilyenkor az 
egyéni élet a fontos, mert abból lesz a család, ha majd a tavasz 
érintésére megmozdulnak a hormonok, és az az egyénnek 
mindig szent és gyönyörű, a többieknek mindig érthetetlen 
és nevetséges érzés lesz úrrá a földnek minden lakóján, amit 
úgy hívnak, hogy – szerelem. 

Mivel azonban erről a csodálatos érzésről most szó sem le-
het, ne is foglalkozzunk vele. Reméljük, hogy a kis kuvikok 
jóllakva érkeznek haza, ennél a reménynél többet nem tehe-
tünk értük. Persze remélhetnénk azt is, hogy a kis kuvikok 
inkább verebet fognak (van belőlük elég), és nem sármányt 
vagy cinkét, de jobb, ha az ember nem szól ügyeikbe bele, 
mert rendszerint nem ért hozzá. Az ember az állatokkal 
szemben „rendhagyó” magas színvonalú lény, amit az is bi-
zonyít, hogy az év bármely szakában lehet szerelmes. Hagy-
juk tehát ki az embert az összehasonlításból, és elégedjünk 
meg azzal, hogy újabban védi már a számára oly végtelenül 
hasznos madarakat (a bagoly minden nemzetségét is), és 
maradjunk a két kis kuviknál, akiknek nesztelen szárnyalá-
sát elnyelte az éjszaka. Az egyik előbb repült ki, a másik ké-
sőbb. Az egyik elkanyarodott keletnek, a másik nyugatnak, 
de a végső cél mostanában mindig a falu, mert az ember 
körül nemcsak veszély van, hanem élelem is. A kis baglyok 
tökéletes szemét nem zavarja a hideg, és hallásuk is felfogja  
a fűszál moccanását is, de ebben a kietlenségben nem moz-
dul semmi. De van mozdulatlan élet is… Mozdulatlan éle-
lem is. Az egyik fa ága tövében egy kis cinege ül, és várja az 
elmúlást. Valahol légpuskával lőtték meg, eddig elrepült, és 
nincs tovább. Az a fiú, aki meglőtte, most párnás ágyban al-
szik, és este felelősségre vonta anyját, hogy a szoba nem elég 
meleg. Előzőleg orvosságot vett be, mert úgy érezte, fájni fog 
a feje. Ez a fiú rendkívül érzékeny a legkisebb fájdalomra is, 
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és ha az ujját elvágja, orvos köti be, de megkívánja, hogy vér-
mérgezés ellen injekciót kapjon. Ha a hivatalos orvos nem 
teljesíti kívánságát az injekciót illetőleg, addig gyötri anyját, 
míg az pénzt ad, és privát orvostól kapja meg az „életmentő” 
szérumot, amire semmi szükség nincs. Ennek a fiúnak nincs 
apja, mert szülei elváltak. (Az állatok nagy része sosem válik 
el, amíg gyermekeiket fel nem nevelték.) És ez a fiú, ha csak 
ezredrészét erezné annak az elhagyatottságnak, félelemnek, 
fájdalomnak, mint az a kis madár a dermesztő és másnapta-
lan éjszakában, talán megkeresné állandóan szerelmes apját, 
és hozzávágná a légpuskát, mert nem tartott be sem emberi, 
sem állati, sem erkölcsi, sem természeti törvényeket, mert 
ölni tanította meg fiát, ahelyett, hogy élni tanította volna. 

A fiú nyújtózkodik álmában, a kis madár pedig összehúzza 
magát, mert ijesztően megmozdult felette a levegő, az eresz-
kedő bagoly hangtalan szárnysuhogása, aztán – semmi. Egy 
kis cippanás, egy kis szárnyverdesés; a kis élet ellobbant, és 
nincs tovább.



149

Gárdonyi Géza:

Egri csillagok

Egy 2005-ben végzett, a Magyar Televízió nyilvánossá-
gát is felhasználó országos felmérés alapján a „Magyar-
ország legkedveltebb regénye 2005” címet  Gárdonyi Géza 
Egri csillagok című történelmi regénye nyerte el. Vélemé-
nyem szerint ezt a könyvet már pusztán a népszerűségéért 
is minden magyar olvasónak meg kell ismernie.

Grétsy László

A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem 
illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú 
alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb.

Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz 
tetszett nekik.

Először csak a lábukat mártogatták bele, azután beleeresz-
kedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát 
ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol 
meztelenen mind a kettő.

Fürödhetnek: nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze 
van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne 
is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján – az nem úrfi; de 
a leányka az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája – kisasz-
szony –, és úgy illant el hazulról, hogy senki se látta.

Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint 
a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben,  
a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a nyakán.
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– Derdő – mondja a fiúnak –, úttyunk!

A Gergőnek nevezett, soványka, barna fiú háttal fordul. A le-
ányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé, 
a leányka meg a víz színén lebeg és rugódozik.

Azonban hogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a káka-
bokor zöld üstökébe, és aggodalmasan néz körül.

– Jaj, a szürke!

Kilép a vízből, és ide-oda futkos, vizsgálódik a fák között.

– Várjon, Vicuska – kiáltja a leánynak –, várjon, mindjárt 
jövök!

S azon meztelenen elnyargal.

Néhány perc múlva egy vén, szürke lovon tér vissza. A ló fe-
jén hitvány madzag kötőfék. Össze volt az kötve a lábával, de 
eloldozódott.

A gyerek szótlanul csapkodja a lovat egy somfagallyal. Az arca 
sápadt. Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába 
kapaszkodik, s lecsúszik, leugrik róla.

– Bújjunk el! – mondja dideregve. – Bújjunk el! Törököt lát-
tam!

A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapkodja a földről  
a ruháját. S fut a két meztelen kisgyerek egy galagonyabokor-
nak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban.

Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, 
kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most, 
ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol van 
már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az embe-
rek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselek-
szenek és beszélnek? Por az mind!
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Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, 
és vedd elő gondolatban az 1533-it. Annak az évnek a má-
jusában élsz te mostan, s vagy János király az urad, vagy  
a török, vagy I. Ferdinánd.

Az a kis falu, ahova a két gyermek való, a Mecsek egy völ-
gyében rejtőzködik. Valami harminc vályogház meg egy 
nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak 
minden házon. Az úri házon is. De máskülönben olyan há-
zak, mint a mostaniak. A kis falut sűrű fák lombozzák körül,  
s a lakók azt gondolják, hogy a török sohase talál oda. Hogy 
is találna? Az út meredek, szekérnyom nincs. Torony sincs. 
Az emberek élnek, halnak a kis rejtekfaluban, mint az erdei 
bogarak.

A Gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécsett, de már 
meghalt. Az asszony Keresztesfalvára húzódott az apjával, 
egy ősz, öreg paraszttal, aki harcolt még a Dózsa György láza-
dásában. Azért is kapott menedéket a falu uránál, Ceceynél.
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Gulácsy Irén: 

Fekete vőlegények

A nők nemcsak jelképesen alakítják a történelmet – köz-
vetve vagy közvetlenül –, de nemritkán írnak is törté-
nelmi regényeket: például Gulácsy Irén a mohácsi vészt 
megelőző és követő drámai évtizedekről. A háború előtti 
korszak háromkötetes sikerkönyvében hiteles a történel-
mi háttér, és fordulatos a cselekmény: a várak, kastélyok 
termeiben intrikák és szerelmek szövődnek, születnek, 
házasodnak, meghalnak, tehát az olvasó előtt feltárul az 
egykorvolt hétköznapi élet is.   

Cservenka Judit

Hedvig asszony gyorsan csomagoltatott és indult. Meg se 
állt Szepesváráig. A budai kulcsár megint leteregette a drága 
bútorokat, kiszedte a gyertyát a nehéz karos gyertyatartók-
ból, szétzavarta a muzsikusokat és bezárta a palota termeibe 
az ottfelejtett kacagást.

A hercegnőre, amint a szepesi kastély tornyát meglátta, 
rájött a bolond-óra. Alig lehetett kiszedni a batárból. Ráz-
kódott és a fogait csikorgatta. Olyan ijesztő mód halavány 
volt, hogy azonnal ágyba kellett tenni. A frájjok és vajákosok  
a vén Giovannával együtt azt se tudták, hogy hova kapjanak.

János nem ért rá velük vesződni. A princ nem dühöngött, 
nem csikorgatta a fogát, nem is fuldokolt. A princ: fegyver-
kezett. A csörömpölés Budáig hallatszott. A nehezen lábado-
zó Ulászlónak megint sok panasza akadt az izgága magyarok 
ellen, akik, íme, nem értenek a szóból és veszett lármájukkal 
késleltetik, hogy az a megiramodott beteg lélek visszaván-
szoroghasson a meggyötört testbe.
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Szathmáry úr jónak látta átvenni a kommandót. Rajta volt, 
hogy erre a gyámoltalan sopánkodásra is, meg János csör-
tetésére is, megtalálja a méltó választ. Mialatt a király a mé-
zes lemóniát szopogatta, ő lehajolt és fölvette az elhajított 
kesztyűt. Összeszedte Ulászló minden emberét és a székes-
fehérvári gyűlésnek elébevágva, Budára toborzott új or-
szággyűlést. Sőt túlnézett az ország palánkján is. Velencét, 
a cseheket és morvákat szövetségbe édesgette, hogy aztán 
odaköthesse a felséges nyoszolya oszlopaihoz őket, nyugodt 
álom-őrzőknek.

Hanem a szepesi szélkakas is elunta balfelé forogni a Zá-
polya-kastély tornyán. Egy napon fekete pecsétes gyászize-
net érkezett Hedvig számára. Az állt benne, hogy a hatalmas 
Úristen, megsajnálván Hollós Mátyás és fiának, néhai való 
jó Corvin Jánosnak társtalan bolyongásait az ő magas biro-
dalmában, íme atyáihoz intette zsenge utódjukat, a kis Kris-
tóf herceget, aki is a fölső parancsnak engedelmeskedvén, 
szomorúan meghalálozott. A bús szívű özvegy vigasztalására 
így a kis Erzsébeten, Zápolya Gyurka mátkáján kívül senki se 
maradt. És őrá száll most már az az egész roppant vagyon, 
mely a két gyermek közt eddig megfeleződött.

Ez a hír egyszerre megjavította Hedvig asszony gyönge 
egészségét. Az udvarnál viszont nagy lett a riadalom. A jó 
egység megbomlott. Azoknak az uraknak, akik eddig leg-
hangosabban verték a mellüket a budai kontra-országgyűlés 
mellett, kezdett hirtelen lohadni a tüzük. A dúsgazdag Jankó 
iszákjából több ígérkezett, mint a koldus Ulászlótól. Egyre 
többen betegedtek ki az udvarból.

Anna imádkozott, Szathmáry úr gondolkozott. Ulászló egyi-
ket se tette. Hanem megcsókolva Kázmér király atyai kép-
mását, levelet menesztett Krakkóba, legszebb és legfiatalabb 
öccséhez, Zsigmond herceghez. Váltott lovakkal érkezett 
meg rá a felelet is. Maga Zsigmond. Fiatalon, szőkén, rózsás 
arcából kicsattanón, kék szemeinek felhőjében úszva.
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Szathmáry úr összevonta szemöldökét a szőke dalia láttára. 
Anna elcsudálkozott. Ulászló pedig szívére ölelte visszatérő 
életének ezt az első sikerét.

– No pan Szathmáry, hát csak nem kell búsulni! És ön se szo-
morkodjék, leányom! Felséges Jagelló öcsénk majd helyre-
kurizálja nekünk az egész kavarodást.

Szathmáry a szájába harapott és a királynőre nézett.

Annának haragos föllegek setétlettek a homlokán.

Szobájába ment, az írószeres asztalhoz ült. Nagy sebesen 
róni kezdte a betűket. Mikor elkészült, vörös pecsétet ütött  
a levélre és átnyújtotta Szathmáry úrnak.

– Eminenciád ezt azonnal címére juttatja.

A fekete szemek ráparázslottak a királyi asszony kezevoná-
sára.

– Rex imperator Maximilianus, – olvasta megütközve.

– Érti eminenciád?

– A szövetség!... Értem. De fölség! Ez háború.

– Természetesen. Nem hunyászkodunk.

Hanem Ámor gyorsabb volt Marsnál, a félelem a dacnál,  
a fürgelábú herceg a vén Miksánál.

Mire a császár összetrombitáltatta a nehézkes német atya-
fiakat a birodalmi gyűlésre, Zsigmond már ki is fördőzte  
a kezdődő rheumáját a felhévizi Királyfürdőben, sőt meg is 
érkezett Trencsén várába, ahol Zápolyáék a nyarat tölteni 
szokták és szép jóreggelt kivánt a fenséges amazonnak.
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Illyés Gyula:

A puszták népe

Falun nőttem föl, de kisgyermekkoromból két évet egy 
korábbi pusztán, Franciavágáson töltöttem. Egészen 
más környezet volt ez. Sok mindent nem értettem: Mit 
keres itt a kastély? Hogyhogy hosszú földszintes házak 
szoba-konyhás lakásaiban szorong egy-egy család? Már 
ifjan, Illyés művét olvasva jött a felismerés: hiszen én 
egykor találkoztam ezzel a világgal… S a könyv magá-
val ragadott. Sodort és vitt. Vitt a magyarság múltja és 
gyermekkorom – önmagam felé.

Hauber Károly

Vidéken születtem és nevelkedtem, de a falvak életéről so-
káig alig tudtam többet, mintha városban pillantottam vol-
na meg a napvilágot. A parasztok lelkivilágát jó ideig csak 
hallomásból ismertem. Pusztán születtem, és ott is laktam 
serdülő koromig.

Puszta magyarul nemcsak azt a regényesen szabad, ten-
gervégtelenség legelőt jelenti, amelyen Petőfi méneseinek 
körme dobog; a dunántúli magyar nyelven ezt egyáltalán 
nem jelenti, abból az egyszerű okból, mert ott ilyenek nin-
csenek. A Dunántúl a nagybirtokok közepén épült, s néha 
egész faluszámba menő cselédlakások, istállók, fészerek és 
magtárak együttesét jelenti, amelyet azért nem lehet tanyá-
nak nevezni, mert a tanyán csak egy-két család él, ezeken 
meg néha száz-kétszáz is. A dunántúli pusztán van iskola, 
van templom vagy legalább kápolna, rendszerint a kastély 
egyik szárnyához ragasztva. Van tehát kastély is, hatalmas, 
gyönyörű park közepén teniszpályával, mesterséges tóval, 



156

gyümölcsössel és fejedelmi allékkal, és mindezek körül re-
mekbe kovácsolt magas vaskerítéssel, sőt körülötte kegye-
letes emlékként várárokszerű pocsolyával. A kastély után  
a legdíszesebb, sőt néha még annál is tekintélyesebb épület 
az ököristálló. Aztán a gazdatiszt lakása, amelyet nem tudni, 
milyen hagyományból, majd mindenütt ciprusok és fenyők 
öveznek. A gazdatiszt házánál valamivel kevésbé díszes az 
ispán lakása. Ennél is kevésbé díszes a főgépészé. Az utób-
biak is legtöbbször még különálló épületek. A cselédek háza 
(és nem zselléreké, mert a zsellér már a közeli faluba szorult,  
a szolgálatból kikopott cselédet és napszámost jelenti) egyál-
talán nem díszes. A cselédek egy tető alatt, hosszú földszin-
tes házakban laknak, akár a kültelki proletárok, lakásaikat 
csak vékony fal választja el egymástól. A hosszú tömeglaká-
sok beosztása olyan, hogy két-két szoba közé esik egy szabad 
tűzhelyű közös konyha. A század elején kelt törvény értel-
mében egy szobában csak egy család lakhat. Ezt sok helyen 
már be is tartják. De akad elég hely, ahol nem tartják be. Bel-
ső-Somogyban nem egy cselédházat láttam, amelyen még 
kémény sem volt, a közös konyhából a füst az ajtón ömlött 
ki, s a szobákban több család lakott együtt. Amiről helyes 
képet csak úgy alkothatunk, ha meggondoljuk, hogy a cse-
lédek elég szaporák, körükben egy család általában hat-hét, 
sőt nemritkán még ma is tíz-tizenkét lelket jelent. Az istállók 
és fészerek között találomra elhelyezett cselédházak előtt és 
mögött egypár lépésre (hogy vigyázhassanak rájuk) sorakoz-
nak a cselédek konvencióban engedélyezett disznainak és 
tyúkjainak ólai, amelyek az etnográfusok megállapítása sze-
rint még ma is az ázsiai őshaza építészeti elvei szerint épül-
nek, néhány dúcból, tapasztott sárból és szalmából. Legtöbb 
pusztán három-négy ilyen végtelen hosszú cselédház van, 
külön az ökörhajtóknak, azaz a béreseknek és külön a ko-
csisoknak, akik a pusztai társadalom hagyományai szerint 
osztály szempontjából felette állnak a béreseknek, noha sem 
jövedelmük, sem munkájuk nem különb. A legalacsonyabb 
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osztály csodálatosan nem a kanászoké, ahogy a falu példája 
szerint várni lehetne, hanem a dohányföldieké.

Magyarország művelhető területeinek csaknem felét a pusz-
ták cselédjei művelik. Erkölcsben, szokásban, világfelfo-
gásban, de még járásban és karjának mozgatásában is ez  
a népréteg minden másiktól élesen különbözik. Még a fal-
vak mögött is eldugva és elzárva, tökéletes elszigeteltségben 
él. Egész napi, sőt vasárnapi elfoglaltsága miatt a pusztát 
szinte sohasem hagyja el, lakhelyén hozzáférni pedig a nagy 
távolság, a rossz utak, a különleges hazai viszonyok miatt, 
de e nép ősi bizalmatlansága miatt is nehezebb vállalkozás, 
ahogy gyakran emlegettem, mint egy közép-afrikai törzs 
tanulmányozása. Az irodalomban is csak a háborút követő 
évek folyamán kezdtek feltűnni. Valami furcsa, áporodott, de 
mégis erőt adó közösségben élnek, anyagilag és szellemileg 
egyaránt; ez a közösség nem egy vonásában inkább hasonlít-
ható a gyári munkásság külön összetartozásához, mintsem 
a falvakéhoz. Persze azért lényegében attól is elüt. Egyéni 
külön világ ez is, lakóinak nemcsak szókincse, hanem még 
álomvilága is teljesen egyedülálló, ami természetes is.

Emlékszem a döbbenetszerű, szívdobogtató álmélkodásra, 
amely elúrhodott rajtam, s hetekig hatalmában tartott, ami-
kor nyolc-kilenc éves koromban legelőször faluba kerültem. 
Szűnni nem akaró csodálatba és rémületbe ejtett, hogy ut-
cák vannak, szabályosan egymás mellé épített házak, és kö-
zöttük utcák meg piacok, amelyek rendeltetését nem bírtam 
felfogni, s amelyekre még napok múlva is csak fenyegetéssel 
és kézen fogva tudtak kikényszeríteni, úgy elképesztett az 
az őrült forgalom, amelyet azon a szűk területen a kocsik, 
emberek, tehenek és gyerekek műveltek. Eladdig nem lát-
tam két házat, amelyet valami célzattal egy vonalba raktak, 
s most nem tudtam betelni ezzel a rengeteg házzal, ezzel az 
ijesztő renddel és összezsúfoltsággal. A börtönfolyosók sza-
bályossága, fegyelme és titokzatossága hat oly nyomasztóan 
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a lélekre, ahogy azok az utcák hatottak rám kerítéseikkel, ka-
puikkal és a kapuk mögött lapuló házakkal. S mivel ez a falu 
épp német falu volt, a Tolna megyei Varsád (ahova szüleim 
németszó-tanulásra adtak cserébe), sokáig abban a hitben 
éltem, hogy mindez német találmány, ők hozták be hozzánk, 
amiben, mint tudjuk, nagyjából igazam is volt. Hogy a német 
szó nehezen fogott rajtam, abban bizonyára nyomós része 
volt a szorongásnak, amelyet ez a börtönszerűség ébresztett 
bennem […]

A puszták népét, homályos, finnyás ösztönből vagy szégyen-
kezésből, sokáig nem is tekintettem a magyar nemzethez tar-
tozónak. Gyermekkoromban sehogy sem tudtam azonosítani 
azzal a hősies, harcias, dicső néppel, amilyennek a magyart 
ott a pusztai iskolában tanultam. A magyar nemzetet vala-
mi távoli, boldog népnek képzeltem, s szerettem volna közte 
élni; szomorú környezetemből úgy sóvárogtam utána, akár 
a mesék hősei után. Minden nemzetnek ragyogó eszménye 
van saját magáról, s én ezt az eszményt tartottam valónak, 
ezt hajszoltam, s egyre több eleven magyart kellett megta-
gadnom. Jóval később, külföldön, Németországban és Fran-
ciaországban kezdtem eszmélni; eszmélésem, nemzetfeletti 
elveim ellenére is, fájdalmas volt és megalázó.

A külföldiek, akik jártak Magyarországon, s akiknek rólunk 
való tárgyilagos véleményét kérdeztem, magát az egysze-
rű, szántó-vető népet alázatos, csendes, kalaplekapó, rögtön 
vigyázz-ba meredőt s épp ezért egy kicsit elnyomott népnek 
tartották, amely bizonyára nincs híján a kétszínűségnek sem… 
Ez a jellemzés váratlanul ért, meghökkentett és elpirított. 
Micsoda magyarokkal érintkeztek ezek? Megtudtam, hogy 
mindmegannyian vidéki kastélyok valóban közmondásszerű 
vendéglátását élvezték, s a kastélyok környékén figyelgették  
a népet. A magyarságnak ők ezt a rétegét ismerték meg, me-
lyet én ismerek; ismerem erényeit, ismerem bajait. Erényeit 
mindenki tudja. Arról beszélek, ami kevésbé ismert.
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Jókai Mór: 

Az arany ember 

Akciójelenetek és egy megvillanó pisztolycső. Szerelem 
és házastársi hűség. Eltűnt mágnások és gályarabság. 
Az arany ember méltán Jókai Mór egyik legnépszerűbb 
regénye, hiszen karakterei bármelyik nagyszabású ak-
ciófilmben megállnák a helyüket, a történetének alap-
problémáját pedig egy sajátos tudathasadásos állapot 
adja: odahagyni a világot, ahol bámulnak, és megterem-
teni egy világot, ahol szeretnek.

Pölcz Ádám

A vaskapu. 

Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről talapjáig, 
négymértföldnyi messzeségben; kétoldalt hatszáz lábtól há-
romezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az 
óvilág óriás folyama, az Ister: a Duna. 

A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld 
alatti tűz repeszté kétfelé a hegyláncot? Neptun alkotta-e 
ezt, vagy Volcán? Vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz 
hasonlót még a mai istenutánzó kor vaskezű emberei sem 
bírnak alkotni. 

Az egyik isten keze nyomait hirdetik a Fruska Gora hegy te-
tején elszórt tengercsigák kövületei, a Veterani-barlang ása-
tag tengerlakó saurusai; a másik istenről beszélnek a bazaltok  
a Piatra Detonatán; a harmadikat, a vaskezű embert hirdeti  
a sziklába vágott hosszú padmalypart, egy országút, melynek 
boltozata is van; az óriási kőhíd oszlopmaradványai, az em-
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léktábla a szikla oldalába domborműként vésve, s a meder 
közepébe vágott százlábnyi széles csatorna, melyen nagyobb 
hajók járhatnak. 

A Vaskapunak kétezer éves históriája van, s négy nemzet 
nyelvén nevezik azt. 

Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások épí-
tettek, pillérekkel, melyek kőszálak, és oszlopokkal, melyek 
toronymagasak, csodálatos kolossz-alakokat emelve a felma-
gasló párkányokra, mikben a képzelem szentek szobrait látja, 
s e templom csarnoka négymértföldnyi távolba mélyed, for-
dul, kanyarodik, új templomot mutat, más falcsoportokkal, 
más csodaalakokkal; egyik fal sima, mint a csiszolt gránit, 
vörös és fehér erek cikáznak végig rajta: rejtelmes istenírás 
betűi; másutt rozsdavörös az egész hegylap, mintha igazán 
vasból volna, néhol a gránit rézsút dűlt rétegei mutogatják 
a titánok merész építkezésmódját; s az új fordulónál már 
egy gót templom porticusa jő elénk, hegyes toronycsúcsai-
val, karcsú, egymáshoz tömött bazaltpilléreivel, a kormos fal 
közepéből egy-egy aranysárga folt világít ki, mint a frigyláda 
lapja: ott a kén virágzik. Ércvirág az. De élő virággal is dísz-
lenek a falak; párkányaikról, repedéseikben mintha kegyele-
tes kezek zöld koszorúi függnének alá. Azok óriási lombfák, 
fenyők, miknek komor tömegét az őszi dércsípte bokrok sár-
ga és piros füzérei tarkítják. 

Egyszer-egyszer megszakítja a végtelen, a szédületes kettős 
falazatot egy benyíló völgykebel, melyen keresztül egy rej-
tett, emberlaktalan paradicsomba látni. Itt a két sziklafal 
között mély, komor árny borong, s a nappali sötétbe, mint 
valami tündérvilág mosolyg be a napsütötte völgy képe, vad-
szőlő erdejével, melynek érett, apró, piros bogyói színt adnak 
a fáknak; tarka leveleik szőnyeget vonnak rájuk. Emberlak 
nem látszik a völgyben, keskeny patak kanyarog tisztásán 
végig, abból gyanútlan szarvasok isznak; a patak aztán mint 
egy ezüst sugár omlik alá a sziklamartról. Ezeren és ezeren 
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elhaladnak e völgy előtt, s mindenki azt gondolja magában: 
vajon mi lakhatik ebben? 

Aztán elmarad a völgy, s ismét más templomi kép követke-
zik, a többinél még nagyobb, még rettenetesebb: a két fal 
száznegyven ölnyire közeledik már egymáshoz s háromezer 
lábnyira az éghez: az a messze kiálló szikla a tetőn a Gropa 
lui Petro: a Szent Péter sírja, mellette kétfelől a másik két 
titáni kőalak két apostoltársa. 

S e két fal között foly alant a kőmederben a Duna. 

A nagy, fenséges folyam-ős, mely megszokta a magyar sík 
lapályon ezerölnyi mederben haladni méltóságos csenddel, 
partjain a belehajló fűzfákkal enyelegni, kilátogatni a szép vi-
rágos mezőkre s csendesen keleplő malmokkal beszélgetni; 
itt összeszorítva száznegyven ölnyi sziklagátba, hah, mily ha-
raggal tör rajta keresztül! Akik idáig jöttek vele, nem ismer-
nek reá. Az ősz óriás szilaj hőssé ifjul, hullámai szökellnek  
a sziklás meder felett, egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol 
medre közepébe, mint valami rémoltár; az óriási Babagáj,  
a koronás Kaszán szikla; azokat fenséges haraggal ostro-
molja, rájuk zúdulva elöl, s mély forgatagokat örvényítve 
mögöttük, feneketlen árkot vájva a sziklamederben; s aztán 
csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, mik egyik szikla-
faltól a másikig nyúlnak keresztül. 

Néhol már legyőzte az útját álló torlaszt, s a széttört sziklá-
kon keresztülomlik tajtékozva, másutt megtorlik a kanyaro-
dó szoros bércfalánál, s a ráhajló szikla alá ásta magát örök 
habjaival. Néhol szigeteket rakott le a legyőzhetetlen sziklák 
mögé, új földalkotásokat, mik semmi régi térképen nincse-
nek; azokat benőtte vad fa és bokor, azok nem tartoznak 
semmi államhoz, sem magyarhoz, törökhöz, sem szerbhez; 
a senki országa az, adót nem fizető, urat nem ismerő, világon 
kívül eső, meg nem nevezett föld! Másunnan meg elhordta 
a kikezdett szigetet bokraival, erdőivel, kunyhóival együtt,  
s letörülte alakjaikat a térképről. 
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A sziklák, a szigetek több ágra osztják a folyamot, mely 
Ogradina és Plaviszovica között már óránkint tízmértföldnyi 
sebességgel rohan, s a szűk folyamágakat ismerni kell a hajós-
nak; mert az emberi vaskéz csak egy csatornát vágott a meder 
sziklapadjaiban, melyen nagyobb hajók járhatnak, a parthoz 
közel csak apró hajók számára van út.
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Konrád György:

A látogató

Amikor 1956 májusában az érettségi dolgozatom címe 
„Magyar táj magyar ecsettel” volt, Janus Pannoniustól 
Juhász Gyuláig csodás tájleírásokról számolhattam be, 
mert csak olyanokat ismertem. Végtelenül megdöbben-
tett, amikor a 60-as évek végén egy gyámhatósági elő-
adó, Konrád György művéből a város (Budapest vagy 
akármelyik magyar város) legkiszolgáltatottabb embe-
reinek környezetét fotográfiai pontosságú leírások alap-
ján megismerhettem. Hogyan hat mindez rátok?

Magyarlaki Zita

Tereptan

Kapuról kapura járok a városnak ebben a negyedében, az el-
csigázott és szélsőséges egyformaság szürkésbarna terepén, 
itt, a pókhálós és bemocskolt félmúltban, se nem új, se nem 
ódon utcákban – újonnan is rondák lehettek, avultan sem ott-
honosak, a tér kedélytelen gyűrődései. Szegényes mértanuk 
derékszögeiben ténferegve leltározom a repedések érfonatát, 
a penész, a korom, a rozsda skarlátfoltjait, a golyószóró ütötte 
ragyaábrákat, a habarcskozmetika redves omladékait, a szer-
vetlen mocsok egyenletes lerakódását a falakon. Ami sima és 
tömött volt, rücskös és porlatag lett, ami ötletes és helyénvaló 
volt, hullaszürkén, pucéran kimered. Kő, deszka, vas olyan 
esetlegesen kapcsolódik itt össze, mint egymásra szórt, le-
nyesett csirkelábak alacsony peremű bádogládákban. Szí-
nehagyott cégtáblák, befalazott ablakok, megszaggatott 
redőnyök, pofon vert oroszlánfejek, kapualjak elkobozha-
tatlan leprafoltjai, lehúgyozott rozetták, kisiklott ereszcsa-



164

tornák, megereszkedett sodronykötelek, kibelezett szirénák, 
nyugdíjas rostélyokon senki-nem-látta lándzsák, liliomok, 
ingyensírhelyes öregek pincéin csak fűrésznek engedő laka-
tok, kidobott cirokseprűk, kerékpárláncok és papírtrombiták 
gombás nádpalló-rakásokban, óvóhelynyílások betonduzza-
natai, belőtt ablakok nyerstégla pótlásai, érvénytelen falra-
gaszok, szederjes zászlónyelvek, elfüggönyzött kirakatok: 
szeretem ezeket a házakat. Három-négy nemzedék elnyüvő-
dött bennük, elsüllyedt évszakoktól, egykedvű történésektől 
itatódtak át, leereszkedtek a történelem alá, az első ipari for-
radalom őshüllői, született mellékutcák, mellékes emberek 
ujjlenyomataival kapukilincseiken, bár a családok beléjük 
puffadtak, mint a halott lába cipőjébe, elragadóan függetle-
nek önnön tartalmuktól, csip-csup sérelmekre érzéketlenek, 
fegyelmezett haldoklásuk közben csak a széllel, esővel, fagy-
gyal folytatnak érdemleges párbeszédet.

E túlérett homlokzatok tövében megviselt lövészárkok szök-
tetnek lassú iramodásokkal tovább, puhán szeletelem a tér-
kép erőltetett kockáit, fáradtságom lerakódik az útburkolat 
hasadékaiban, elkülönítem magam tapadós lábnyomaimtól, 
túlégetett pillanatfölvételek csúsznak vissza a füstködös dél-
után hajlataiba, négy-öt kéretlen látogatás után akadozva 
közlekedem, mint gyöngeelméjű agyában a kérdés: „Meg-
mondanád végre, hol laksz?”

A városnegyed araszoló, morzsalékos élete helyenként gyul-
ladásba jön. A hajdani toloncutcából, ahova befordulok, ki-
pusztultak a csapszékek, bordélyok, a siettetett ölelkezések 
szállodái, salétromábrás odvaikba hajléktalanokat, munka-
keresőket, bujkáló férjek után vándorló, dühös családokat, 
tömérdek, ügyiratnál gyorsabb, figyelmem hálóján kisurranó 
gyereket ömleszt a közeli pályaudvar. Aládúcolt, rogyadozó 
csigalépcsőn szendergő öregember fölött lábalok át. A laká-
sokban a cipők megszakállasodnak a nyirkosságtól, a pad-
lórésben csótányok ügetnek; a lepedő, ha van, alvók vérétől 
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pettyes. Évszámra nem lehet kinyújtózni, szétvetett lábbal 
aludni, zavartalanul párosodni, a lakókra rároskad a vako-
lat, nyakukba zuhog a szennyvíz, a kisbaba lábujját megrág-
ja a patkány, az egészséges alá odavizel a beteg. A fegyelem 
próbái: összezárva elmebeteg apával, végbélrákos anyóssal, 
párna alatt hentesbárdot dugdosó férjjel; villanyáram fut az 
öregasszony feszületébe, egy rokkant kiesik az ablakon, kék-
fehér rendőrautók szirénája, s megint a köznapok: az egyik 
lakótárs kankós, a másik trombitál, a harmadik sokáig ül  
a közös árnyékszéken, a negyedik kóbor macskákat vagy ron-
gyot vagy száraz kenyérhéjat vagy törött üvegcserepet vagy 
enyvnek való csontot vagy olvasztott vajat gyűjt, az ötödik 
leskelődik, a hatodik feljelent, a hetedik az evangéliumot ma-
gyarázza, a nyolcadik kést dobál, a kilencedik a fekélyét mu-
togatja, a tizedik egy tányér levest kér, a tizenegyedik viszont 
lemossa a béna öregasszonyt, és tejet itat vele, a tizenkette-
dik a küszöbön ül, és szappanbuborékot fúvat a gyerekekkel,  
a tizenharmadik rézgombos tűzoltóruhát varr a háncsból 
kötözött babának, a tizennegyedik mindenkinek igazat ad,  
a tizenötödik körtebefőttet hoz a haldoklónak és megnevetteti,  
a tizenhatodik egy kis szénhordásért ágyába engedi az izga-
tott kamaszokat, a tizenhetedik létrán fölkapaszkodik a tetőre  
a szökött papagájért, a tizennyolcadik megszoptatja a szom-
széd gyerekét, a tizenkilencedik autós vőlegényt jósol a toló-
székes lánynak, a huszadik a hülyének is előre köszön.

Szép időben az élet kitódul a kapuk elé: csirkemetszés, rab-
lóulti, lábtenisz, halbelezés, pelenkaszegés; cimbalomhúr és 
motorgyertya melegszik a napon, nádfonatú székek hortyog-
nak, arany ikonok tétováznak a kátrányszagú vizelde falán, 
iszapos emlékeik kagylóhéjából meszes-agyú öregasszonyok 
könyökölnek ki a langyos bádoglemezre, fokhagymás hús in-
gyenes szagát ejti be az ablakon a szél. Éjjelente derékszögbe 
görbült lányok homorító fiúkat tolnak a falig, és fehér pincér-
kabátban világít kerékpárján az ügyeletes rendőr. Vízkereszt 
után szökdécselő sorbanállás vödörrel a szenespince előtt, 
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bozontos öregek festetlen koporsókban, föltépett padlódesz-
ka a dobkályhákban, kizsebelt részegek a hóban, lakodalomra 
botladozó, kehes nagybőgők, ropogó kakastaréj a macska szá-
jában, csupasz fenekű gyerekek cirkuszi tarkaságú ágyakban, 
fekete lábú vendégkaréj utazik a bélmosóasszonnyá, éjjeli őrré 
polgárosult kurvák és zsebmetszők farsangi elégiáin. Rendha-
gyó, ideges utca ez; néhány éve, amikor beléptem, mindenki 
elfordult, hallgatott. Tizennyolc fiú és egy lány kétnapos jelte-
len sírjára vittek koszorút az asszonyok.
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Krúdy Gyula: 

Nyírség 

Krúdyról elsőre mindenkinek Szinbád bohém élete jut 
eszébe, s nem véletlen, hogy a Nyírségnél is a „régi szép 
kalandok” emlékét idézi fel elsőként. Számomra a nyír-
ségi táj az, amely gyermekkorom óta elvarázsol, s nem 
véletlen, hogy a vidék a legkedvesebb gyümölcsöm, az 
alma „otthona” is. S valóban csendes vidék, ahogyan 
Krúdy írja, noha ma már cseppet sem búskomor.

Csendi Júlia

A Nyírség Magyarország legszebb tája.

Írni róla csak oly gyöngédséggel lehet, mint egy halott meny-
asszonyról. Vagy egy elaggott vitézi életről. Régi szép kalan-
dokról, regényes hőstettekről, amelyek ifjúkorából eszébe 
juthatnának egy tunya, elcsitult falusi nemesembernek, mi-
dőn méhesében jelenen és múlton eltűnődik.

A magyar regényes időknek hősi korában mindig az első sor-
ban lengett Zabolch zászlaja; a vármegyék idejében az első 
hegedűt játszotta a nemzeti hangversenyben, verekedéses, vi-
tézséges, sujtásos és kortesévekben a Nyírség diktálja a diva-
tot; politikai és hazafias időhullámok itt lendülnek a felhőkig, 
hogy magukkal ragadják életre-halálra az idevaló embereket 
a meggyőződések, politikai hitek; testvérek, atyafiak, apák 
és fiúk állanak szemben nemegyszer az ellentáborokban, 
és az időben szokásos nemzeti politika miatt visszaküldik 
a más meggyőződéses szülői házhoz a szeretett ifjú felesé-
geket, apák fiaikat kitagadják, politikai okokból megvetnek, 
kigolyóznak hazafiakat, Nyíregyházán az Ébredjünk! című 
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hetilapban évtizedekig folyik társadalmat robbantó hecc 
azon, hogy ki nem hiszi a vármegyében, hogy Görgey Artúr 
áruló volt, a csizmadiaszínben megbuktatják Fabinyi Teofilt, 
a minisztert, fokos, tölgyfabot, dikics és bicska járja, ha el-
kezdődik az alkotmányos küzdelem... holott valójában nem 
is lakott a vármegyében másféle érzelmű hazafi, mint szél-
sőbaloldali.

Egy nagy darab nemzeti történelem a Nyírség. Itt pusztult el 
a legtöbb régi uraság, itt vándoroltak a földek csaknem ötven 
esztendeig, itt támadt a régi helyén a legjobb, legmagyarabb, 
legderekabb új birtokos osztály, itt nem vágatta ki a kőrisfát az 
új gazda, mert a régi szeretett alatta üldögélni, a komondorok 
szinte érthető magyar nyelven ugatják a holdat, és a kerék-
nyomban ugyanaz a magyar nap ragyog, mint a Tisza vizében. 
Mintha a levegőnek, a homoknak, a szélnek, a víznek, a le-
gelőnek volna itt olyan varázsa, hogy vadmagyarrá lesz az is, 
akinek az apja még nem tudott magyarul. Daliás zsidók és 
selyemruhás szlávok vére keveredett a honfoglalók vérével. 
Muzsikus cigányok régi nótákat játszanak az ablak alatt, míg 
a csecsemő a világra jön. Fűben, fában, falevélben az elmúlt 
szép, régi magyar világ íze, a kenyérnek illata, a víznek folyá-
sa, a hosszú őszi esőnek kopogása, a télnek jó szaga, a falusi 
harangok hangja: az apákra, az ősökre emlékeztet, akiknek 
hagyományait szent tiszteletben tartják e tájon.
[…]

Néha múzeumi hangulatot vélek érezni, midőn a Nyírségre 
gondolok, mert láttam nagy csöndességben, alvó állapotban, 
holt vizek között, lecsüngesztett lombú fák alatt, oroszosan 
mozdulatlan ködben, apatikus kedvében újságpapirossal 
beragasztott ablakkal és tunya mozdulatlanságban. Mintha 
az idevaló emberek éppen úgy élnék a nyarat és az őszt, mint 
a természet: belsejükben virítanak, és lélekben elhervadnak, 
sárga nyírfalevél lesz az egész vármegye, tiszai kiöntések fö-
lött állongó novemberi köd telepedik az emlékre, a szívekben 
visszhangzik a szél, amely a régi temetők harasztját zörgeti.
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Ilyenkor is szerettem, mert ázsiai eredetünk, napkeletről jött 
változékony kedvünk, búskomoly magyar szomorúságunk 
tükröződött a holt vizekben és az emberi szemekben. Még az 
agarászok is leszállnak lovukról némely esztendőben, a szü-
reteken csak a szőlőpásztor lövöldöz bolondjában, a sóstói 
erdőben céltalanul hull a makk, és a házőrző ebek az első 
lábuk közé temetik hóbortos, szőrös fejüket. Némely eszten-
dőben az egész Nyírség elszomorodik. Nem tudni ennek az 
okát, mint a fellegnek a célját, amely a lemenő napot elta-
karja. Nem tudni, hogy miért énekel a cinke egyik eszten-
dőben halkabban a deres eperfákon, és miért muzsikálnak 
máskor éjjel-nappal a cigányok? Miért bánatosabb a nők 
szeme, mért olvassák el újra a gyerekkorukban olvasott Jó-
kai-regényt, miért néznek hosszasabban az első tűzbe, amely 
a pattogó hasábokon piros lángra lobban? Miért hosszabb az 
ősz, mint a nyár, miért láthatók olykor különös betűk a hold-
világban, és a síkság felett rengő csillagtábor miért nem vidít 
a másvilági életre? A keleti népek érthetetlen melankóliája 
hosszan ásít a tájon, ázsiai álmosság ragasztja le a csősz és a 
falusi földesuraság szemét, a kocsikerék bánatos kelepelés-
sel vonul át a hangtalan országúton, és a kacsázó vadászok 
fegyvere csak néha dörren a kemecsei tavak fölött.
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Mándy Iván:

Tájak, az én tájaim

Visszatükrözik a novella sorai a harcok himnikus erejű, 
felszabadító küzdelmeit, valamint az 56-os forradalom le-
verése után érzett világpusztulás élményét. Amíg az első 
szakaszban a drámai erő a változtatni akarás forradalmi 
hevületével telik meg, addig a második szakaszban a drá-
maiság a pusztulás apokaliptikus látomásának szimbólu-
mává válik; olyan állapottá, amelyben minden elvétetett 
a nemzettől. De a nemzet – és a tárgyak– emlékezetét nem 
lehet fegyverekkel elnémítani.

Hadikné Végh Katalin

a villamos

A forradalom villamosa.

Valahonnan a kültelkek felől bukkant fel fellobogózva. A meg-
állók táblái visszahúzódtak előle. Azok a meggörbült, gonosz 
aggastyánok. A villamos nem törődött velük. Elhúzott mellet-
tük.

Olykor lehorgonyzott. De csak azért, hogy felvegye a várako-
zókat. Őszirózsás katonasapkák. Elnyűtt katonaköpenyek, 
diáksapkák, puhakalapok, keménykalapok, horpadt ellenzőjű 
sapkák.

A kalauz nem kért jegyet. A potyázóknak nem kellett potyáz-
ni. Aki eddig az ütközőn utazott, most odabent a kocsiban. 
Már ugye, ha idejében fölkapaszkodott. Hiszen a villamos 
már zsúfolva indult. Teletömött kocsikkal. Mikor szálltak 
fel? Mikor indult az első roham? És ki tűzte fel a zászlót?
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Teleaggatták zászlókkal. Hűségesen vitte, akárcsak az utasait.

Dohányoztak odabent a kocsiban. Fújták, okádták a füstöt. 
Kihajoltak az ablakon, akárcsak az erkélyen. Az utca felé in-
tegettek. Kezek nyúltak le, hogy fölhúzzanak valakit. Zsiga, 
gyere! Kapaszkodj! Mi az, vérzik a szád? Fiúk, a Zsigának 
vérzik a szája!

A villamos szédülten tántorgott. Nem állt meg. Talán nem is 
tudott volna megállni.

Nyitott kapuk és ablakok kísérték. Néhány ablak becsukó-
dott. Mogorván lehúzott redőnyök.

Nem sértődött meg. Azt se tudta, mi a sértődöttség. Megtelt 
kiabálással, káromkodással, nevetéssel. A tetejéről egy-egy 
lövés. Csak úgy bele a levegőbe.

Vitte az utasait végig a Körúton. Az Andrássy úton a Liget 
felé. Olykor valaki lezuhant a lépcsőről. Szédült ájulattal bele 
az utcába. Megindult valami lavina. Többen is lepottyantak. 
Vagy utánuk kaptak, vagy nem.

Fegyveres csoportok üldögéltek a síneken. Üldögéltek, áll-
dogáltak. Egy puska felemelkedett. Csöppet se fenyegetően. 
Inkább olyan családiasan. Megkísérelték a felszállást. A vil-
lamos őket is felvette. Őket is magával vitte.

Meddig tartott az út?

Egyszerre csak valaki elkiáltotta magát.

– A Parlamentbe!

Leugráltak a villamosról. Otthagyták. Ő meg oly szerényen 
álldogált a síneken. Szerényen és hűségesen.

Visszajönnek! Vissza kell hogy jöjjenek!

A levert forradalom villamosa.
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Kedélytelen kocsi kitört ablakokkal. Zászlóitól megfosztot-
ták. Akárcsak a végtelen útjaitól.

A megállók táblái fölemelkedtek. Megállásra kényszerítették. 
Odabent a kocsiban a tilalom táblái.

Kihajolni veszélyes és szigorúan tilos!

Dohányozni tilos!

A vezetővel beszélgetni tilos!

De hát kinek volt kedve kihajolni?

Ki akart rágyújtani?

Ki akart a vezetővel beszélgetni?

A kocsi utasai már rég nem beszélgettek senkivel. Behú-
zódtak a kabátjukba. Maguk elé meredtek. Üres tekintetek. 
Megfagyott leheletek.

A villamos váratlanul meglódult. Nekiiramodott.

Jelt kapott valahonnan? Egy hangot hallott? Egy dalt? Vala-
milyen dal foszlányát?

Mindenesetre vígan kocogott.

Lelassított. Épp oly váratlanul, mint ahogy megindult. Lelo-
hadt a lelkesedése. Mintha orrba verték volna.

A megálló táblája. Ez volt előtte.

Táblák. Fázósan ácsorgó alakok. Az utcák szürkesége.

József körút! Végállomás!

Átszállás a 6-os, a 66-os és a 4-es kocsikra!
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Utasainknak további kellemes utazást!

Viszontlátásra!

– Most nézze meg! Nézze csak meg ezt a kocsit! Ócska! Ro-
zoga! Valóságos roncs! Szétesik a következő kanyarnál! Az 
ülések megrepedtek. A színe? Ugyan, nincs ennek már sem-
miféle színe!

És most azt mondja meg, milyen kocsi ez! Igen, igen! Jól 
hallotta! Milyen kocsira szállt fel?

Tizenkilencesre?

Ne röhögtessen! Mit röhögtet?

Szóval maga azt hiszi, hogy egy tizenkilencesen ül?

Óriási tévedés! Megsúghatom, hogy ez egy hatos. Egy kiszu-
perált hatos villamos.

Nyugalom! Nem kell felugrálni! A vonal a tizenkilencesé.  
A számtábla. Csak éppen maga a kocsi…

Eláruljak valamit?

A kiöregedett hatosokat benyomták a tizenkilences vonalá-
ra. A veteránokat. Mert ugye, a Körútra már nem engedik ki 
őket. Ott már nem mutatnak valami fényesen. Tudj’ Isten, 
valahogy nem jó rájuk nézni. De itt, ezeken a kis utcákon…

Figyeljen ide!

Nincsenek már tizenkilencesek. Nincs egyetlenegy tizenki-
lences se. Akiről maga azt hiszi, hogy tizenkilences, az nem 
más, mint…

Ördögi, uram! Ördögi!

A régi hatosok! Valaha a város büszkeségei. A Körút gaval-
lérjai.
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És most ezeken a kis utcákon. Megbújva, meglapulva. És 
megalázva. Ó, de milyen gyalázatosan megalázva. Idegen 
név alatt! Bárki bármikor rájuk piríthat. Megszégyenítheti  
a nyílt utcán. Hohó! Mintha már találkoztunk volna! Mintha 
már láttam volna uraságodat! Csak akkor éppen…

Igen, ezt még megkaphatják. Ez még hátra van.

Hát akkor inkább széthasítva

aprófára vágva

eltüzelve…
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Márai Sándor: 

Jakab polgár anyja

Márai Sándor 1939-ben, a Felvidék egy részének vissza-
csatolásakor számos írásában vall újra látott szülőváro-
sához fűződő szeretetéről. A régi mesterség továbbvitele 
a Jakab polgár anyjában a magyar kultúra megőrzésé-
nek a záloga, ami a mai, individualista gondolkodásmód 
szempontjából nemcsak avíttnak, de egyenesen felforga-
tónak hathat.

Kótis Nikoletta

1939. június 4.

Pünkösd Kassán. Elébb meghallgattam az élőket. Aztán 
szótlanul, elmentem a holtakhoz. Az ember ápolja összeköt-
tetéseit.

Mostanában beszédesek a holtak. A dóm tövében kezdtem  
a látogatásokat, a Szent Mihály-kápolna egykori temetőkert-
jében, Jakab polgár anyjánál, Katalin asszonynál. Ki volt 
Jakab polgár? Valószínűleg bronzöntő vagy gyertyamár-
tó a középkori Kassán, 1500 körül, a reformáció idejében, 
tehát vészes időben, mikor párt és világnézet kegyetlenül 
számonkérte az emberek hovatartozását. Két ilyen időszak 
volt az európai ember életében: 1500 és 1800 körül, a refor-
máció és a francia forradalom pillanatában, s Huizinga bal-
sejtelmektől gyötörve mondja, hogy a két veszedelmes európai 
pillanat embere mégis inkább tudta, mi történik körülötte az 
ismerős életkerettel, a kultúrával, mint mi tudjuk, kik körül 
omlik a régi világ, s a romoktól még nem látjuk az újat. Jakab 
polgár anyjánál kezdtem a látogatásokat, s aztán kimentem  
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a régi temetőkbe, a Kálváriára és a Rozáliára, térdig jártam  
a tavaszi gazban, sírkövek között cseteltem, átmentem a köz-
temetőbe, s egyszerre szólani kezdtek hozzám az ismerősök. 
Minden név ismerős a fejfákon, a korhadó köveken. 
[…]

Mind itt feküsznek, akik munkával, ötlettel, életmóddal, 
szertartással megalkották a régi várost: jártam a sírok között 
s emelgettem a kalapom. Itt nyugszik a híres serfőző, kinek 
fanyar, egyéni, kitűnő sörét az előbb ízlelgettem a kassai sör-
házban, ahol még Bethlen Gábor tartotta lakodalmát Bran-
denburgi Katalinnal; ismertem a serfőzőt, az őst, a nagyapát, 
ismertem az apát, akire átszállott az apai műhely, ismerem  
a fiút, aki építi tovább az ősök művét. Itt fekszik a szappan-
főző és gyertyamártó, kinek fia és unokája ma is főzi és árul-
ja a város egyik boltíves üzlethelyiségében az ősi mesterség 
kellékeit. Itt fekszik a kályhás és cserepes; a több száz éves 
kassai házak szobáiba ma is az ő kézjegyével megjelölt hasas 
cserépkályhákat állítanak. Itt fekszik egy kézműves, iparos és 
patrícius polgárság, mely évszázadokon át szállított Észak-
nak és Keletnek bronzot, bútort, sert, kegyszert, szappant, 
kelmét. S a városban, melynek nemes homlokzatát nem tud-
ta elmaszatolni az új ízlés korszerű, neonfényes üzletiessége, 
megtalálom a cégtáblákon ma is e holtak neveit: a fiúk elvé-
gezték a középiskolát s az egyetemet, s aztán visszamentek 
az  apák műhelyébe sert főzni, szappant gyártani, hurkát töl-
teni és sódart pácolni. Jakab polgár anyjának ivadékai ma is 
élnek és dolgoznak Kassán.

Ez a jelenség magyar városokban ritka: leültem nagyanyám 
sírjának peremére, s elbeszélgettem a kassai holtakkal e tü-
netekről. A holtak már évszázad előtt is magyarul beszéltek 
Kassán. Hetven-, nyolcvanéves sírok feliratai magyar nyelven 
kívánnak áldást, békességet a német nevű elköltözöttnek.  
S az ivadékok, húszesztendős cseh megszállás után, a régi 
néven élnek tovább, s a régi emberi cégér alatt ugyanazt  
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a magyarságot ápolják, melyet nem tudott megsérteni e vá-
rosban Jiskra, sem Beneš, igen, még a viszálykodó magyar 
urak sem tudtak elkedvetleníteni. Ez a magyar város, ahol 
ma is él annak a józan patríciusságnak szelleme, mely meg-
ismerte a világot s aztán vállalta az ősök műhelyének terheit. 
Ez a magyar város, ahol a polgár nem doktor akart lenni, 
hanem serfőző, mint az apja, ahol a polgárnak volt mersze 
odaállani a pult mögé, mikor a Duna-Tisza-közi magyar még 
mérnöknek is vonakodott elmenni, mert úriember nem pisz-
kolja kezét tussal. Ez a magyar város, ahol az asztalos fiának 
volt ügyvédi diplomája, de becsvágya mégis az volt, hogy az 
apai bútorgyárat épségben vezesse tovább. Ez a patríciusság 
merészelt vállalkozni, nem nyugdíjat akart, hanem mester-
séget, nem fizetést, hanem keresetet. S a régi mesterségen 
át őrzött egy életformát, amelynek közönséges neve: magyar 
kultúra. 
[…]

Innen, a Rozália sírhantjai közül, talán legnemesebb Kassa 
arca: tornyai és háztetői megtöltik a kék légi teret s az élettér 
jogát, mely egy város körzete, féltékenyen őrzik a holtak is. 
[…]

Most mi lesz? – kérdeztem búcsúra Jakab polgár anyjának 
ivadékaitól. – Hová sodor élőt és holtat, várost és életformát 
a viharos idő?... De a holtak hallgattak. Azzal a bölcsesség-
gel hallgattak, mint a város tornyai, némán s mégis kifejez-
ve jelenvalóságukkal az időszerűnél erősebb akaratot, hogy 
megmaradni több, feladatszerűbb vállalkozás, mint szerezni 
és hódítani. Megértettem hallgatásukat, megköszöntem a ta-
nácsot, s elköszöntem az öregektől.
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Mikes Kelemen: 

Levelek Erdélyről

Érdemes Mikessel utazni. Visszamenni mintegy 300 évet 
az időben, elidőzni vele a Márvány-tenger partján, ak-
kora habokat nézni „mint az erdélyi hegyek”. Hallgatni 
ízes nyelvét, jó humorú eligazításait az idegen földről, 
a visszasóhajtást az elhagyott hazába: „Jobb volna Er-
délyben málét enni, mint itt búzakenyeret”. Szétnézni  
a nagyságos fejedelem környezetében, majd gondolat-
ban visszatérni az erdélyi emberek közé, megállni – bár 
egy tál káposztára – Zágonban.

Tulit Ilona

Rodostó, 11. junii 1725.

Eleget nevettem, édes néném, a kéd udvaros köszönetin. 
Mintha én azt megérdemlettem volna, és mintha valamely 
új dologra tanítottam volna kédet. De el kell vennem, és meg 
kell tudnom, hogy a kéd köszöneti csak arra való, hogy bát-
rabban kinyissam a tudományomnak erkélyit. Jó némelykor 
megbátorítani az embert, mert sokan vannak olyanok, akik 
szégyenlik világosságra tenni gondolatjokot, noha jobban 
gondolkodnak sokszor, mint azok, akik aztot csak bátran ki-
pökik. Arról igen okosan gondolkodik kéd, hogy úgy szeret-
né neveltetni a fiát és leányát, valamint ott Pérában nevelik  
a franciák. Édes néném, ott pedig csak kereskedőket lát kéd, 
de az országokban kellene látni, hogy a nemesember gyerme-
keit mint nevelik. A’ való, hogy nekik magok királyok vagyon, 
és ahol mindenféle tudományok és mesterségek virágoznak. 
Az is való, hogy egy országnak a boldogsága az ifjakot való jó 
neveltetésekből áll; a hadakozást, a tudományokot és a mes-
terségeket akkor kezdik tanulni.
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A mi boldogtalan országunkban mindezekre alkalmatossága 
nincsen egy ifiúnak, noha mindezekre olyan alkalmatos vol-
na, mint akármely nemzet. Mindazonáltal úgy tetszik, hogy 
mégis jobban lehetne nevelni az ifiakot, ha az atyák arról 
jobban gondolkodnának. Noha közüllök sokan tudatlanok, 
és egy vaknak nehéz a világtalant vezetni. De ha magok is  
a tanulást jobban szerették volna, a fiakot többre tanyíthat-
nák, mert egy jól neveltetett és oktatott ifiú a fiát aszerént ne-
veli. Mert ugyanis nézzük el, hogy neveltetnek nálunk az ifiak. 
Közönségesen legalább tíz vagy tizenegy esztendős koráig  
a faluból ki nem megyen, hanem addig a falusi iskolában 
jár. Addig az ideig megtanul olvasni, de az olvasással csak 
paraszti szokást is tanul. Ha iskolában nincsen, otthon egye-
bet nem lát, hanem minden héten hétszer az apját részegen 
látja, aki nem törődik azzal, hogy a fiában valamely nemesi 
és keresztényi jó erkölcsököt oltson, és csak a cselédekkel 
való társaságban hagyja, akiktől mindenféle rossz szokást és 
rossz erkölcsöt látván, eltanulván, azok benne csaknem hol-
tig megmaradnak. És a nagy parasztságban való nevelteté-
se miatt azt sem tudja, ha nemesember gyermeke-e? Talám 
meg sem tudhatná másként, hogyha csak a jobbágyok kis 
uroknak nem neveznék. Tizenkét vagy tizenhárom eszten-
dős korában valamely collégyiumban béplántálják, ahonnét 
huszonnégy vagy huszonöt esztendős korában szabadul ki, 
olyan idejében, amelyben másutt már az olyan ifiú jó deák, 
jó histórikus, a gyeométriát, gyeográfiát szükségihez képest 
tudja, és már jó haditiszt. Nemcsak hadi dolgot, de országos 
dolgot is bízhatnak reája.

De már vigyük haza pompával a mi huszonöt esztendős 
deákunkot a collégyiumból, és nézzük meg, hogy annyi ta-
nulás után mit tud, és hogy ha használhat-é valamit tudo-
mányával az országnak vagy magának. Legelsőben is a mi 
deákunk azon igyekezik, hogy cifra köntöse és paripája lé-
gyen. Egynehány könyvit és filozófiáit valamely almárium-
ban eltemetvén, azután faluról-falura béjárja az atyjafiait. 
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Aristotélesnek ott egynehány terminusit kipöki, de deákul 
már szégyenlene beszélleni, azért hogy az asszonyok tanuló 
deáknak ne tartsák. Az atyjafiainál mit csinál? Leghasznosabb 
beszélgetése a vadászatról, a lovakról vagyon. Ha asztalnál 
vagyon, nagy gyalázatnak tartaná, ha jól nem innék, és még 
deáknak tartanák, ha magát mentegetné. Ebéd után vagy az 
asszony vagy a leányok házában bontja ki, amit Virgiliusból 
vagy Ovidiusból olvasott. De hogy az iskoláról való emléke-
zetet is teljességgel elfelejtse, szükségesnek gondolja lenni, 
hogy a szolgálók közül kettőt vagy hármat szereteinek fo-
gadja. Eszerént felróván az atyjafiait, és közöttök egynehány 
részegség után megmosván torkát a deák szótól és az iskolai 
portól, ismét hazairomtat azzal, amit az atyjafiaitól tanult. 
De mit tanult? Azt a tudományt előveszi, mihent az apjához 
vendégek érkeznek, mert legnagyobb gondja is a’ lesz, hogy 
az apja vendégit megrészegítse, és az apjától is azért dicsére-
tet vegyen másnap. Eszerént tölt el két vagy három esztendőt 
vagy a vadászatban, vagy az italban, vagy a Vénus udvará-
ban, és amit egynehány esztendőkig tanult, azt egy kevés idő 
alatt csaknem mind elfelejti. Mit tanult volt annyi esztendő-
kig? Csak a deák nyelvet. És egyebet nem tanulván, annak 
házánál hasznát nem sokat vészi, és a gazdaságban olyan 
tudatlan, mint mások. És a fizikájából annyit nem tud, mint 
a molnárja vagy a kovácsa, nem tudván csak annak is okát 
adni, hogy miért hinti meg vízzel annyiszor az égő szenit. 
Annyi deáksága után csak azt is a tiszttartójától kell meg-
kérdeni, ha a szőllője délre vagy északra fekszik-é. Kérdjük 
már aztot, hogy mikor fogja hasznát venni a logyikájának, ha 
megházasodván, a gazdaságakor annak semmi hasznát nem 
veszi. Az ország gyűlésiben elmenvén, az ország dolgához 
nem tud; nagy csendességben kell hallgatni a végezéseket, 
mivel ha ott úgy disputálnának, mint az iskolában, azonnal 
ő is felugranék székiről, és felkiáltaná: nego majorem! De 
azokhoz nem értvén, olyan tanácsot kell adni, hogy hányják 
el az emberfőt. Nemhogy azt tudná, hogy miben áll az or-
szág haszna, de azt sem tudja, micsoda országok szomszédi 
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Erdélynek, hogy ha a Maros a Tiszában foly-é elsőben vagy  
a Dunában? De hol? – a’ meg más kérdés volna.

Mindezekből látjuk, hogy a nyolc vagy kilenc esztendeig való 
tanulásnak, se maga, se az ország hasznát nem veszi. Mert 
a deák nyelvnek úgy venné hasznát, ha a hadakozásról, az 
ország igazgatásáról és más tudományokról való könyveket 
olvasnának. De így a mi filozófusunk egy-két esztendő múl-
va olyan tudatlanná lészen, valamint a gondviselője, és ha 
a tiszttartójának nem kelletnék írni, talám az írást és az ol-
vasást is elfelejtené. Nem akarom ezekből azt kihozni, hogy 
a deák nyelv haszontalan volna, hanem csak azt mondom, 
hogy egy nemesembernek idővesztés annyi esztendőkig csak 
azt a nyelvet tanulni, mivel amellett más egyéb hasznos tu-
dományt is tanulhatna. Egy parasztember gyermekének 
még haszontalanabb, és jobb volna, mihent írni és olvasni 
tud, valamely mesterségeket tanulni, mivel a mesterségek 
és a kereskedések hajtanak hasznot egy országban. Tudom, 
hogy a mi országunkban egy ifiúnak más tudományt nem 
lehet tanulni, mert nincsenek arra való collégyiumok, mint 
más országokban, ahol egy huszonöt esztendős ifiú négy- 
vagy ötféle tudományokot tud, és egy közönséges ifiú két 
vagy három mesterséget. De lehetetlent nem kell kívánni  
a szegény erdélyiektől, nem is kívánok. De az atyák nagy 
számot adnak azért, hogy a fiakot nagyobb gondviseléssel 
nem nevelik, és a nemesi jó erkölcsre nem ingerlik még ele-
inte, hanem még példát adnak a részegeskedésre, a feslett 
és tunya életre. Ha a fiakot csak arra vennék is, hogy a deák 
könyveket magyarra fordítsák, úgy a tanulásokot a közönsé-
ges jóra fordítanák, mivel sokan vannak olyanok, akik arra 
alkalmatosok volnának. És ha csak egy könyvet fordítana is 
meg életében, azzal mind magának, mind másoknak hasz-
nálna, és látná valamely gyümölcsét annyi esztendeig való 
tanulásának. De a sok hejjehuja, a kopó, a virrattig való ital 
mindezekre időt nem ád, és nem engedi, hogy az elme vala-
mely hasznos dologban foglalja magát; és ha megvénül, jó 
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tanácsot sem tud adni, mert ifjúságát haszontalan töltötte 
el. És egy tudatlan tanácsúr olyan egy országban, mint egy 
üres hordó a pincében. De édes néném, most veszem észre, 
hogy miben töröm a fejemet. Mindazonáltal, mint hazafia 
azt akarnám, hogy a tudomány oly közönséges volna nálunk, 
valamint a tudatlanság. De akármely hosszú levelet írjak is 
kédnek erről a dologról, azzal a mi ifiaink szokásokot meg 
nem változtatják, se az atyák az asztalnál való régi bévett 
rendet el nem hagyják. Kédnek pedig azt jovallom, hogy  
a fiának olyan tudományokot adasson, amelyekkel használ-
hasson országának.

Én eleget predikálottam a fiakról, azért leszállok a predi-
kállószékből, és menjen fel kéd is oda predikállani a leá-
nyokról, a’ kédet illeti. Mert a leányok neveltetésére úgy kell 
vigyázni, valamint a férfiakéra. De még többet mondok, és azt 
mondom, hogy jól oktatni a leányokot olyan szükséges, vala-
mint a férfiakot, és az egyike olyan hasznos az országnak, va-
lamint a másika. Hogy lehet a’? Nem igaz-é az, édes néném, 
hogy egy jól nevelt, jól oktatott eszes leány asszonnyá változ-
ván, a fiát mind jól tudja nevelni, oktatni és tanyítani, és aztot 
az ország szolgálatjára alkalmatossá tenni? Ergo, hasznára 
vagyon tehát az országnak, ha leányokot jól nevelik és oktat-
tatják. A régi rómaiak megajándékozták az olyan anyákot, 
kik a haza szolgálatjára jól nevelték fiokot. Erről többet nem 
írok, és többet nem írhattam volna, ha szinte fiam volna is, 
de nincsen, és azt bánom. De azt is bánom, hogy ma ismét 
sátorok alá jöttünk lakni, mert a napokban visszámentünk 
volt a városban. Itt kell a vászon alatt pergelődni, és úgy süt 
a nap itt minket, valamint a kolduslábat sütik a tűznél. Édes 
néném, az egészségre vigyázzunk, és mondjon el kéd egy ol-
vasót érettem, mert a sok fülbenmászóval tele a sátorom.
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Mikszáth Kálmán: 

Tót atyafiak

Mikszáth e különös szövegeinek narratívája hagyo-
mányteremtő a magyar prózairodalomban. Az anekdo-
ta mesteri beemelése a történetbe, az elbeszélői szólamok 
és nézőpontok szinte észrevétlen váltakoztatása, ugyan-
akkor a múltak és jelenek egymásban tartása úgy válnak 
hagyományteremtővé, hogy közben a romantikus örök-
ség is láttatja magát. Így tudnak a történetek az időtlen 
helyzetek közötti átmenetek kimerevített pillanataivá 
válni. 

Szabó Roland

Uraim, ha a pokolban egyszer az a gondolatjuk támadna 
az ördögöknek, hogy várost építsenek, az bizonyosan olyan 
lenne, mint Selmecbánya.

Bocsássa meg az ottani érdemes magisztrátus ezt a becs-
mérlést, nem akar lenni sem sértés, sem gúny, különösen 
az élőkre vonatkozólag, kik bizonyára nem tehetnek róla, 
hogy az őseik olyan bolondos helyre építkeztek. Nyájas olva-
só, ki még nem jártál e görbe országban, képzelj magadnak 
háromezer hegycsúcsot, ugyanannyi völgykatlant, egy tucat 
sziklát, mely sűrűn be van építve mindenféle alakú házakkal, 
melyeknek előrésze sokszor háromemeletes, míg ellenben  
a háta szerényen odalapul a hegyhez.

Ha végigjárod e maga a természet által kikövezett várost, szí-
ved csordultig megtelik humanisztikus érzelmekkel, s elér-
zékenyülten sóhajtasz föl: „Hát még itt is emberek laknak?”
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A vidék kietlen, rút, az időjárás mostoha.

A zimankós „Szitnya”, a „felhők szeretője” erővel aszott keb-
lére húzza le szeretőit, akármerre tartanak.

Ha felhője nincs, mint a mellőzött vénleány, duzzog, fölfúj-
ja magát. Ha tehát eső nem esik, szél sivít végig a zegzugos 
utcákon, a sikátorokon. Szomorú város ez! A levegője méreg 
a bányák kipárolgásától, vizétől „golyva” nő a halvány arcú 
leányok és idétlen férfinép nyakán. A harmadévi újoncozás-
nál hatszáz katonakötelezett ifjú közül négy vált be „császár 
emberinek”. (Szinte szégyenlem megírni.)

Egy idősb nőt láttam egyszer a „Kamara utcán”, amint lihegve 
és a fáradságtól kimerülten egy mennydörgős nagy kosárral 
a hátán mászott a hegynek, mert Selmecbányán vagy fölfelé 
mászik az ember, vagy lefelé ereszkedik; tertium non datur. 

A kosár átkozottul füstölgött. Azt hittem, valami portékája 
meggyulladt benne, s rákiáltottam a szegény tót asszonyra:

– Anyó, ég a kosara!

Ónszürke arcát mosolyra fordítá felém, s anyai büszkeséggel 
mondá:

– Ej, dehogy. A Náckó pipázik bent.

S valóban, egy veszekedett kamasz ült a kosár alján össze-
kuporodva, aki már pipázott, s akit anyjának még mindig  
a hátán kellett cipelni.

Sehol a világon nem olyan részrehajló a mennyei gondvi-
selés, mint Selmecbányán. A hegyen lakó Csemez Stevónak 
egy órával korábban kel és későbben nyugszik a nap, mint 
közvetlen szomszédjának, az alant lakó Kutlik Stevónak, va-
lamint sehol sem mutat föl olyan eredeti közlekedési viszo-
nyokat geográfiai helyzet, mint itt.
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A Csemezék Krisztina nevű leánykája például kiáll ebéd után 
a zöldre festett kapuajtóba, s amint merengő fekete szemei-
vel meglátja a szomszéd hegygerincen, hogy a Mirkovszkiék 
Bohuska nevű kisasszonya a kertben sétál, nyájasan int gyö-
nyörű fejecskéjével, és üde, csengő hangján átkiált:

– Megebédeltetek, Bohuska?

Bohuska megfordul a kedves, nyájas és ismerős hangra, s ug-
rándozva fut a kis Krisztina felé egész a hegygerinc széléig, 
hol a tátongó mélység kezdődik; alig vannak húsz lépésnyire 
egymástól, kedvükre fecseghetnek.

– El is felejtettük már. Hol leszesz ma?

– Itthon – felelte Krisztina.

– Mindig otthon! Jobban tennéd, ha átjönnél most délután 
hozzánk.

– Magam is szeretném, Bohuska, mert kiállhatatlan vendé-
geim lesznek... csúf emberek...

– Nono, megállj csak! Kik azok a nagyon csúf emberek? Va-
jon igazán azok-e?

A szép Krisztina fölnevetett. Csengő kacagása hallatára ab-
bahagyták dalukat a fülemilék a „fekete csalitosban”. A szebb 
hangra figyeltek ők is.

– Ha igazán csúfok-e? Meghiszem azt, Bohuska. Az öreg bá-
nyagróf lesz itt meg a Csutkás professzor.

– Juj, Krisztina!... Így már csakugyan hozzánk kell szöknöd.

– Meg is tenném, ha olyan messze nem volna.

S valóban, a Csemezék lakásától a Mirkovszkiékig jó másfél 
órányi út volt, mert le kellett ereszkedni egész a lutheránus 
templomig, onnan megkerülni a várost Szélakna felé, s ott  
a katolikus anyaszentegyház melletti kőlépcsőzeten fölka-
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paszkodni a „Klopácskára”, melytől már aztán tűrhető út visz 
a Mirkovszki házig.

– Ha messze van is, Tinikém, mit tesz az?

– Nem, nem, Bohuska... ha azelőtt meglátogattalak, és es-
teledett, nálatok tölthettem az éjt – de most... most, tudod, 
hiszen tudod... nem lehet...

Krisztina kifejezésteljes, gyönyörű arcát pír öntötte el. Szem-
vesztő tündérszín, még a szivárvány is megirigyelhetné.

– Igaz, igaz... Az a haszontalan fiunk! Ugyan, hogy juthat 
eszedbe? – viszonzá Bohuska kedvetlenül – én el is felejtet-
tem, hogy a világon van.

Tini szótlanul nézett le a mély völgytorokba, melynek alján 
és oldalain, mint a tündérmese táncra kelt rögei, megeleve-
nedtek az idő feketített házfödelek, és elkezdtek mozogni, in-
gadozni, mintha el akarnának indulni valahova Rakabánya 
felé.

– Ti jertek át! Te, kedvesem... – indítványozta Tini, és a fejé-
re kötött fehér tüllkendőt egy rántással olyan mélyen lehúzta  
a szemére, hogy semmi sem látszott szép arcából, csak az álla 
hegye; egy kis darabka a mennyországból.
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Móra Ferenc: 

A monoszlói harangok

Móra Ferenc elbeszélése egy családi párhuzamot idéz föl 
bennem. Édesapám nagynénje és a férje 1956-ban Ame-
rikába disszidált. A rendszerváltásig ritkán jöttek haza. 
Olyankor ámulattal néztük, milyen autójuk, fényképe-
zőgépük, ruhájuk van, és meglepődtünk angollal kevert 
magyar beszédükön. „You know” – tették hozzá minden 
magyar mondatukhoz akkor, amikor én csak az orosz 
nyelvhez konyítottam egy kicsit. Aztán egyszer csak 
hazaköltöztek. Nem kérdeztük, miért, ők sem mondták. 
Öregkorukat a magyar hazában, Sárospatakon élték le, 
ahol születtek. Testük a magyar földben pihen.

Toma Kornélia

Kilencen vannak a monoszlói harangok, s egyik szebben szól, 
mint a másik! Persze legszebb a szavuk olyankor, mikor va-
lamennyien egyszerre beszélnek. Olyan szép muzsika, hogy 
bizonyosan a jó Isten is mosolyogva hallgatja.

Csakhogy nagyon ritkán szólnak egyszerre a monoszlói ha-
rangok. Lehet annak már vagy harminc éve, mikor utoljára 
kongatták egyszerre valamennyit. Csakhogy akkor nem mu-
zsikáltak, hanem jajgattak, s szavukat bizonyosan sírva hall-
gatta akkor a jó Isten.

Akkor volt az, mikor a Szillér vize elöntötte Monoszlót. Most 
csendes kis patak ez a Szillér, olyan szelíden duruzsol a med-
rében tarkálló kavicsok között, mint ahogy álmos kisgyerek 
gügyög a bölcsőjében. De akkor haragos volt a Szillér, mint 
valami nekibőszült óriás, és harsogva tört be egy szeles éj-
szakán a nádfödeles házacskákba.
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– Itt mi vagyunk az urak! – tomboltak a habsörényes hul-
lámparipák.

Nem tartott azonban sokáig a Szillér haragja. Egy hét múlva 
már megint visszafeküdt régi ágyába, és mosolyogva ringat-
ta ölében a csillagos eget.

– Nem kell tőlem félni, emberek – locsogták tiszta habjai –, 
hiszen éppen csak játszottam egy kicsit.

– No, majd teszünk róla, hogy máskor ne jusson eszedbe az 
ilyen játék – mondták a monoszlóiak, és erős töltések közé 
szorították a pajkos patakot.

Apraja-nagyja a falu népének mind ott szorgoskodott a töl-
tésen, csak Forró Kis Miklós hiányzott közülük.

– Nem érek rá – mondta a hajdúnak, aki munkára kergette. 
– Én most hurcolkodóban vagyok.

– Hát aztán hová hurcolkodol szülőfaludból, Forró Kis Mik-
lós?

– Én bizony Amerikába hurcolkodom.

– Itt tudnád hagyni szülőfaludat?

– Nekem nem falum többet – mondta Miklós, elborult kép-
pel mutatva háza romjaira. – Minden örökségemet elvette  
a víz. Hát keresek magamnak másik hazát.

Harmadnap már búcsúzott is Forró Kis Miklós, nagyon 
könnyű szívvel búcsúzott, és mosolyogva. Jó cimborái sírva 
szorongatták a kezét.

– Visszajössz te még ide, Miklós – ölelték meg utoljára.

– Nem én többet, míg megint egyszerre nem szólnak a mo-
noszlói harangok – nevetett a monoszlói bujdosó.
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És úgy elment, hogy vissza se fordult többet a faluja felé. 
Hosszú esztendőkig hír se jött felőle. Egyszer nagy sokára 
érkezett tőle egy levél a faluházára. Azt írta benne, hogy apja, 
anyja sírjára márványkeresztet állítsanak. Küldte a rávaló 
pénzt. „A maradékot adják a szegényeknek” – azt írta.

Ürgették, forgatták a faluházán a levelet, de alig tudtak eliga-
zodni rajta. Mert nem Kis Miklós volt aláírva, hanem Kismi 
Klosz. Bizony testtel-lélekkel amerikai ember lett Kis Miklós-
ból. Kezdetben sokat nyomorgott, volt úgy, hogy majd éhen 
halt, de aztán szolgált neki a szerencse. Házakat, gyárakat 
szerzett Kis Miklós, igaz, hogy véres verejtékkel. Majd fölve-
tette már a pénz – igaz, meg is öregítette hamar a megfeszí-
tett munka. A haja megderesedett, homlokát fölszántották 
a gondok, s arcáról soha el nem oszlott a szomorúság. Nem, 
még akkor se, ha fia, lánya puha keze simogatta.

Egyszer meg is kérdezték tőle a gyerekei, mivel lehetne fölvi-
dítani szomorú szívét.

– Az Isten tudja – sóhajtotta Kis Miklós. – Nincs nekem 
semmi bajom, semmi kívánságom. Csak azt szeretném tud-
ni, micsoda csengést-bongást hallok én a szívemben minden 
éjszaka.

Híres orvosok megvizsgálták Kis Miklóst, és a szemébe ne-
vettek.

– Egy kis képzelődés meg a nagy jómód – mondták neki. – 
Volna csak miszter Kismi szegény gyári munkás, mindjárt 
nem muzsikálna a szíve.

– Megpróbálom én azt is – sóhajtott Kis Miklós, és bevette 
magát a gyára gépóriásai közé közönséges munkásember-
nek.

Az se ért semmit. Mentül jobban csattogtak, dübörögtek a gé-
pek, annál erősebb lett a szívében a csilingelés. Akkor aztán 
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azt tette Kis Miklós, hogy hónapokig nem mozdult ki a házá-
ból, hanem magához hívatta a világ leghíresebb zeneművé-
szeit, és azokkal muzsikáltatott magának. Hátha valamelyik 
rátalál arra a dallamra, amelyik az ő szívében hangzik.

Valami híres csengettyűművész talált rá. Alig fogott a játék-
ba, elkiáltotta magát Kis Miklós:

– Tudom már! A monoszlói harangok!

Még aznap hajóra ült Kis Miklós egész házanépestül, s jött 
hazafelé látogatóba.

– Csak egy-két napra – mondta az amerikai barátainak.

S egy hét múlva, amikor kedvére kigyönyörködte magát  
a monoszlói harangok szavában, csakugyan menni is akar-
tak visszafelé. Már föl is ültek a kocsira a faluháza előtt, mi-
kor megszólalt a templom öreg harangja.

– Várjanak csak – kapta le öreg Kis Miklós a kalapját, és 
hallgatta a harangot könnybe lábadt szemmel.

És hallgatta másnap is, harmadnap is, hallgatta egy hétig.

– Csak még egyszer hadd halljam! – könyörgött a gyereke-
inek.

Utoljára aztán azt mondta nekik, hogy menjenek csak ők 
maguk, nekik ott a hazájuk, ő már csak itt marad addig, míg 
egyszerre nem szól Monoszló valamennyi harangja.

Mostanában szólt egyszerre valamennyi. Három templom-
nak kilenc harangja siratta el Forró Kis Miklóst, akit idegen 
világból, messzi tengereken túlról az ő szavuk csalogatott 
haza magyar embernek.
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Móricz Zsigmond: 

Árvácska

A puszta világának képei több klasszikus magyar műben 
is megjelennek. Az Árvácska azonban nem csupán a Mó-
ricztól megszokott valósághű, mégis látványos leírások 
miatt érdekes és tanulságos mű. Csöre (Pösze) életének 
naturalisztikus ábrázolása az, ami miatt borzongva, fel-
háborodva, sajnálkozva, de minden pillanatban érzel-
mektől átitatva faljuk a regényt. Nem tudja letenni az, 
aki belekezd az olvasásába. 

Kiss Róbert Richard

Első zsoltár. Hajnal a pusztán.

A kemény és örök nap úgy ébred az ég és a föld színén, mint 
az idétlen tyúk éretlen tojása. Vörös és sárga fények ömle-
nek át rajta, ropogva, a hajnali kék ködbe. Még nincs mész  
a tojáshéjban, a nap, bizonytalanul elnyúlik, szinte szétfo-
lyik; odaütött tojás a barna serpenyőben.

Kis tanya a végtelen pusztán.

Mesebeli házikó; megfeketült nádfedelét sötét moha lepi, 
gerincét szétrúgta a gólya meg a szélvész, vályogfala bármi-
lyen vastag, mégis úgy hajlik, mint a pöfeteg gomba, egyszer 
csak ráborul a benne lakókra, de az még messze van, majd 
valamelyik téli viharos éjszakán.

Ma még boldog a tanya. Itt minden csak szép lehet, csak jó 
lehet és megelégedett. Emberállatok ősi lakhelye. Kerítés 
semerre, nyoma sincs; minek? A legközelebbi tanya is útta-
lan távolságban van. Még a baromfi ellen sem kell keríteni. 
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Kikaparni valója nincs, ahogy a tyúk két görbe eperfáról le-
száll, már megy a szomszéd tarlóra kapirgálni.

Milyen jó volna itt élni, itt megnyugodni. Milyen jó volna itt 
gyermek lenni.

Kislány áll a mezőben, parányi csöppség, a roppant ég alatt, 
két kicsi keze fejével az álmot dörzsöli a szemeiből, ott áll, 
ahogy Isten megteremtette, ott áll mezítelen a felfelé bá-
mészkodó nap alatt.

Még a madarak is csak most ébrednek, s mindjárt vígan 
ficserékelnek, a kis embercsirke duzmaszkodva csak áll, csak 
áll. Vékony kis barna teste, mint valami kis állat, a harmat 
hull rá.

Semmire se gondol, azt se tudja, hogy került ki. Álmos. Mint 
a kis macska, de az jobban tud duruzsolni és mosakodni,  
a csöppség csak áll, csak áll reménytelenül, vagy van remény 
a pusztai harangvirágban, amint áll a hajnalban és rezegve 
nyílik a nap alatt?

Sovány, száraz asszony lép ki az udvarra. Hopp, a nap már 
fent van, két arasz magasan, s már izzó fehér gömb, bele ne 
nézz.

Az asszony, mintha a mező legnagyobb görögdinnyéjét nyel-
te volna le, furcsán lóg a köténye, takarja vele? Lopta a diny-
nyét? Hat gyerek nyüzsög ki a törpe ajtón a szabadba, a jó 
édesanya egyszerre gondozza valamennyit, gondoskodása az 
első percben annyi, hogy rájuk rikolt fáradt nyöszörgő hang-
ján: erkölcsi tanítás:

– Hogy a fene ött vón meg bennetöket.

A napnak semmi más dolga, csak méri arasszal, mit csinál-
nak a földön az emberek.
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Már az ágosfa tetejéről nézi, hogy a két nagy fiúnak a nya-
kában van a tarisznya, tarisznyában az ennivaló. Mennek  
a szőlőbe, apjukkal, a veres szemű mogorva emberrel. Aki az 
állatok körül cammog. Van dolga a tanyán, ahol állatok van-
nak, ott mindig. Az állatnak növények kellenek, a növény-
nek kapa, a kapa végire ember. Azért boldog a tanya, mert 
ott mindig mindenki le van foglalva reggeltől estig, aki akar, 
annak van munkája a tanyán; akinek munkája van, annak 
kenyere van, bora van, jókedve van, boldog.
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Sütő András: 

Anyám könnyű álmot ígér... 

Történnek-e könyvbe illő események egy eldugott erdé-
lyi falucskában az 1960-as években? Joggal kérdezem, 
amint Sütő András kötetét kezemben tartom. Olvasás 
közben azonban többször bólogatnom kell: igen, igen, 
mert az egyetemes emberi sors tárulkozik itt fel – Romá-
niában, Erdélyben, a Mezőségen, Pusztakamaráson: de-
rékba tört férfiálmok, „félszárnyú” asszonyok, a hatalom 
szorítása, a megélhetés gondjai, és közben sok-sok hu-
mor, derű és élni akaró furfang. Az íróval együtt végig-
járom a falut. Sütő igazán jó idegenvezetőnek bizonyul!

Albu-Balogh Andrea

Holt-tenger

Hol vagyunk hát?

A Mezőségnek hívott erdélyi dombvidék kellős közepében, 
Kolozsvártól negyven, Marosvásárhelytől hatvan kilométer-
nyire, távol a vasúti és szellemi közlekedés ütőereitől, haj-
dani lápok, tavak, nádasok kiszikkadt völgyében. Makkai 
Sándor püspök úr néhány évtizede regényt írt rólunk vagy 
inkább segélykiáltást, az volt a címe: Holt-tenger. Hasonlatos 
hozzá valóban a vidék domborzata. Valamikor tenger volt itt, 
azután elment valamerre, mi itt maradtunk, hasonlóképpen 
a vízi világból a természet sanyarú változásaiban az élelmes 
kétéltű békák is. Itt koncerteznek a házunk alatt a tocsogós 
réteken. Azóta, hogy Herman Ottó erre járt, elmentek még 
a kócsagok, a piros lábú cankók és a bölömbikák. A kivágott 
nádasok helyén a közelünkben, Mezőzáhon és Gyekében, 
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halastavak létesültek. Őr vigyáz a halastóra. Valaki elterjesz-
tette rólunk, hogy nem szeretjük a halat; azért nem kapunk 
belőle. Másvalakik erősítik: de igenis szeretjük. Ezért az őr.

A hegyéleken fúrótornyok, a határban éjjel is dörgő trak-
torok jelzik, hogy iparosodunk. Három irányból aszfaltút 
közeledik felénk; a falu végén, a keresztútnál várjuk a ta-
lálkozásukat. Öcsém időnként elébük gyalogol, s jön vissza 
a hírrel: a marosvásárhelyi elakadt, a kolozsvári közeledik 
rendületlenül.

Nyugtalan vizek

A falut háromnegyedrészben románok, negyedrészt magya-
rok lakják. Az EGÉSZTŐL kaptam útravalóul a gyermekkor 
élményvilágát, a negyedrésztől a küszködő nyelvet, e színes 
bóját a vizek hullámzásában. Küszködőt mondtam, a csepp-
re gondolva, melynek bizonyára nincs könnyű dolga, mikor  
a közhely szerint a tengert kell visszatükröznie. Akármilyen 
bőven is számolom, alig százötven főnyi közösségtől tanultam 
magyarul. Olyantól, melynek Balassija, Csokonaija, Arany 
Jánosa, nyelvújítója és nyelvcsősze a mindenkori tiszteletes 
úr volt, régi fegyvertársaival: Károli Gáspárral és Luther Már-
tonnal, kinek zsoltárklapanciáit fújtuk minden vasárnapon  
a templomban. Így énekelgetve, ha nem is nyertük el a feltá-
madást, a hozzá vezető legrövidebb utat: a kihalást elkerültük.  
A fogyogatásnak zegzugosabb ösvényeit választottuk. Kaptuk 
inkább, a feudális birtokok szorításában. 1762-ből származó 
kimutatások szerint Kálvin gyülekezete a mainak háromszo-
rosa lehetett. A század vége felé indul erős fogyatkozásnak. 
1764 a mádéfalvi siculicidium, a székelygyilkolás éve; a kato-
nafogdosásé, a szökevényeké. Szoknyás ispánunk, Mária Te-
rézia, a kötelet nyilván itt is kivetette ránk. Meg II. József is, 
kíméletlenül. Alig néhány emberöltő alatt egész családfolya-
mok – Csániak, Bóniak, Hodorok, Bálintok, Tolnaiak – tűn-
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nek el, mintha föld nyelte volna őket. A föld valóban tetten 
érhető, fejfák tanúskodnak róla. De az anyakönyvileg bejegy-
zett huszonhét Máténak jó része más irányba szivárgott el. 
Egyiknek-másiknak a neve után ez áll: fugitivus. Kik voltak 
a Kósák, Kacsók, Ujlakiak, Toldik? Hírük-hamvuk sincs. Du 
Prix Adéla nevű asszonyságról gondolom, hogy lelkész férjét 
kellett követnie; a pap vándorfajta. De mi késztette a zsellér 
Székely Ferencet, hogy hét gyerekével fölkerekedve, kutyáját 
a szekér után kötve, meg se álljon Marosludasig? A taszítás és 
vonzás erői változatosak voltak és maradtak. Ezt most nem 
kutathatom. Ízelítőt nyújtok csupán Istók Sándor uram töre-
dékes népmozgalmi dolgozatából. Eszerint a lemorzsolódás 
évszázados folyamata az első világháború befejeztével meg-
csendesült. 1918–1938 között a lélekszám 329-ről 300-ra 
fogyott. Csupán! Ez idő alatt születtek 238-an, elhaláloztak 
130-an, más vallásra való áttérés útján a gyülekezetből és 
egy füst alatt a nyelvi közösségből kiváltak 25-en. Utóbbiak 
nagyobbrészt nők. Ezen nem kell csodálkoznunk. Az úrvacso-
ra képletes táplálék, míg az áhított férfi kézzelfogható valóság. 
E régi egyházi följegyzést lapozva mégis úgy látom, az apadás 
főoka a nagymérvű gyermekhalandóság. 1921-ben például  
a születések száma tíz, elhunyt ugyanannyi. 1927-ben, mikor 
magam is a világra jöttem, születtünk összesen tízen, élet-
ben maradtunk négyen. Korosztályom hatvan százaléka az 
élet szokásos kerülői nélkül az anyamellről fordult egyenest 
a sírba.
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Szabó Dezső: 

Az elsodort falu

Megtudjuk, hogyan semmisülnek meg nemes tervek egy 
falu mindennapjaiban, rámutat, hogy a parasztság életfor-
mája nem idilli, és a falu társadalmi állapotán az oktatás 
gyenge minősége változtatni nem tud. Sepsiszentgyörgy 
tája nagy remények, vállalkozások temetője, ahol még a 
papi családból származó lány is művésznő szeretne len-
ni, és végül prostituált lesz (szeretőjében, Miklósban Ady 
Endre alakjára ismerünk). János, a világjárt, tanult fő-
szereplő hazatérve szeretné az egész falut modernizálni, 
ám a regény végére mégis minden vágyától elköszön. 

Szabó Katalin

Reggel négy órakor még alig mozdult a falu, s még szürke 
pitymallat sírt a tarlókon, de távol a horizont mélyében vala-
mi történt, tompa dörrenések s különös zaj szakadtak erre. 
Egyszerre csak egy vágtató szekér rohant át a falun, egy előre 
hajolt sötét férfi kergette a lovakat. A szekérben pedig, fenn-
állva, ziláltan és égő arccal, egy asszony ordította, őrült lel-
két visítva a hangokba: 

– Betörtek az oláhok! Meneküljetek! Meneküljetek!

A vérből jövő hang átzúgott a falun, s a megriadt vér meg-
hallotta a rokon kiáltást. Az emberek kiszaladtak házaikból, 
szemeikben még az álom ki nem törölt butaságával néztek 
a rohanó szekér után. Mindenki kérdezett, mindenki jajga-
tott. Csakhamar új és új szekerek jöttek, rajtuk egy-két férfi, 
asszonyok, gyermekek, összekapdosott holmik, arcukon az 
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elérkezett végzet szörnyű írása. Némelyikük megállott egy 
percre s lihegő szavakban dobott le részleteket: 

– Jönnek az oláhok! A hegyek közt már legyilkoltak minden-
kit. Kézdivásárhelyt megszállták. Meneküljetek, menekülje-
tek!

Azután már gyalogfutók is érkeztek. Némelyek lihegő marhá-
kat, riadt lovakat kergettek maguk előtt. A meglóditott falu 
esztelenül látott a meneküléshez. Négy-öt parasztasszony, 
úgy ahogy az ágyból kiugrott, borzosan, fúriává rémülve, al-
sóruhában, az egyik egy fél csizmával a kezében, nekivetet-
te magát a horizontnak, a nagy út vak vezetésében sikoltva, 
egymást lökdösve szaladtak ki a faluból, s egész meglökött 
életük az egyetlen visított mondatba szökött: 

– Jönnek az oláhok! Jönnek az oláhok!

Farcády nem rég szunnyadt el s mikor feldöbbent a vég-
itéletes zajra, azt hitte, hogy saját sötét magából, rémekkel 
zsúfolt vad képzeletéből jön ki a lárma, s az ablakhoz ment, 
hogy a csendes faluval, a mindennap langyos, szelíd képé-
vel gyömöszölje vissza magába a felrázott poklot. De ott az-
tán szemeibe zudult az egész rángó falu s ő negyvennyolc 
véres meséin, apja, anyja borzadásain, Jókai temető sorain 
keresztül egyszerre egyben látta az egész összeomlást. Hát 
megkondult mégis a vészharang a fájdalom országa felett! 
Éhes, üvöltő farkasok rohanják meg Erdélyt és vége, vége 
minden múltnak, minden védő imának, minden akaratnak. 
Olyan egyetemes, olyan egész fajára kibontott volt e fájda-
lom, hogy az első percben neki akarta rontani homlokát a fal-
nak, hogy bezúzott fejét, véres agyát itt hagyja a romokon, 
hogy pusztuljon el ő is, ne maradjon meg egy örök fájdalom 
hüvelyének. Azután eszébe jutottak övéi, látta kis meztelen 
testüket vér-részeg vad katonák kezében s besüvített, ahogy  
a haláltól korbácsolt vér tud süvölteni: 
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– Keljetek fel, itt vannak az oláhok!

A második percben már a hálószobában volt, kikapta az 
ágyból az egyik alig felocsúdott gyermeket, lázasan öltöz-
tetni kezdte. Milla is felriadt, egy szempillantásra megértett 
mindent, s veszett jajgatással kezdett öltözet után kapkodni. 
Akkor a szerencsétlen embernek egyszerre az eszébe ütött, 
hogy nincs szekere, nincs lova, hogy az egyetemes rohanás-
ban nem számíthat irgalomra. Magához ölelte a két gyerme-
ket, sötét zokogás tördelt ki belőle : 

– Erdély oda van, megölik Erdélyt. Mit csináljak veletek, mit 
csináljak veletek? 

Milla tébolyodott ámolygással bontotta fel a szekrényeket, 
tett-vett, dobott cél nélkül, tudatlanul. Az ablakon erős fér-
fi kéz zörgetése hallatszott: Millából éles sikoltás hasadt ki  
s kiejtett kezéből egy nagy lábas tejet, mellyel tehetetlenül ti-
pegett. A két gyermek majd belerontott az apja testébe. Jenő 
lázasan vetette fel fejét. Kívülről a Firtos mély, zúgó hangja 
hallatszott:

– Tiszteletes úr, tiszteletes úr, itt vagyok a szekérrel. Nyissa 
ki, tiszteletes úr! 

A szegény halálra szűkült emberbe egyszerre úgy ömlött bele 
az Isten, mint szakadó nyári nap. Letette a két gyermeket, 
megcirógatta őket, szelíd és nyugtató volt: 

– Ne féljetek, gyöngyeim! Jó az Isten, nem hagy el bennün-
ket. Firtos bácsi meg fog menteni.

 Ajtót nyitott, Firtos komor alakja lépett be. Szemeiben még 
mélyebb volt a vad lobogás: 

– Készüljenek hamar, tiszteletes úr! Ide jöttem a szekérrel,  
a tiszteletes úrék úgyis nagy szükségben vannak. Nekem már 
nincs mit mentenem. Az asszonyt kitörte a nyavalya, s ször-
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nyet halt. Ott fekszik az üres házban, majd ő fogadja az olá-
hokat. Először nem akartam menekülni, gondoltam, hogy itt 
maradok, hogy neki megyek a baltámmal, s vágom őket, míg 
agyon nem ütnek. De meggondoltam a dolgot. Mit bántsam 
szegényeket. Ők is az én húsomból valók, ők is a néphez tar-
toznak, őket is elbódították. Nekem egyéb dolgom van. Az én 
baltámra más munka vár. Siessen, tiszteletes úr!
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Szabó Magda: 

Ókút 

A regény egy ártatlan, szabad szellemű, tündöklő 
fantáziájú gyermekkorról, a folyamatos szárnypró-
bálgatásokról, a világ zűrzavaros természetére való 
rácsodálkozásról szól. Fiatal felnőttként némi sorskö-
zösséget éltem át olvasás közben, nem is olyan régen, 
gyermekkoromban hasonlatos kérdések foglalkoztattak, 
magam is igyekeztem megtalálni az értelmet a káoszban 
és a helyemet a világban. A debreceni Nagytemplom és 
környezetének részletes leírása aztán egyszerre Maros-
vásárhelyre vitt.

Menyhárt Barbara

A város, s hitem szerint alighanem a világ szíve is a Nagy-
templom volt. A Nagytemplomot akkorának képzeltem, 
hogy méreteit nem tudtam reális mértékegységek szerint 
meghatározni. Mikor gúlát láttam képen, s mellette a dimen-
zió érzékeltetésére embert, a Nagytemplomot gondoltam 
gúlanagyságúnak. Sárga homloka háromszögbe futott össze, 
tornyainak szeme, szája volt, éppúgy néztek a tornyai, mint 
az emberarcok, soha nem láttam később sem ennyire léleg-
zően eleven épületet. A toronyban harangok laktak, ha meg-
szólaltak, apám-anyám megállt, a kongás nyomába bámult, 
megnevezte, melyik harang szólt, hogy mit néztek ilyenkor, 
mire figyeltek, nem tudtam rájönni egészen odáig, míg el 
nem vesztettem őket, s magamat nem kaptam rajta, hogy 
ugyanazzal a mozdulattal emelem a fejemet és bámulok a ha-
rangszó nyomába, mint egykor ők. A Nagytemplom magát az 
eget tartotta csillagain, anyám, aki a Kismester, azaz Bethlen 
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utcán nőtt fel, s a Füvészkertbe ment férjhez, mindig köszönt 
is neki. „Kezicsókolom, Nagytemplom” – mondta anyám, ha 
elmentünk az épület mellett, ezen sose csodálkoztam, mert 
bár erről nem esett szó, valahogy tüstént megéreztem a Nagy-
templom összefoglaló, szimbolikus jelentőségét, hogy az 
épület önmagán kívül egyben mindazokat is jelenti, akiket 
anyám valamikor szeretett, gyermekkora, ifjúsága tanúit, 
akikkel együtt egykor az árnyékában járt. A Nagytemplomnak 
körbefutó párkánya is volt a lépcsők tetején, kövei közein véz-
na fű nőtt, oda felállva szerettem a legjobban nézni a várost. 
A Piac utcán végig, a nagyállomás felé még kofák guggoltak 
gyerekkoromban a templomtértől a Csapó utca kezdetéig, ha 
arra jártunk, valami mindig jutott állandóan a karomon hor-
dott kosárkámba, sós kenyér, pattogó vagy sült tök.

A Nagytemplom mögött feküdt az Emlékkert meg a Refor-
mátus Kollégium. A Kollégium apám szemefénye volt. Ott 
végezte iskoláit, akárcsak minden férfirokonunk, már Ver-
gilius-fordító dédapám is, úgy beszélt a négyszáz esztendős 
intézményről, nagy hírű nyugati egyetemek testvériskolájá-
ról, mint szerelmes a szerelmeséről, kopott falépcsője min-
den fokát számon tartotta. Történetét úgy mondta el nekem, 
mint egyéb meséit, s akkora érdeklődéssel is hallgattam: tőle 
hallottam először Méliusz Péter nevét, a reformáció fogal-
mát, lényegét, olyan idős koromban, mikor érdeklődésem 
igencsak megmaradt volna a kutyák-macskák, édességek 
világán belül, tőle azt is, hogy van ilyen nevű hely: Witten-
berg, vagy hogy Mária Terézia idejében nem maradhatott 
volna fenn a főiskola, ha svájci, skót meg holland egyházak 
nem segítik. Ahogy anyám a Nagytemplomnak köszönt, úgy 
simogatta meg apám a Kollégium falát, ha a vakolat hullni 
kezdett, fejét csóválta, sajnálta, mint egy beteget. Még nem 
jártam iskolába, de tudnom kellett az erdélyi fejedelmek ne-
vét, akik sóval vagy valamilyen egyéb adománnyal segítették 
a főiskolát, s képekről ismertette meg velem az ősi diákvi-
seletet. Meséi részint azt eredményezték, hogy minden diá-
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kon állandóan az ősi tógát kerestem, s bosszantott, hogy már 
nem hordják, olyan megvetéssel néztem a tógátlan reformá-
tus gimnazistákat, mintha pucéron járnának, részint meg 
azt, hogy az erdélyi fejedelmek ügykörét képzeltem másmi-
lyennek, mint amilyen a valóságban volt.

Az udvar munkálkodásra és imádkozásra intő feliratát hamar 
megtanultam, annyit jártunk benne, főleg a régi traktusban; 
apám apróra megmutogatott az épületben mindent, az ösz-
szes relikviákat. A könyvtárnak, az ősi folyosóknak, a házi 
múzeumnak szaguk volt, a falépcsőnek is. Önálló város volt  
a Kollégium, ezt tüstént megéreztem, szigorú négyszöge kü-
lön világot keretezett. A háborúban a Kollégium pincéjében 
vártuk ki az ostrom végét; míg ott voltunk, sose féltem, pedig 
ha kurta is, de véres pár nap volt, ameddig a front átlendült 
a városon, s a pergőtűzben a lövések a fejem feletti dupla 
vas óvóhelyablakra záporoztak szüntelenül. Háromszor any-
nyi ember lapult a Kollégium óvóhelyén, mint a légköbméter 
mennyisége engedte volna, ám csak a rossz levegő kínzott 
meg, nem a halálfélelem. Elképzelhetetlen volt, hogy ez az 
épület ne védje meg azt, aki hozzá folyamodik segítségért.

A Kollégium belsejénél gyermekszememnek izgalmasabb 
volt a főfront; a fejek miatt. A templom hátulját bámuló kő-
ábrázatokat minden alkalommal jól megszemléltem, ha arra 
jártunk. Sokat hallottam a régi, híres professzorokról, s úgy 
képzeltem, a kőfejek őket ábrázolják. Miután olyan rettentő-
en okosak voltak, és testüknek legjelentősebb része a fejük 
volt, egyéb tagjaikat nyilván pazarlás lett volna megörökí-
teni, hitem szerint hát csak az agyukat tartalmazó fejeket 
faragták ki és tűzték az épület homlokzatára, mint Falladát, 
a mesebeli beszélő lovat. Meg voltam róla győződve, hogy 
minden szobor éjszaka eleven, az elesett katonák hősi em-
lékén az oroszlán, az a bizonyos, amelyen egyetemista apám 
a nagy költővel együtt lovagolt, kirántja a belefúródott nyíl-
vesszőt, nagyot ordít, a katolikus templom szentjei, de még 
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Kossuth Lajos is, sétálnak. Méltánytalannak éreztem ugyan, 
hogy a professzorok fejének vélt fejek kimaradnak a moz-
gás lehetőségéből, de azért megértettem az okát. Mivel nem 
volt se törzsük, se kezük-lábuk, csupán fejük, úgy gondol-
tam, csak gurigálni tudnák magukat a földön, s ez nem ille-
nék ilyen tekintélyes férfiakhoz, amellett nem láttam tisztán, 
ha egyszer le is kerülnek a gyalogjáróra, hogy jutnak majd 
vissza a falra. Beláttam, nem lehet másképp: ők, szegények, 
az egyedüli szobrok, akik nem élhetik a szobrok titokzatos 
éjszakai életét, ha eljön az éjfél. […] 

A város közepe a Kossuth utca volt, apai dédapám gyer-
mekeinek főhadiszállása, s persze a Piac utca, boltjaival és 
azokkal a méltóságteljes házakkal, amelyek közül szintén 
olyan sokban lakott rokon, vagy olyan sokról mondták, hogy 
valamikor valamelyik családtagunk élt benne. Hamar meg-
tanultam, melyik házhoz van közünk, Úrnapján honnan 
nézzük majd a körmenetet, amelyet mindig egy kis riada-
lommal szemléltem anyám rokonsága közé vegyülve, mert 
a körmenetnek oltárt emeltek a kapualjban, amely köré gir-
landokat fontak, s aggódtam, nekem, a kálvinistának, való-e 
asszisztálnom ebben. Tudtam, melyik házban élt Zelmus 
szépapám, aki szobáit 1849-ben, a debreceni csata előtt elő-
ször Paskievics herceg, később Rüdiger gróf számára foglal-
ták le, s hol állt az a fal, amelyen Petőfi kardja függött, a kard, 
amelyet ősömmel cserélt, emlékül, hol ültek óriási gyarmat-
áru- és csemegeboltjukban anyám dédszülei, s hol Zelmus 
ősöm apja, ükapám, Kazinczy Ferenc postájának, külföldről 
vagy Pest-Budáról rendelt könyveinek továbbítója. Itt állt  
a városháza is, a Nagytemplom és a Kollégium után a har-
madik legjelentősebb épület, amelyet azért kedveltem, mert 
ide gyakran felvittek, nemcsak azért, hogy ott dolgozó apá-
mat láthassam, hanem hogy megmutassák nekem a bárányt. 
A bárány a városcímert ábrázoló nagy festményen, a bejárat-
tól jobbra nyíló lépcsőház falán volt látható, míg pici voltam, 
magasra emeltek, hogy megcirógathassam.
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Szabó Zoltán: 

Szerelmes földrajz 

A „szerelmes földrajz” műfajt teremtett. 1942 óta, ha va-
laki a szülőföldjéről szól, az szerelmes földrajz. Érzelmes 
szellemi utazás, tájlélekrajz: földrajz, biológia, lélektan, 
történelem, nyelv és irodalom. Hogy hol a haza, a szülő-
föld? A tájban, a társakban, a tárgyakban és a szívben. 
Ha valaki még nem élte meg a tájszeretetet, mely a min-
denséggel kapcsol össze, akkor az egyik legfontosabb, 
leginkább magas rendű emberi érzést nem ismeri.

Balázs Géza

Hanem azért mondom, hogy megkíséreljem megfogalmaz-
ni: milyen értelemben szól „hazáról” ez az írás. Próbáljuk – 
egyébként tudományoskodó igény nélkül – megközelíteni  
e szó értelmét. Egy gimnazista minden bizonnyal a Kölcsey-
idézettel felelne: „Mert tudd meg: a szóban – haza, foglalta-
tik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége. 
Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örö-
meit ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált…” Ne elé-
gedjünk meg e szép meghatározással – további igyekezetek 
nélkül –, ahogyan a magyar állampolgári nevelés vele meg-
elégszik. Ha kicsit tovább boncoljuk, benne is, mint a haza 
minden meghatározásában, időbeli és térbeli, elemeket talá-
lunk: a hazának két értelme van, történelmi és földrajzi. Tör-
ténelmi értelme súrolja a nemzetét, földrajzi értelme súrolja 
az országét, azonban a szó maga egyiknek sem szinonimája. 
A nemzetet csakugyan meg lehet határozni a már-már köz-
helyszerű renani szóval: „közös emlék a múltból…közös terv 
a jövőre”. A haza meghatározására ez nem elég. Az ország 
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pedig? Az ország hatalom és birtoklás dolga; a haza szerete-
té, érzelemé.

Abban azonban, azt hiszem, nem tévedek, hogy ha fölveti az 
ember e szót: „haza”, a képzetek, melyek vele kapcsolatban  
a magyarban ma felmerülnek, inkább csak történelmi-
ek, mint földrajziak is. Ha lélektani kísérletet végeznénk 
hazánkfiaival, és leíratnánk velük, mi jut eszükbe e szóval 
kapcsolatban, ilyesféle válaszokat kapnánk: Muhi, Mohács, 
Világos, általában nemzeti katasztrófákat jelző neveket, me-
lyek arra utalnak, hogy „isten csodája, hogy még áll hazánk”. 
A közös emlék általában a közös halálveszedelmek emléke; 
múltunkból jelenünkbe egy sereg lázálom, nehéz válság, 
ijesztő pillanat emléke szól át. Olyasféleképp vagyunk ezzel, 
mint a gyermek lenne, akinek szülőföldjéről elsősorban azok 
a katasztrófák és szörnyű veszedelmek jutnának eszébe, me-
lyek serdülése idején meglátogatták. 

A „haza” földrajzi valóságáról sokkal kevesebb és sokkal ál-
talánosabb a képzetünk, sokkal homályosabb és szegényebb 
a képünk, mint a haza történelmi valóságáról. E földrajzi 
kép legtöbbször megmarad a térképi rajznál, a hegy- és víz-
rajzi határnál, a Kárpátok barna vonalánál, mely védőn és 
tartón öleli át azt, amit Magyarországnak nevezünk. Ami ezen 
belül van, elmosódott és halvány hazánkfiainak képzeletében. 
Ezért gondolom, hogy nem fölösleges a haza földrajzi monda-
nivalójáról beszélni, a tájak pompás együtteséről, hazai leve-
gőről, az ételről, mellyel a föld mássá neveli a testet, a borról, 
mellyel a föld mássá formálja a kedélyt, mint más tájak fia-
iét. Az ember minden öncsonkító és korszerű balítélet elle-
nére is nemcsak a fajta fia, hanem a táj szülöttje is, a klíma 
neveltje, egy sajátos és másutt a világon fel nem található 
fénytörés gyermeke is. Azt hiszem, sokkal valóságosabb és 
hitelesebb dolog a magyar éghajlatról, a magyar látásmódot 
nevelő tájról, a magyar kedélyt kialakító földről és égről be-
szélni, mint a magyarokat saját nemzeti célok felé vezérlő 
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magyarok Istenéről. A haza földrajzi értelme sok tekintetben 
elsődlegesebb élmény, mint a történelmi; nem annyira elfo-
gult tolmácsokon keresztül kapja az ember. 
[…] 

Első élményünk hazánkról nem történelmi, nem politikai, 
nem múltból átszóló, nem jövő felé mutató, nincs köze ha-
tárhoz, hatalomhoz, államhoz, államformához, különöskép-
pen nincs köze világnézethez, vagy politikai párthoz, nincs 
köze nacionalizmushoz sem. Mindenezek későbbi dolgok. 
Az első élmény a hazáról igen egyszerű, közvetlen, egy patak 
csobogásának zenéje, egy közeli utcasarok, felhők vonulása 
a síkság fölött, egy darab táj, melyet egy ablak kerete bezárt, 
körülbelül ennyi ez egész. Ez első hazaélmény éppen azért 
nagyszerű, mert ily emléktelen, tervtelen, indulattalan. Nincs 
köze hozzá se érdeknek, se érdemnek, csak szeretetnek. Jules 
Renardnak van néhány sora, melynek e címet adta: Haza: 
„Három vagy négy ház, éppannyi föld és víz, amennyi a fák-
nak kell, a gyermekkor néhány halovány emléke, melyek hí-
vásunkra készségesen birtokában lehet ilyesmi, különösebb 
költség nélkül, miért csinálnak mégis annyi bonyodalmat 
körülötte az emberek?” E sorok éppen pátosztalanságuk 
miatt méltóak figyelmünkre. A szülőföldek, ez első hazái az 
embereknek, szépen megférnek egymás mellett. Szülötteik 
kevésbé. 

Ezért van némi politikai értelme is annak, hogy a haza 
földrajzi értelméről, a tájakról beszéljünk. A hazának ez 
az értelme az, mely mindenkor távol marad mindennemű 
imperalizmustól és vetélkedéstől. A Hargitától teljesen ide-
gen lenne valami olyan becsvágy, melyet a Matterhorn sér-
tőnek tekinthetne. A tájak nem harcolnak, hanem teremnek, 
nem vetélkednek, hanem ihletnek; jó lenne időnkint figyelni 
rájuk. A különféle tájak nagyon jól megférnek egymás mel-
lett: ha különféle nemzetek, amelyek lejtőiken és síkjaikon 
élnek, jobban hallgatnának rájuk, talán jobban megférnének 
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egymás mellett. Az ember gyönge, és megkívánhatja más-
nak birtokát, ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy másnak 
szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, olyan még nem 
fordult elő. A tájak békülékenységre, szeretetre, türelemre, 
életörömre, fanatizmustól ment kívánságokra tanítanak, az 
otthon megbecsülésére, és ezzel a más otthonának a tiszte-
letére. 
[…]

A hazai tájakkal persze előre megfontolt szándék nélkül ta-
lálkozik az ember, mintegy véletlen folytán. Mikor útnak in-
dul, sohase a tájakat megy felkeresni, mindig valami mást 
keres, rokonokat, alkalmat az üdülésre, teret a testedzésre, 
vagy lehetőséget munkára, tanulásra. Egészen másként van 
az ember, mint külföldi útjain, mikor határozott kívánkozás-
sal indul valamely vidék felé, kezében útikönyvvel. Hazája 
földjét nem megnézi, hanem meglátja az ember; képe úgy 
mellékesen, rendszer nélküli utazások során alakul ki ben-
ne. Egy rokoni hívás és néhány napos dologtalan pihenő va-
lahol a Bakonyban. Egy magányos és unott esti séta kapcsán, 
hirtelenül, egyik pillanatról a másikra, az utas megérzi a táj 
külön levegőjét, azokat az apróságokat, melyek a táj egyéni-
ségét teszik.   
[…]

Mert a nép sok tekintetben a táj alkotása, s a táj sok tekintet-
ben a népé. Némely népdaloknak két hatalmas társszerzője 
van, az egyik a nyelv, a másik a táj. Lehet, hogy következte-
tésnek kissé lírai, de a palócok dalaiban a ritmusnak ugyan-
azt a játékos-szomorkás hullámzását érzem, mint a Palócföld 
halmaiban, s Dunántúl könnyed dalai nem utalnak-e a vidék 
könnyedebb fényeire és szelídebb színeire? 
[…]

A négyökrös szekér. A Petőfi-vers Borjádon születik, és táj-
ról, hazáról, nincs benne szó. Csupán csak országútról, a kal-
már szélről, mely a szomszéd mezőkön jár, s a magyar táj 
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legfontosabb részéről, az égről. […] Ugyanaz van a versben, 
aminek a hiányát az érzi, akit elfogy a honvágy. Az eget, a föl-
det, a tájat a beszélgetést, az éneket, a meghitt pillanatot, 
az anyanyelvet, mely körülveszi az embert, mint a levegő, az 
emberi kapcsolatoknak azt az egyszerű és mesterkéltség, fe-
szélyezettség nélküli varázsát, mely csak honfitársak között 
lehetséges, csak esti órában, csak városon kívül vagy folyó-
parton; mindezt érzékelteti ez a vers anélkül, hogy beszél-
ne róla. […] Ahogy sorain ringatózom, az az érzésem, hogy 
külföldi táj és hazai táj között az a különbség, hogy az előb-
bit előbb találja szépnek az ember, és azután szereti meg. 
Az utóbbit előbb szereti az ember, és azután találja szépnek. 
Ugyanez a különbség nő és anya között.
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Tamási Áron: 

Jégtörő Mátyás

Ábelen innen és túl, valahol a népmesék közül kikacsintva, 
a mágia és a realitás határán egyensúlyoz Tamási talán 
legkülönösebb regénye, a Jégtörő Mátyás. A Jó és a Rossz 
harcának színtere a székely falu, ahol a lélek utaztatásán  
s fantasztikus átváltozásokon keresztül mutat rá az író  
a teremtett világ egységességére. 

Tóth M. Zsombor

– No, mit látsz? – kérdeztem magamtól, mert egy kicsit tájé-
kozódni akartam, mielőtt beállottam volna valakinek a szol-
gálatába.

Ismét csak hegyeket láttam, de nem rémítő nagy hegyeket, 
hanem csak amolyan óriásoknak való játékszereket. Az volt 
közöttük a legnagyobb, amelyik a falu felett emelkedett,  
a keleti oldalon. Ennek a falura néző oldala sziklás volt, ren-
geteg sok szája neki, s azzal a sok szájával éppen ezüstport 
reggelizett. A túlsó oldala szépleptiben lejtősödött, s teli volt 
tűzdelve szomorú fákkal. Úgy tűnt, mintha azok a fák ott 
nem érezték volna otthonosan magukat, hanem egy hosszú 
és mély völgyön átszökdöstek volna oda, hogy tömérdek zöld 
pattanásukkal ott duzzogjanak valamiért. A duzzogásukat 
nem is csodáltam, mert a fák igazi otthona a falutól északra 
volt. Valóságos erdőország, ameddig csak szolgált a regge-
li fény, s a közepén egy fennsík, mintha ott borotválkozott 
volna. Alatta a mély és hosszú völgyben szelíd csobogással 
szőke víz folydogált, átillegett a falun s tova, jó messze délen, 
két hegyecske közé béfolyt, mint a női könnyáradat két kebel 
közé.
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Lent a hosszúkás faluban füstölögtek a házak, és a sok apró 
füsttel maga az ég vette fel a játékot, mert foszlányos felhő-
ket úsztatott viszonzásul. A földi és égi kedves mórikálás kö-
zött a fényfonalakon hintázott a levegő, s néha csiklandósan 
mosolygott.

Miután emígy kitapasztaltam, amit melegiben szükségesnek 
láttam, alább lebbentem, és helyet kerestem magamnak, 
ahol szolgálatba álljak. Amint vigyázkodtam volna, meg is 
láttam egy kicsi házat, mely a többitől különválva, árván és 
mégis vidáman üldögélt, majdnem a falu felső végén, egy 
kertecske szélében. Újnak látszott, de mégis elhagyottnak. 
Fából építette valaki, cseréppel fedte, s az ablakai még fes-
tetlenül díszelegtek. Előtte borzos a béjáró ösvény, s a ker-
tecske is gondozatlan.

Nem sokat gondolkoztam, hanem odalibbentem az ablaká-
hoz, melynek a felső szeme helyén már nagyban várt reám 
egy lik. Hamar és ügyesen azon bésurrantam, nem tudván 
még akkor, hogy az ajtón szokás járni.

Hű, be furcsa volt!

Négyfelől fal, alól a padló, felül a mennyezet, s hozzá félho-
mály és béoltott levegő. Egyszerre kegyetlen szorongás lepett 
meg, s már azon voltam, hogy búcsút veszek a testvéremtől, 
vagyis a liktól az ablakon, de akkor felvillámlott előttem, 
hogy mit fog szólani a vén görög, s hová lesz a becsület?

– Bátorság, most az egyszer! – parancsoltam magamra.

Éppen egy vetett ágy fehérlett alattam, s arra nagy és puha 
szerencsével ráereszkedtem.

– Hoppá, be jó! – mondtam.

Annyit észrevettem, hogy egy fekete kalap domborul a szom-
szédomban, de a következő pillanatban már olyan világtala-
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nul merültem magamba, ahogy némely virágnak esténként 
összehúzódzkodni szokása. Így időztem egy ideig, de amikor 
erőt és bátorságot már eleget szívtam magamba, világtalan 
puhaságomból ismét felmerültem.

– Nos mit látsz? – biztattam újból magamat.

Nagy ámulattal kezdődött a dolog, mert elsőnek egy legényt 
pillantottam meg. Ott feküdt mozdulatlanul a karos padon, 
amely a fal mellett és az ablak alatt állott. A maga szép és 
természetes eszével úgy helyezkedett el, hogy kinyitott bal 
tenyerét tette legalól, abba belé ökölbe szorítva a jobbját  
s arra pedig ráfektette szépen a fejét. Olyan volt így az ökle 
felett a feje, mintha egy darabocska kalácson egy nagy da-
rab kenyér nyugodott volna. A haja barna volt, és egy-egy 
tincs félreduzzogott belőle. A két szemöldöke fekete és gaz-
dag, s azok alatt úgy pihent megbújva a szeme, mint valami 
eszterhéj alatt. Feketébb volt a bajusza is a hajánál, de még 
sarjadzó állapotban. A homloka dombosan feszült, a füléről 
pedig sziromszájú tölcsér jutott eszembe, s bizonyos voltam 
abban, hogy az édes-meleg álom ezen a tölcséren keresztül 
csurog a buksi hordóba.

Különben ruhástól feküdt a pad csóré fedelén. Csizmával  
a lábán, feketezsinóros feszülő harisnyában, háziszőttes ing-
ben és gombolatlan fekete mellényben. Ujjasa is volt, szür-
ke posztóból és ugyancsak feketezsinóros, de az a vállára és  
a derekára vetve lebegett, mint valami kibontott szárny.

Azt is feltetszőnek találtam, hogy a kalapját lefekvés előtt 
nagy beccsel az ágyra tette. De megnyerő is volt ez a kalap, 
benne az üdítő muskátli virággal, amely piros kontyot ját-
szott. Ha lett volna fejem, még én is felpróbáltam volna, 
így azonban csak a szemlét folytattam zökkenő nélkül. S ha 
már ott időztem a kalapnál, jobban megügyeltem az ágyat 
is. Magasra felvetett ágy volt, hat friss illatú párnával, ame-
lyek kettesével egymáson feküdtek, ahogy ágyban illik is az. 
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Én a bokrétás kalappal a középső párnak a tetején ültem: 
s olyanok lehettünk, mint egy szentjánosbogár valami nagy 
teknősbéka mellett.

A falak gyenge kék színükben csórén meredeztek. Csupán az 
ablak felőli bal sarokban lengedezett egy pókháló s benne 
maga a mester. Alatta szék állott, fenyőfából és festetlenül, 
s lapos ülőkéjén egy barna agyagkorsó, amely úgy ült ott ke-
cses nyakával és domború hasával, mint valami szolgabíró  
a járási székhelyen.

Mivel ezeken kívül nemigen volt egyéb látnivaló, tétlenül 
kezdtem időzni, mint a szélcsendben a kipattant bimbó. 
Nem is történt sokáig semmi, de később észrevettem, hogy 
a legény felett hullámzani kezd a levegő, a levegőben pedig 
szedelődzködnek az árnyak és a fények, majd türelmetlenül 
gomolyognak, rendeződnek és alakulnak...

S akkor egy leány árnya jelent meg az izzó levegőben. A bal 
kezében égő gyertyát tartott, a jobbikkal pedig egy tojást 
emelt a gyertya lángjához. Hol a láng előtt, hol pedig annak 
háta mögött forgatta, és úgy figyelte nagy buzgalommal.

Egyiket a másik után.

Könnyen kitaláltam, hogy a legény álmában látja, amit én 
ébren látok.

– Mátyás! – kiáltott akkor odakünn valaki.

S a következő percben már nyílott a szoba ajtaja, s egy bá-
ránybőrsapkás ember a nyílásban megjelent. Hamar a kalap 
alá bújtam, nehogy a jövevénynek okot adjak arra a hazug-
ságra, hogy látta a szellemet. Éppen egy lik is volt a kalapon, 
s azon keresztül jól láttam mindent.

Az ember, aki gyér kalászos bajuszával és bohókás arcával 
immár jól benne volt az időben, a bal kezével levette Mátyás-
ról az ujjast, a jobbjával pedig jól megmozgatta vállban.
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– Dél van, hécskám – hirdette, mint egy nappali őr. Mátyás 
felpattant, és olyan zavarodottan nézett az öregre, mintha 
halottaiból támadott volna fel. De amikor látta, hogy a kalá-
szos gyér bajusz alatt elmosolyodik a száj, egyszerre helyre-
billent, és törülgetni kezdte a szemét.

– Hány óra? – kérdezte.

– Tíz lesz.

– Mikor?

– Egy óra múlva.

Így éppen alkalmas lehetett Mátyásnak az idő, mert lassan 
felállt, s mint aki ráér, jó ropogósan nyújtózott egyet. Aztán 
megigazgatta a derekán a harisnya korcát, odament a szék-
hez, és a korsót a kezébe vette.

– Tudná-e utánozni szent Jánost, a keresztelőt? – kérdezte.

– Ha víz van, akkor igen.

Kimentek a ház elé, s ott az öreg töltött Mátyásnak ügye-
sen. Még törülközőt is halászott elé neki a padból, de amikor 
zászló módjára szétbontogatta, a legény hunyorogva szólt 
rá:

– Hát az lepedő, Elek bácsi!

– Ne válogass annyit! – felelte a vénember.

Csakugyan megtette az is a szolgálatot.

– Hát tükre van-é? – zaklatta Mátyás újból.

A tükörre nézve Elek bácsinak már a száján volt a dísztelen 
felelet, de megtartóztatta magát mégis, mint böjtben a hús-
tól.
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Tömörkény István: 

Tanyák a hó alatt

Ha nem jártunk még a világtól elzárt, hófödte tanyasi 
tájon, Tömörkény István odarepít soraival. A kegyetlen, 
de gyönyörű tél közepébe. Érezni lehet a hideget, hal-
lani a csöndet, a gyerekek nevetését, és látni a végtelen 
fehérséget. A hóból álló Szahara, mint mágikus erővel 
bíró köpeny, véd, takar, elzár, de utat nyit a fantáziának.  
A megfagyott levegőben átlátható a tanya összes arca. Ez 
a mágikus, veszélyes, de varázslatos világ a maga hétköz-
napiságával.

Tóth Ádám

– Esik a hó – mondták odakint Förgetegék, mikor legelsőbb 
hullani kezdett a pihe az égből a tanyákon.

– Hát esik, bátya.

No jó. Így szokás ez már télen, s bolond ember az, aki a ter-
mészet megszokott rendjében kivetni valót talál. A hó esett, 
vékonyan beteríté a tarlót, megakadt az elszáradt bogáncsok 
tetején, a kútgémen gubbasztó varjú hátán, a szalmaboglyá-
kon.

Bizonyos fokú megnyugvást támaszt odakint mindig az, 
ha a hó leesik. Mert tudnivaló, hogy a hó a legjobb polícia 
a világon. Mikor fehérbe borul a tájék, az éberséggel alább 
lehet hagyni: nemigen esik lopás, sőt egészen el is múlik, 
mintha egyetlen bűnös szándékú ember se laknék odakint 
a síkok végtelenjén. Valóban, a pusztázó szegre akaszthatja 
a rozsdás fringiát, a Ráró nyugodtan heverészhet az istálló 
szalmáján, nem kell a gazok után futtatni éjszakának évad-
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ján. A lopások, mintha csak egy soha nem látott erélyességű 
belügyminiszteri rendelet vetne véget nekik, megszűnnek, 
eltűnnek, mint a támadó nap erős sugara előtt a szürkés 
ködfelleg, amely hajnalonkint a semjék vízállta helyein legel 
a zsombékkupacok között. Mert a tolvajt, aki a más vagyonát 
cipelné el, elárulja a hóban a nyoma, hogy utána lehet menni 
a harmadik határba.

Már csak ezért is jó az, mikor néhány arasznyi rétegével sze-
líden borul az égből szakadt világos tömeg a fekete földre.

Azonban az idei tél megjátssza magát ebben, s hogy hónapok 
óta adta a borongós szürke boltozat, valósággal elborul min-
den odakint a hóban, az árok egyszínűvé válik a szántófölddel, 
az apró házak tetején méternyi vastagon fekszik meg, s elzár  
a külső világtól mindeneket. Végtelen nagy alvó tenger ez, 
amelyen ha éjszaka a bujkáló hold elönti hideg fényét, olyan, 
mintha egy megfagyott országot mutogatna képzeletbeli fan-
tom gyanánt. Egyetlen fehér tömeg minden, amit sehol se 
szakít meg valami vékonyka feketeség: a kocsik nyoma, kerék-
sávok. Csak az egészen járatos országutakon van valameny-
nyicske törés, azokon mozog lanyhán déltájban néhány szán 
vagy ember, kikkel valami sürgős munka hagyatta el a tanyát.

Egyébként csend és mozdulatlanság van mindenütt, a ha-
vak tetején még az se siklik el a hallgató füléhez, amely nyári 
estéken órányi távolra elhullámzik a földek illatával terhes 
levegőben; a kutyák ugatása. A kisebb és nagyobb fajtájú 
ebállatok: pulerok, ürgefogók, nyúlhajtók, ló elébe valók, 
kertőrzők, marhára vigyázók, mind nagy elfekvésben van-
nak, s lépést se tesznek a tanyaudvaron kívül, azon egyszerű 
oknál fogva, mert a hó magasabb náluk.

Olyan vastag, hogy elmerülnének benne. Így aztán a kutya 
is csak megvan a szalmaboglya alján a lyukgödörben, amit 
nagy hozzáértéssel csinált magának, vagy a marhák között 
az alomban, vagy a pitvarban, esendő falatok után pislogat-
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va fel a tűzhelyre vágyó szemmel, amíg ki nem rugatik on-
nan, mivelhogy kutyának kívül a helye.

Csakhogy hol van ilyenkor „kívül”. A kívül egy hóból álló Sza-
hara, egy rettenetes lélegzetállító csöndességű fehér fagyten-
ger, amiken itt-ott mély domborulatot váj a szél, hogy a másik 
oldalon habos hullámtaréj gyanánt hordja egy rakásba. Nin-
csen semmi, ami mozogna ebben a tájban, itt-ott lomhán ka-
nyarog némi vékonyka feketeség a nehéz téli légben, olyan, 
mintha a hó füstölögne. A félig eltemetett házak kéményén, 
a gólyafészek venyigéi között szivárog elő olykor a füstcso-
mó, csak olykor természetesen, mert nem esznek mindennap 
meleg ételt. Gazdálkodni kell, mert ki tudja, meddig tart ez az 
ostromállapot. Olyan ez, mint mikor a vitorlás hajót ezer mér-
földnyire a parttól előfogja a kéthetes szélcsend. Nem lehet ki-
mozdulni a házból, nincsen semmi munka, a tanyaiak későn 
kelnek, hogy a világot ne fogyasszák, reggel nyolc óra tájban 
esznek valamit, azután elcsetlen-botlanak a házban, az ud-
varon délután négy óráig, akkor újra van étel, s mikor a fehér 
tömegek kezdenek szürkére válni, és sötétlila ködök emel-
kednek a föld peremén, és lassan elöntik sűrű mivoltjukkal  
a vidéket, lefekszik a tanya gyertyagyújtat előtt.

A szegedi nagy külső terület félreesőbb helyein, ahol a földe-
ket nem vágja keresztül valamely országút, melyen mégiscsak 
bódorog néha a havak tetején egy-két ügyes-bajos ember, se-
hol semmi nyoma annak, hogy ott ki is szokás a tanyaház-
ból járni. A hó tiszta a telepek között, amit nem szakít meg  
a lábnyom, amerikai hócipők kellenének ide, hogy járni le-
hessen, a jószágot kocsi elébe fogva istenkísértés volna ki-
hajtani, a csillagbörtönben nincsenek jobban elzárva az 
emberek, mint a szabad tanyákon.

Amúgy pedig nagy hujjahózás van a gyerekek között, mert 
nem kell iskolába járni. Azon oknál fogva, hogy lehetetlen-
ség. A csöpp emberek fejénél sokkal magasabban van a hó, 
még belefulladna valamelyik. Az emberséges kölykök aztán 
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rettenetes nagy embereket építenek hóból, s ha készen van, 
fellökik, hogy újat csináljanak: országos szenvedélyeket mu-
tatván be ezzel kicsiben.

Az egyedül mozgó a katáng elszáradt törzse, ez a pusztai holt 
stréber, amelyet még a mostani nagy hó se tud eltemetni. 
Mikor már félig benne van, csak kifújja a szél, és felkergeti  
a hódombra. Onnan aztán a legkisebb légindulás zörögve 
kergeti le, s északi szeleknél veszett csatangolást visznek 
véghez a hó tetején az ördögszekerek.

A másik mozgó a szerencsétlen nyúl, amely ellen az ilyen 
télen a vérszomjas jágerokon kívül az idő is összeesküdik.  
A szerencsétlen fülesek le vannak soványodva, hogy csak ép-
pen fityeg a csontjukon a bőr, s a különben közmondásos 
félénkségű állatot az éhség bekényszeríti a tanyák alá, a bog-
lyák mellé, ahol mégiscsak akad valami kis szalma rágnivaló. 
A boglya mellé ásott hógödörből alkonyattájban akár bottal 
verheti le az elgyötört állatot a kocavadász.

Egyhangú élet ez télen odakint, amiben csak két uralgó téma 
körül csoportosul a beszéd: a hó meg a hideg. Van mind  
a kettőből elég. Elhagyatott, puszta az egész világ, vakító fe-
hérség mindenütt, és imbolygó nehéz köd a láthatáron. Esti 
alkonyat után, ha fölkel néha a szürke föllegek mögül a hold, 
némi világos fény szalad szét a tájon, hogy azután fekete 
sötétbe essen megint minden, amelyben csak a hó világít. 
Emberhangtalan némaság fekszik a végtelen síkon, a tanyák 
alszanak, mintha meg volnának fagyva. Azután mély, erős 
dörgés hangja ereszkedik szét a vidéken, s a hideg téli éjek 
ritka levegőjében elhullámzik messze. A fehér táj tetején 
hosszú sötét vonal mozog, mintha valami töltés indult vol-
na meg. Ezután elszáguld a tanyák között két veres szörnye-
tegszemével a vonat, kattogó robogásával megzörrentve az 
ablakot. Halbőr fölérzik álmából, s utána tekintve a morajló 
vastömegnek, csendesen mormogja:

– Mén a vonat.
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Veres Péter: 

Ebéd a gyepsoron

Ne is várd, a kiemelt részlet nem visz el a gyepsori ebéd 
bemutatásához. De azt megtudhatod, hogy van olyan 
szegénység, amelyből kijutni önerőből, tisztességesen 
nem lehet. Veres Péter ennek a fajta társadalmi állapot-
nak az írója. Figyeld meg, a komor tájképből élettel teli 
gyorsfénykép rajzolódik ki, amikor a Dankó család házá-
nak a leírásához érsz. Valóságlenyomatot kapsz, ami szép 
a maga esendőségében. Ha még tovább olvasnál, azt is 
láthatod, mennyi alapértéket, méltóságot őrizhet meg az 
ember a legmélyebb szegénységben is.

Baranyai Katalin

A Gyepsor a falu szélén van. Előtte szikes mezőség, amelyen 
mező helyett liba, disznó és tehénganaj. Utóbbiak persze 
csak amig megszáradnak, mert akkor a Gyepsor lakói felsze-
dik tüzelni. Igaz, tiltják az urak, különösen a megyeiek, mert 
soványodik a föld, de mit lehet itt tenni? A Gyepsor ősidők 
óta innen tüzel, és a község urai meg a legelőbirtokosság gaz-
dái és csőszei nem merik magukra venni az átkot, ami rájuk 
hullna, ha szigorúan vennék a törvényt. Valójában ők maguk 
is, bár félnek a megyei uraktól, de belátják, hogy mivel főz-
zön a szegény ember, ha még a ganét sem szedheti fel. Erdő 
nincs, fára meg még a gazdának sincsen pénze. Igy aztán ezt 
a dolgot, ami igazában lopás volna, ha a tulajdonra vonatko-
zó törvények érvényesitéséhez volna valakinek erkölcsi bá-
torsága, el szokták nézni. Vannak még ilyen forditott dolgok 
itt-ott, hogy a tulajdonosoknak a sajátjuk megvédéséhez, ha 
volna is hatalmuk, de nincs erkölcsi bátorságuk. 
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A Gyepsor tulajdonképpen nem egy sor ház, mint gondolni le-
hetne, mert lassan-lassan kijjebb nő. Eredetileg vályog-gödrök 
voltak itt, amelyekben libák fürődtek és gyerekek fulladtak be. 
Időnként az igy hasznavehetetlenné vált területet eladogatták 
olyan embereknek, akik megunták a szüleikkel, anyósukkal 
vagy testvéreikkel való veszekedést és épitettek ide maguk-
nak egy kis viskót. Ki milyet tudott. A nyomoruságnak is meg 
vannak a változatai. Az ittlakók persze földmunkások, illetve 
hivatalosan napszámosok. Van azért egy-két burzsuja is a ke-
rületnek. Ezek is mint szegények kerültek ide, aztán valami 
módon, amelynek csak az Isten a megmondhatója, aki az 
embereket állitólag szemmel tartja, összeszedték magukat  
s aztán mert megszokták itt, hát itt maradtak. Főleg azért, 
mert nagyon szegény emberek között nagyszerű a helyzete 
egykét módosabbnak. Mindent olcsóbban vesznek tőlük és 
drágábban adnak nekik, mert a szegények bőkezűsége határ-
talan. Filléreken szégyelnek alkudozni, viszont a módosok-
nak meg nem szégyen, mert róluk mindenki tudja, hogy nem 
az a pár fillér hiányzik nekik. Persze ezek azért csak olyan 
gazdák, akik az igaziak között még koldusoknak számitanak. 
Vannak itt aztán még olyan módosabbak, akik azért sze-
retnek itt lakni, mert innen a legkönnyebb lopni menni. 
Tehenüket, disznójukat a határból tartják s ide könnyebb 
beosonni egy hát lopott dologgal, mint a falu közepébe. Su-
nyi kis vedlett napszámosok ezek, mint a többi, de a házuk 
és az udvaruk teli. Végig épitve a kushadt viskó vonalában 
a keritésmente kisebb-nagyobb ólakkal, amelyek mindegyi-
kében jószág. Ezek azonban kivételek. A nagy többség olyan 
emberekből áll, akiknél nehezebben kerül meg egy malac, 
mint egy gyerek, s néhol még tyuk sincs, vagy ha akad is egy-
kettő, olyan megbecsült jószágok, hogy az ágyra járnak tojni, 
s kevesebbet éheznek, mint a gazdájuk. Igy van Dankóéknál 
is. A házuk a Gyepsor egyik legelhagyatottabb háza. A faláról 
lemosta az eső a meszet, a tetőn a gyékény meg-megcsúszva, 
elül a káka fel van kunkorodva, hátul meg vastag zöld moha 
takarja a rothadást. A szegést lehordta a szél, a széldeszká-
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kat elszitta a nap s mellettük köpűnélküli ócska vasvillák 
vannak beleszúrva és káposztakő darabok ráhajitva, hogy el 
ne hordja a sarkát a vihar. A járókelők, ha idegenek, mindig 
fel-felnéznek s talán kijjebb is huzódnak, nehogy véletlenül  
a fejükre essen egy kődarab vagy egy villa. Csak a gyerekek 
játszadoznak gondtalanul alatta. A macskák, ha szerelmes-
kedni be akarnak menni, nem kell, hogy a padajtóra kerül-
jenek, amely egyébként szintén ki van fordulva a sarkából, 
s szeles időben kellemetlenül nyikorog, hanem bemehetnek 
a tetőn is. A padláson persze kis, kerek lyukakat vert az eső, 
ahogy becsepeg s helyenként már a falban, ugy belül, mint 
kivül kékes-barna sávokban futnak le a beázás helyei.
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Wass Albert: 

A funtineli boszorkány

Elvarázsolt tájak nem csupán a képzeletünkben vannak.  
A Maros partján túl, az Istenszéke fenyvesei közt egészen 
biztosan egy mágikus világ rejtőzik. Ahol a kiszáradt 
patakmedrek, az üvérek összefutnak, az erdei tisztá-
sok, a pojánok titkokat őriznek, ott lehet csak találkozni 
a funtineli boszorkánnyal. Ahol a szónak még súlya van, 
ahol a világ ősi, titkos rendje uralkodik. Barangolás a rej-
telmek erdejében, a múlt súlyos csendjében, ahol lépteink 
nyomán nagyon is emberi történetek ébrednek újra.

Constantinovits Milán

Vasárnap kiprédikálta a pap a kis fatemplomban a „látóasz-
szonyt”. Habzott a szája a szent haragtól, és hangjától meg-
remegtek az ócska festett ablakok. 

Azon a héten senki se jött föl a Fekete-völgybe tanácsot kér-
ni. Az emberek féltek. Nem az Istentől, mert tudták, hogy 
annak semmi dolga ezzel. Hanem a pópa szájától féltek. Meg 
a csendőröktől.

Azon a héten az asszony szigorúan számon tartotta a napo-
kat. Vasárnap reggel aztán felöltözött tiszta ruhába. Haját 
kibontotta, kifésülte. Nem tett kendőt a fejére, csak egy fe-
hér margarétából font koszorút. Aztán pénzt kért.

– Hová mégy? – kérdezte Bandilla csodálkozva.

– Templomba megyek.

Bandilla nem szólt többet. Lehajtotta a fejét, sóhajtott, be-
ment a házba. Két ezüstpénzt hozott ki.
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– Egyiket tedd le értem! – mondotta csöndesen, mintha szé-
gyenkezne valamiért.

– Kísérjelek el? – kérdezte Teofil, és a szeme furcsán villo-
gott.

– Nem, Teofil. Ezt egyedül kell végigverekedni. Csak egyedül 
lehet.

Ahogy ment az erdőn át, még összeszedett egy csokor vi-
rágot. Már nyíltak a harangvirágok is, azok a nagy kékek. 
Egy forrásos helyen lángvirágot is talált. Égőpiros fürtjei-
vel teletűzdelte kibontott hosszú haját. Fülledt délelőtt volt. 
Mozdulatlan volt a levegő és nehéz fojtott. Valahol messze, 
a máramarosi gerincek mögött mintha morajlott volna vala-
mi. Még az erdőben volt, mikor a harang megszólalt.

Amikor az ajtóban megállt az emberek háta mögött, kissé 
vert a szíve… A pap ott elöl szembefordult a néppel. Úgy me-
redt az ajtóra, mintha kísértetet látott volna. Az asszony pe-
dig állt felemelt fejjel, és mosolygott. 

Minden szem őt nézte. És a pap még mindig hallgatott.

Ekkor lassan megindult be végig a padsorok között, szembe 
a fekete emberrel. Hosszú, kibontott aranyszőke haja lágyan 
hullámzott utána, és homlokán a virágkoszorú szinte világí-
tott. Kezében vitte a virágcsokrot, nem nézett se jobbra, se 
balra, csak egyenesen előre, a fekete ember feje fölé, azokba 
a biztató, erős kék szemekbe.

Mögötte összehajoltak a fejek, suttogás támadt. „Szép, mint 
az angyalok” – motyogta egy öregasszony hallhatóan.

A pap imádkozó kezei hirtelen szétváltak. Két tenyerét tilta-
kozó mozdulattal emelte maga elé. Szája megrándult, arca 
elfeketedett az indulattól.
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– Állj meg, bűnös asszony! – dörögte olyan hangon, hogy az 
ócska ablaktáblák megremegtek tőle. – Távozz e megszen-
telt hajlékból, sátánnak leánya!

Döbbent csönd maradt e szavak után. Az emberekre ráfa-
gyott az elképedés. Az asszony meg se rezzent, ment tovább. 
Már ott volt az első soroknál, alig néhány lépésre a paptól, és 
ekkor tiszta, csengő hangja végigmuzsikált az emberek feje 
fölött:

–Hiába hívtál szerelmeskedni, fekete ember, nem tehozzád 
jöttem. Ahhoz jöttem, akié ez a ház. S aki úgy kerget el té-
ged maga mellől, mint rossz szolgát szokás, ha megérik rá 
az idő.

A szavak végigcsengtek a templom csöndjén, s mintha csak 
egy hatalmas orgona kísérte volna őket, földübörgött oda-
kint a közeledő vihar. Az emberekben megremegett a lélek. 
Érezték, hogy valami félelmetesen nagy dolog történik körü-
löttük. A pap a homlokához kapott, szemei kidülledtek, szája 
széle elfehéredett. Az asszony pedig ment lassan tovább, el-
haladt a pópa mellett, mintha ott se lett volna, s a virágcsok-
rot letette a kék szemű ember képe alá. Egy pillanatig ott állt 
alatta mozdulatlanul, és fölnézett rá.

–Üssétek agyon a boszorkányt, kövezzétek meg, perzseljétek 
meg máglyatűzön, mint keresztény őseitek tették!

Senki se mozdult. Az asszony megfordult ott a kép alatt, 
szembefordult az emberekkel. – Nahát – mondotta – üsse-
tek agyon és kövezzetek meg!

Szemét végighordozta az embereken. Senki se mozdult. Ek-
kor dühtől eltorzult arccal előugrott a pap és fölemelte az 
öklét. – Hát majd én ütlek agyon akkor! – ordította.

Az asszony mozdulatlanul állt. 
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És abban a pillanatban nagyot dördült az ég, a templom fa-
lai megremegtek, az egyik ablak csörömpölve beszakadt, és 
a villámszagú szél végigszáguldott az emberek feje fölött.  
A pap ökle megállt a levegőben, arca hamuszürke lett, szeme 
ijedten keresett egy láthatatlan ellenfelet. Fojtó sötétség bo-
rult a templomra. Villám hasított vakító fénnyel át a sötéten, 
és vele egy időben sziklák hasadtak ketté a templom alatt, 
fülsiketítően csattant, mintha megrázkódott volna a levegő, 
a falak, a padsorok, a megrendült mennyezetről por hullott 
alá az emberek fejére, és a nagy, súlyos tölgyfakereszt ott az 
oltár mellett megmozdult, és tompa robajjal ledőlt, és maga 
alá sújtotta a papot.

Az emberek felszöktek a padokból. Rémült kiáltások sza-
kadtak föl. A zápor zúgva verte a templom födelét, bevágott  
a törött ablakon, és a sötétség szünet nélkül morajlott körös-
körül.

Csak az asszony állt mozdulatlanul és mosolygott. Aztán las-
sú léptekkel úgy éppen, ahogy jött, megindult az ajtó felé. 
Az emberek rémülten nyitottak neki utat. Sokan hangosan 
imádkoztak, és vetették a keresztet reszkető kézzel. Senki 
sem mert a pópához menni, hogy kihúzza a kereszt alól.

Az öregember, aki a bádogdobozt tartotta, sápadtan támasz-
kodott az ajtónak, és mormogva imádkozott. Az asszony 
odaért. 

– Tartsd a dobozt! – szólt rá, aztán hallani lehetett a két 
ezüstpénzt, ahogy egymás után koppan a doboz fenekén. 

Az öregember bólintott a fejével, és motyogott valamit.  
Az asszony kilépett az ajtón. Hosszú, kibontott haját meglen-
gette a szél. Néhány piros lángvirág kihullt belőle, és messzi-
re elröpült az emberek közé.

A küszöbön megállt, és fölnézett a fekete fellegekre. És ab-
ban a pillanatban, mintha csak a nézésétől váltak volna ket-
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té a felhők, meghasadt a sötétség a templom fölött, és egy 
éles, vakító fénysáv hullt alá az égből, éppen a küszöb elé.  
Az emberek, akik ezt látták onnan bentről, keresztet vetet-
tek, valahányszor eszükbe jutott, életük végéig, és esküdtek 
reá, hogy a zápor kettévált a templom küszöbe előtt, és az 
asszony úgy ment napsütésben a tisztáson át, míg tőle jobb-
ra és balra szakadt az eső.

Az egész környék megindult föl a Fekete-völgybe, a szent asz-
szonyhoz. Akinek csak valami baja volt, gondja vagy nyomo-
rúsága, az mind tőle várta a gyógyulást, a segítséget, a csodát. 
Még túl a hegyekről is jöttek emberek, akik mind valamit hal-
lottak, s maguk szemivel akarták látni az asszonyt, aki előtt 
kettényílik a zápor, és aki megmondja a múltat és a jövendőt.

És az asszony valóban megmondta mindenkinek a múltat, 
aki csak tudni akarta. sokszor olyasmiket is mondott, hogy 
az emberek elvörösödtek tőle, és körülnéztek gyorsan, hogy 
nem hallotta-e más? És zavartan topogtak, és alig várták, 
hogy odébb mehessenek. Sokaknak megmondta a jövendőt 
is. De nem mindenkinek. Volt, akinek azt mondta: „Ne ke-
ress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől.”

A pópáról azt beszélték, hogy még azon a vasárnapon, ami-
kor az eset történt, szekeret fogadott, és elment valahová.  
A fejét bekötötte fehér kendővel, mert sebet ütött rajta a le-
dőlt kereszt, úgy ment el, s azóta se tudnak róla. S volt, aki 
megesküdött rá, hogy amikor a pópát kiszedték a kereszt 
alól, tisztán látta, a fekete ruha alól kilógni a lábát, s az nem 
olyan láb volt, mint más emberé, hanem kecskekörmökben 
végződött. Mert az nem is pap volt, hanem maga az eleven 
ördög, s ezért szakadt reá az Úr keresztje. Sok mindent be-
széltek az emberek, de annyi bizonyos volt, hogy a pópát az-
óta se látta visszatérni senki, s három vasárnap egymásután 
üresen maradt a templom.

Teofil csak úgy ragyogott a jókedvtől ezen a három héten. 
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− Mégiscsak te győztél! A híres nagy ellenséget elvitte az ör-
dög.

– Még nem győztem, Teofil – felelte ilyenkor csöndesen az 
asszony, és megrázta a fejét – még nincsen vége, én tudom.

És valóban nem volt vége. A negyedik hét elején csendőrök 
jöttek föl a Fekete-völgyön. Délfele volt. Néhány ember és 
asszony üldögélt a tornác alatt a gyepen, és várták, hogy az 
asszony végezzen odabent a főzéssel, és kijöjjön hozzájuk. 
Valaki beugrott az ajtón: 

– Csendőrök jönnek!

Csak az asszony volt bent egyedül a házban. Kinézett az aj-
tón, aztán odaintett egy asszonyt. 

– A pajta mögött találsz egy ösvényt. Eredj föl rajta a plájra! 
Ott leled apámat a juhokkal. Szólj neki, hogy maradjon ott!

Az asszony elsurrant. Teofil néhány pillanatig bambán állt 
ott túl a lekaszált fű szélén, aztán eltűnt az erdőben.



Népdalok, népzenei 
feldolgozások
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A csitári hegyek alatt

Tősgyökeres alföldiként két domborzati forma tud bár-
mikor ámulatba ejteni: a hegyek és a tengerek. E kettő-
ben közös a minden érzelmet kifejezni képes, végtelennek 
tűnő nagyság. A csitári hegyek alatt kesergő szerelmes 
féltése, majd kedvesének vallomása, végül összetartozá-
suk ígérete – mind olyan erős állítások, melyeket Kodály 
Zoltán mindannyiunk fülében csengő dallamai csak fel-
erősítenek. A magyar néplélek együttes rezonanciája kö-
zös népi kincsünk nyelvén, dallamán.

Gortva Tamás

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.
Amott látok az ég alatt egy madarat repülni.
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni!
Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet,
Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet!
Amoda lent van egy erdő, jaj de nagyon messze van!
Kerek erdő közepében két rozmaringbokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát kedves kisangyalom tiéd leszek valaha.
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A horgosi csárda

A horgosi csárda számomra a tökéletes táncos, mulatós 
magyar zene megtestesítője. Folyamatosan gyorsuló 
tempójával, táncolásra ösztönző ritmusával és dallamá-
val remekül visszaadja egy kis magyar község csárdájá-
nak hétvégi hangulatát. Minél tovább hallgatja az em-
ber, annál inkább átéli ezt a hangulatot, és visszavágyik 
az örömmel és mulatással teli csárdákba.

Kolláth Mihály Gábor

A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a hegedűs a hegedűvel hegedűzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi, egy valaki.

A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a furulyás a furulyával furulyázni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi, egy valaki.

A horgosi csárda ki van festve.
Odajár a nagybőgős a nagybőgővel nagybőgőzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

A horgosi csárda ki van festve.
Odajár a klárnétás a klárnétjával klárnétozni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
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A Vidrócki híres nyája

A minap reggelit készítettem, és dúdoltam – ahogy min-
dig. Ezt az éneket. 17 éves korom óta nem tudom kiverni 
a fejemből – nem is akarom soha!
11 évnyi öntudatlan dalolgatás: mert megkapó. Betyár-
nak lenni vagány, de kemény – és ez a dal eloszlatja az 
illúziókat. Búskomoran gyönyörű. És nem utolsósorban 
bükki a betyár, akárcsak az ajánlás...

Simon Barbara

A Vidrócki híres nyája,
Csörög-morog a Mátrába,
Csörög-morog a Mátrába,
Mert Vidróckit nem találja.

Megyen az nyáj, megyen az nyáj,
Környes-körül a gaz alján.
Ugyan hol állok elejbe,
Kerek erdő közepébe?

Hoz’ ki, babám, szűröm, baltám,
Hadd menjek a nyájam után,
Mert levágják az kanomat,
Keselylábú ártányomat.

Esteledik már az idő,
Szállást kérnék, de nincs kitől,
Sűrű erdő a szállásom,
Csipkebokor a lakásom.
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A Vidrócki sírhalmára,
Gyöngy hull a koporsójára.
– Hej, Vidrócki, most gyere ki,
Hat vármegye vár ideki!
– Mit ér nékem hat vármegye,
Tizenkettő jöjjön ide!
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Bazsa Mári libája

A régi magyar népdalt a falusi élet mindennapjai ihlet-
ték, könnyed hangzásában rátalálunk a szájról szájra 
terjedő pajzán történetek hangulatára: a titkos talál-
kozások és a remények, az elejtett szerelmi vallomások, 
a beteljesült szerelmek, a fájdalmas csalódások és beígért 
házasságok történetére. Bazsa Mári az összes fi atal lány-
nak a jelképe, akik a lelkük mélyén hordozzák a szerelem 
utáni vágyat. 

Győrff y Gábor

Bazsa Mári libája, beúszott a Tiszába.
||:Kettőt lépett utána, sáros lett a Bazsa Mári fehér alsó-
szoknyája.:||

Ez a csárda, de hangos, Bazsa Mári, de rangos.
||:Mit ér a rangossága, ha a bálba leesett a fehér alsószok-
nyája.:||
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Cifra palota, zöld az ablaka

Szeretem ezt a dalt, mert tele van élettel. Cifra, zöld, tu-
barózsa, viola, rózsa, ibolya. Színek és virágok tánca egy 
egyszerű népdalban, amit már az óvodában megtanu-
lunk. Olyan dal ez, amelyben ártatlan, kedves stílusban 
ott a növekedés, amelynek szövegét és dallamát magunk-
kal visszük tarisznyánkban egy életen át.

Bincze Diána Ibolya

Cifra palota, zöld az ablaka,
gyere ki, te tubarózsa, vár a viola.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én,
esztendőre vagy kettőre huszár leszek én.

Két másik változat:
Kicsi vagyok én, majd megnövök én,
esztendőre vagy kettőre nagylány leszek én.

Kislány vagyok én, majd megnövök én,
kell-e rózsa vagy ibolya? Azt is adok én.
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Erdélyország sok szép vize

Szegény ember az, akinek nincs vesztenivalója, hiszen 
gyakran veszteségélményeink ébresztenek rá hajdani 
értékeinkre. A próbatételeink sok szép vize szívós küzde-
lemként nemesíti a lelkünk, hogy vágyaink elérhetetlen 
madarát kövessük. Az egyéni megpróbáltatásaink egy 
kozmikus világrend szolgálatában nyernek értelmet. 

Deák Ferenc Loránd

Erdélyország sok szép vize
be sokat ittam belőle,
ittam s innom kell belőle,
mert kénytelen vagyok véle.

S milyen madár az a madár,
ki kertembe szólalni jár,
csak szépen szól, de le nem száll,
futok utána, meg nem vár.

Várj meg, madár, míg megvárnád,
szíved rajta ki-be zárnád,
mint drága kincset tartanál,
társadnak megmarasztanál.
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Erdő nincsen zöld ág nélkül

A legrégibb népdalaink közé tartozik, keserves nyelvi vi-
lága különösen vonzó: a nyelvjárás stilisztikailag diff e-
renciált világának az egyik tanúbizonysága. Az üde ter-
mészetességgel, egyszerűséggel, tömörséggel, esztétikai 
értékkel jellemezhető népköltészeti alkotás sajátos komp-
lex élményt nyújt a bánatnak a közösség által teremtett 
világával, amely elragad a maga egyéni és egyetemes 
mivoltával, illetve annak a párhuzam és a metafora ál-
tali természetbe való kivetítésével. Ennek a keservesnek 
a szépsége az örök érvényű értékéből fakad. 

Csomortáni Magdolna

Erdő nincsen zöld ág nélkül,
Az én szívem bánat nélkül.
akármerre vessem fejem,
Mindenütt búval kell élnem.

Olyan bú van a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken.
Ha még egyrét hajlott vóna,
Szívem kettéhasadt vóna.

Elbujdosnám, de nincs kivel,
Kenyerem sincsen amivel.
Kérnék kőcsön, de nem adnak,
Mert tudják, hogy szegény vagyok.
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Esik az eső, még sincs sár

Szigeti élményem: pár éve Pál István „Szalonna” és 
bandája is fellépett ott. Csodálkoztam rajta, és kíván-
csi voltam, hogy ki hallgatja meg a műsorukat egy 
rockfesztiválon. Hát óriási sikerük volt. Sok nótát játszot-
tak, amelyeket már máshol is hallottam, mert szeretem a 
népzenét, járok táncházakba, de ezt nem ismertem. Tet-
szik, hogy a dallama moll, a ritmusa mégis csárdás, és il-
lik hozzá a játékos, vidám szöveg is.

Farkas Bálint

Esik az eső, még sincs sár,
Csak a babám udvarán.
Elhordanám, de nincs annyi erőm,
Mással csalogat a szeretőm.

Föl van a lovam nyergelve,
Én ülök a nyeregbe.
Én ülök a szeretőm ölibe,
Másnak kacsingat a szemébe.
Én ülök a szeretőm ölibe,
Te meg, babám, elmehetsz a fenébe!
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Este a székelyeknél

(Bartók Béla)

Először a zenekari feldolgozást hallottam, nem sokkal 
később ismerkedtem meg az eredeti zongoraváltozattal. 
Azóta, ha a zongoraverziót hallom, ott cseng benne a fu-
volaszó, a zenekari változatot fi gyelve meg az egyszerű 
zongoraakkordokat vélem hallani. Sokféleképpen tehe-
tünk hitet magyarságunkról – Bartók sok útja közül ez, 
a népzenévé szublimált saját dallam talán a leggyorsab-
ban találta meg az utat a nagyközönséghez.

Bóka Gábor
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Galántai táncok

(Kodály Zoltán)

Első hallásra magával ragadott Kodály műve: a lassú 
és friss részek váltakozása, múlt és jelen csodaszép ösz-
szefonódása a verbunkos motívumban gazdag magyar 
hangszeres hagyományok modern feldolgozásában. 
Személyes családi párhuzam is kedvessé teszi számomra 
a Galántai táncokat: Kodály Kecskeméten született, majd 
a család Galántára került, ahol gyermekkora „legszebb 
hét évét” töltötte, dédnagyapám Galántán született, majd 
gyermekgyógyászként Kecskeméten alapított családot.

Stubnya János Domonkos
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Gerencséri utca

A Gerencséri utca című népdalunk – és A csitári hegyek 
alatt – nemcsak az egyre apadó Zobor környéki magyar-
ságnak jelent lelki támaszt, hanem minden magyarnak, 
éljen a világ bármely szegletén. Nekünk, felföldieknek 
a második dal még olyan közösségi szimbólumot is je-
lent, hogy magasztos pillanatainkban Csemadok-him-
nuszként is szoktuk énekelni.

Máté László

Gerencséri utca,
végig piros rózsa.
Szállj le, kocsis, az ülésről,
szakajts egyet róla!

le is szakajtottam,
el is hervasztottam,
gerencséri leányokból
egyet választottam.
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Gyergyóditró felől

A fi atalokról szól, az ő életükről, sorsukról, örömeikről, 
bánatukról, a szerelemről. Drága nagyszüleinkről, ük- 
és szépapáinkról, akik a mezőn dolgoztak, arattak, hogy 
legyen búza (ők úgy mondták: élet), őrizték a legelő te-
henet, fát hoztak az erdőről, a lány csak vízért szaladt 
a csorgóra, de a legény megleste, s egyszeriben szomjas 
lett vízre, no meg a csókra.  Nyelvrokonaink, a messzi 
Finnországban, az „ezer tó országában” élő fi nn diáktár-
saitok már az óvodában megtanulják, és az iskolában is 
szívesen éneklik.

Málnási Ferenc

Gyergyóditró felől jön egy fekete felhő,
Szaladj kislány, szaladj kislány, mert megver a nagy eső.
Nem szaladok olyan nagyon, fáj a szívem, sajog nagyon,
Most tudom, hogy mért is sajog, elhagyott a galambom.
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Gyönge violának 

Rejtélyes, szép magyar dal, de korántsem esetleges folk-
lórszöveg-előzményeinek és endrődis-dankópistás nóta-
rétegeinek szövevénye miatt. Sokkal inkább azért, mert 
a tárogatós romantikán, „thalykálmános csavarokon” 
túl az igazi kuruc korba vezet: Bercsényi fi a, László ro-
dostói bujdosókból toborozta az első francia huszárezre-
det. Ennek az ezrednek a története máig tart, s a kései 
ejtőernyős utódok ma is éneklik a „Bercheny hongroist”: 
„Dienne guienne vi o la nac / Les teureutes en za gane”, 
azaz „Gyenge violának letörött az ága”. Nehéz lenne ku-
ruc büszkeség és meghatottság nélkül hallgatni e „fran-
cia” dallamot.

Pomozi Péter

gyönge violának letörött az ága,
Az bánatomnak nincs vígasztalása.
Suhog a szél Késmárk felett,
Édes hazám, Isten veled!

Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magába’,
Elfogyott szegénynek minden katonája.
Suhog a szél Késmárk felett,
Édes hazám, Isten veled!
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Hazám, hazám 
(A Csík zenekar egyvelege)

Az összeállítás nemzeti kincs. A trianoni békediktátum 
100. évfordulójára készült e szívbe markoló zeneszám, 
amelyben a Kárpát-medence-szerte született neves elő-
adóművészeink éneklik legszebb népdalaink részleteit.  
A legcsodásabb magyar tájak tárulnak élénk a kisfilm-
ben: városaink páratlan látképe, folyóink és hegyeink 
békéje. Nem is tudnék mást kívánni hazánknak, mint 
ahogyan itt teszik: „Isten áldja meg a magyart, / Tart-
son neve míg a Föld tart!”

Blankó Miklós

Hazám, hazám, édes hazám,
Bárcsak határidat látnám!
Látom füstjét, de csak alig,
S az ég alatt sötétellik.

Édesanyám, gyújts gyertyára,
Hozzád megyek vacsorára.
Forralj nekem édes tejet,
Apríts bele lágy kenyeret!

Édes volt az anyám teje,
Keserű a más kenyere.
Keserű és savanyú is,
Néha-néha siralmas is.

Fölmegyek én egy nagy hegyre,
Annak is a tetejébe.
Onnan nézek hazám felé,
Édesanyám háza felé.
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Minden falu édes hazám,
Minden asszony édesanyám.
Minden szép lány feleségem,
Kivel a világom élem.

Hozd fel, Isten, azt a napot,
Hogy süsse fel a harmatot,
A harmatot a mezőkről,
A bánatot a szívemről!

Napom, napom, fényes napom,
Süss még egyszer világoson,
Nem mindenkor homályoson,
Hogy hazámat ne sirassam!

Erdő, erdő, de magos vagy,
Édes hazám, de messze vagy!
Ha az erdőt levághatnám,
Édes hazám megláthatnám.

Isten áldja meg a magyart,
Tartson élted, míg e föld tart!
Paradicsom hazájában
Éljen, mint hal a Dunában!

Magyarország az én hazám,
Neked szült és nevelt anyám.
Száz esztendő nem a világ,
Éljen a magyar szabadság!



246

Hej, halászok 

A népdalok unalmasak. A népdalok nem szólnak semmi-
ről. Különösen ez. Mit eszik a hálóba tett keszeg? Várjunk 
csak! Ha belegondolsz, mit lehet az a szerelemgyökér, ki 
lehet a vörös szárnyú keszeg, aki örül, ha egy jóképű ha-
lászlegény hálójába kerül, akkor rájössz, hogy a „nép” 
nagy huncut. Ha belemegyünk a játékba, az irodalom 
s a népdalok olvasása jó móka. A Hej, halászok… a beve-
zetés a huncutságba, később jöhet a haladó anyag.

Lózsi Tamás

Hej, halászok, halászok,
merre mén az hajótok?
Törökkanizsa felé,
viszi a víz lefelé.

Hej, halászok, halászok,
mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
vörös szárnyú keszeget.

Hát a keszeg mit eszik,
ha a hálóba teszik?
Nem eszik az egyebet,
csak szerelemgyökeret.
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Hideg szél fúj, édesanyám

Új stílusú nóta, dallama nem annyira emlékezetes, sokkal 
inkább a panaszos tónusa. Témája a háborús veszteség, 
a szinte túlélhetetlen fájdalom sűrűje, amit csak kiénekel-
ni és hangonként szétszórni lehet – összemarkolni, egy-
betartani nem. A nótát a sajgó érzés egyszerű, közvetlen 
kifejezése tette népszerűvé. Régebbi, két világháború kö-
zötti felvételei a leghitelesebbek, például a hódmezővá-
sárhelyi Mindszenthy István előadásában. Mai lakodal-
mas feldolgozásai többnyire értéktelenek.

Plugor Magor

Hideg szél fúj, édesanyám,
Adja ki a kendőm!
Még az éjjel felkeresem,
A régi szeretőm.

||:Kiállok a kapujába’,
Kibeszélgetem magamat,
Véle utoljára:||

Ellőtték a jobb karomat,
Folyik a piros vérem.
Nincsen nekem, édesanyám,
Ki bekösse nékem!

||:Gyere, kisangyalom, kösd be
Sebeimet, gyógyítsd meg,
A bánatos szívemet!:||
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Édes tejet, cukros tejet
Adtam a cicának.
Nyugodalmas jó éjszakát,
Mondtam a babámnak.

||:Ő is mondott nekem sej-haj,
Nyugodalmas jó éjszakát,
Felejtsük el egymást!:||
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Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út

A magyar népdalok gyakran búcsúzkodnak, a vesztesé-
gek elsiratása is dalban a legszebb. A két strófa ellentéte 
feszültséget hordoz („térj vissza” – „visszatérni nem le-
het”); de ebből nem hebrencs indulat fakad, hanem a szo-
morúság felelőssége. A „Jaj”-tól az árvaságig jut el a mű; 
s mégis: a „kisangyalom” a szerelem szentségét tanúsít-
ja – melyet az út, a víz, a hulló levél toposza sem írhat 
felül…

Halmai Tamás

Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út,
Amelyen a kisangyalom elindult.
Régi babám, térj vissza hosszú utadró’,
Emlékezz a tegnap esti szavadró’!

Hosszú útról visszatérni nem lehet,
A szerelmet eltitkolni nem lehet.
A szerelem szélesebb a tenger vizénél,
Árvább vagyok a lehulló levélnél.
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Körösfői kertek alatt

A körösfői kertek alatt indul több mint kétszáz kilomé-
teres útjára a Sebes-Körös, amely talán a legmeghatá-
rozóbb folyó az életemben, hiszen északról határolja azt 
a bihari tájat, ahol a gyermekkoromat töltöttem. Ezért 
olyan kedves ez a népdal számomra, hiszen a szülőföldet 
idézi, ahonnan indultam, s ahová mindig vissza-vissza-
térek.

Molnár Zsolt

Körösfői kertek alatt
három kislány zabot arat.
Sej, haj, zabot arat a lovának,
szeretőt keres magának.

Körösfői nagy hegy alatt
forrás folyik titok alatt.
Sej, haj, aki abból vizet iszik,
babájától elbúcsúzik.

Körösfői templom előtt
háromágú diófa nőtt.
Sej, haj, három ága, hat levele,
tilos a szeretőm neve.

Megválogatják a legényt,
mint vásárban az edényt.
Sej, haj, az edénynek a mázasát,
a legénynek a szálasát.
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Megválogatják a leányt,
mint vásárban a dohányt.
Sej, haj, a dohánynak a szálasát,
a leánynak a szájasát.

Mondd meg babám, vagy üzend meg,
miért haragudtál rám úgy meg?
Sej, haj, nem üzenem, nem is mondom,
mert én terád nem haragszom.
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Krasznahorka büszke vára

Aki már egyszer is látta ezt a „kis hegyecskén” – ahogy 
a hely neve sugallja – álló várat, megérti, hogy a dal 
szerzője, Andrássy Tivadarné (később: Gyuláné) Zichy 
Eleonóra miért illeti a „büszke” jelzővel. Valójában nem 
is a vár büszke, hanem azok a magyarok, akiknek szívét 
ma is megdobogtatja ez a fenséges látvány. A régi dicső-
séget elsirató szöveget a moll hangnemben komponált 
népdalszerű dallam felerősíti, a tárogató említése pedig 
megteremti a kuruc kor hangulatát. Nem csoda, ha ezen 
a hangszeren szólal meg leghitelesebben.

Erdélyi Erzsébet

Krasznahorka büszke vára, ráborult az éj homálya.
Tornyok ormán az őszi szél, rég múlt dicsőségről mesél.
Rákóczinak dicső kora, nem jön vissza többé soha.

Harcosai mind pihennek bujdosó fejedelemnek.
A toronyból késő este tárogató nem szól messze.
||:Olyan kihalt, olyan árva Krasznahorka büszke vára.:||
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Marosszéki táncok

(Kodály Zoltán)

Kodály együtt dicsőíti a magyar mozdulatot s a magyar 
tájat. Így írt a partitúrához fűzött előszavában: „Talán 
nem véletlen, hogy mindmáig Marosszék őrzött meg leg-
többet a régi népi tánczenéből, s hogy egy-egy darabnak 
más vidéken is »marosszéki« a neve”. Ennek ellenére 
Marosszéken gyűjtött dallam nem került bele a kompozí-
cióba – írják e zenemű méltatói –, a benne hallható dal-
lamok azonban műfaji-tánctipológiai értelemben mégis 
„marosszékiek”.

Jánó Mihály
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Messze van a nyíregyházi 
kaszárnya

Anyai nagyapám a saját lován harcolt az I. világhábo-
rúban, s onnan szerencsésen hazatérve kardját és egyen-
ruháját a közeli múzeumnak ajándékozta. Mindig büszke 
volt huszárságára. A környék hagyományőrző huszárjai 
ma is emlékeztetnek bennünket múltunkra, amikor ka-
tonáink életüket kockáztatva harcoltak a szabadságért, 
és védték a hazát. A Messze van a nyíregyházi kaszár-
nya kezdetű katonadal is róluk szól, és kifejezi a kedve-
sét hazaváró, távoli helyen lakó szerelmes lány érzéseit, 
vágyait. 

Veszprémi Eszter

Házunk előtt bólintgató akácfa,
Bánatosan hull a fehér virága.
Fáj a szívem, édesanyám,
Éjjel-nappal gondolok a babámra, (mert)
Messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Küldöttem a galambomnak levelet,
Megírtam, hogy szolgált ő már eleget.
Jöjjön haza nemsokára,
Ne várja meg, hogy én menjek utána.
Messze van a nyíregyházi kaszárnya.
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Nem úgy van most, mint volt régen

A magyar népdalkincs a hazafelé tartó buszkirándulá-
soknak ugyanúgy állandó repertoárja, mint amilyen ih-
lető forrásként szolgál a popdalok szerzői számára. Ezt 
a népdalt egy Bikini-számban, az Olcsó vigaszban hal-
lottam először. Azóta dalszövegíróként magam is meg-
tapasztalhattam, hogy a szövegek létrehozásakor gyak-
ran megkerülhetetlennek bizonyulnak a sajátos magyar 
gondolkodást és (érzelem)világról alkotott képet maguk-
ba sűrítő népdalok.

Hujber Szabolcs

||:Nem úgy van most, mint volt régen,
Nem az a nap süt az égen,
Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm, ki volt.:||

Aki volt, már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott.
Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm, ki volt.

Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm, ki volt.
Szebbre vágyott, de nem kapott
Még olyat se, mint én vagyok.

Aki volt, már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott
Még olyat se, mint én vagyok.
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Nem úgy van most, mint volt régen,
Nem az a nap süt az égen,
Nem az a nap, nem az a hold,
Nem az a szeretőm, ki volt.

Nem úgy van most, mint volt régen,
Nem az a nap süt az égen...
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Országúton hosszú a jegenyesor

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely még kapott kö-
telező sorkatonai kiképzést. A mi évfolyamunk volt az 
utolsó 1989-ben.  Az volt a rend, hogy a hosszú, fárasztó 
gyakorlatok után énekszóval, menetben indultunk vissza 
a laktanyába. Nem jókedvünkben daloltunk, hanem ve-
zényszóra, mert a katonanóták ritmusára könnyebb vo-
nulni, pláne kánikulában. Felsorakoztunk, majd elhang-
zott a törzstiszti parancs: „Nóta indul, három és: Ország-
úton hosszú a jegenyesor…” Főként azt a sorát énekeltük 
átéléssel: „…fáradt lábam estére hazatalál…” De bizony 
Kolozsvár messze volt.

Vízi Sándor

Országúton hosszú a jegenyesor,
Hosszú a jegenyesor hazáig.
Csizmám sarka százszor is lekopik,
Hej, százszor is lekopik, hej, hazáig.

Refrén:
De nincsen pénzem a vonatra,
Az sincs, aki hazahozatna.
Fáradt lábam estére hazatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.

De nincsen pénzem a vonatra,
Szeretőm sincs, aki hazahozatna.
Fáradt lábam estére hazatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.
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Kiskertemben most is a bazsarózsa,
Most is a bazsarózsa virágzik.
A bokréta egy legény kalapjáról,
Egy legény kalapjáról hiányzik.

Refrén:
Kár volt bennem belátom,
Otthon a nyugtom úgy se találom.
Fáradt lábam estére visszatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.

Kár volt bennem belátom,
Otthon a nyugtom úgy se találom.
Fáradt lábam estére visszatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.
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Rákóczi kesergője

A kurucdalok és a kesergők műfaja a Rákóczi-szabadság-
harc bukása után alakult ki. Jellegzetességük a fájdalmas, 
megtört, a történelmi tragédia felett búslakodó hangulat. 
Egyik leghíresebb, a kesergő-népdal stílusában született 
alkotás, Endrődi Sándor Rákóczi kesergője, amelyben  
a hazájától búcsúzó, a száműzetésbe vonuló fejedelem 
gondolatait olvashatjuk. A vers nemcsak egy búcsú, de 
egy mély fájdalom is, amely előre vetíti a magyarok oszt-
rák elnyomás alatt elszenvedett hosszú éveit is.

Nikli Noémi

Hallgassátok meg, magyarim, amit beszélek.
Tanácsoljátok, vitézim, mitévő legyek?
Jön a német, dúl, fúl, pusztít,
rabol, kerget, mindent éget.
Jaj, már mit tégyek?

Tanácsoljuk felségednek, meg se is vesse,
aranyait, ezüstjeit rúdba veresse,
rakassa fel, vitesse el,
hordassa el, és menjen el,
merre szeme lát.

Országomból, az hazámból már ki kell menni,
mordságimért, hibáimért megengedjetek ti!
Itt hagylak már, pataki vár!
Nem látlak már, munkácsi vár!
Isten megáldjon!
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Megengedjen az magyarság, csak azt kiáltom:
Édes hazám, mire jutál, csak azt sajnálom!
Német lesz már a vezéred,
de tenéked az nem véred!
Jaj ki ne szánna!?
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Zöld erdőben de magos 

A Csík zenekar általi feldolgozást ajánlom, nem annyi-
ra a szöveg miatt, hisz az hozza a megszokott képeket 
a folklórból, sokkal inkább a dallamvilág miatt esett erre 
a választásom. Gyermekkorom igazi bánsági életérzését 
eleveníti meg, amikor a közeli csárdába eljártunk ebédel-
ni a szüleimmel, és ott népi zenészek húros hangszereken 
játszottak. Ez a dal is azt a magyar–román–szerb patto-
gós egyveleget szólaltatja meg, amelyre minden bánsá-
ginak megpezsdül a vére.

Magyari Sára

Zöld erdőben de magos, zöld erdőben de magos a juharfa,
Kicsi madár sejehaj, kicsi madár a fészkét odarakja,
Az erdei dalos madárnak is van párja,
Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árva.

rózsa, rózsa, rózsafa, rózsa, rózsa, tearózsa levele,
Nem beszéltem sejehaj, nem beszéltem a rózsámmal az este,
A zsebkendőm is nála van a zsebébe,
Visszahozza sejehaj, visszahozza, ha akarja az este.
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