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B E V E Z E T É S 

Ez a szövegyűjtemény az általános iskola 8—9. és a középisko-
la 10—11. osztályai számára készült. Az anyag összeállításánál a 
szövegek témakörének változatosságára törekedtem: egyaránt tar-
talmaz anyanyelvi, irodalmi és természettudományi írásműveket. 

A gyűjtemény célja a helyesírás tanításának segítése. 
Az anyanyelvi nevelésnek alapvetően fontos része az (1984-bcn 

kiadott) új helyesírási szabályzat tanítása és elsajátítása. A gyakor-
lókönyv nem követi sem az akadémiai helyesírási szabályzat, sem 
az érvényben lévő iskolai tanterv felépítését, foként a szabályok 
alkalmazását, begyakorlását, valamint a kibocsátó és az érettségi 
vizsgákhoz (kiejtési és anyanyelvi versenyekre) való felkészülést 
segíti elő. 

Nem szerepel benne konkrét feladat-meghatározás, ami bizo-
nyos szabadságot ad a pedagógusnak, lehetőséget nyújt a szöveg-
anyag különböző célú felhasználására: grammatikai, szövegtani, 
stilisztikai elemzésekre, valamint az ismeretek ellenőrzésére is. A 
gyakorlószövegekből kivehetők részletek vagy mondatok részle-
ges illetve komplex elemzés céljára. 

A szövegek zöme átdolgozott, rövidített alakban került a gyűj-
teménybe a teijedelem miatt. 

Imre Éva, 
a Kárpátaljai Pedagógus-Továbbképző 

Intézet szaktanácsadója, referense 



É L E T É S NYELVMŰVELÉS 

A nyelvművelés alkalmazott nyelvtudomány. A korszerű tudo-
mányos eredmények alapján igyekszik szabályozni és serkenteni a 
nyelv fejlődését. 

Teleki József szerint a nyelvnek csinosítása, tökéletesítése nem-
csak megengedhető, hanem elkerülhetetlenül szükséges, minden 
nemzetnek, minden embernek szoros kötelessége, sőt oly termé-
szetes, mint a természet maga. 

De nem csupán az általános és szakadatlan fejlődés, a tökélete-
sítés és korszerűsítés indokolja a nyelv művelését. Elkerülhetet-
lenné teszi az a tény, hogy "a nyelvrontás nagy üzemben dolgozik". 

Akkor hát legyen nyelvművelés! Végezzék azok, akikre tarto-
zik: a nyelvészek. Valóban csak őrájuk tartozik a dolog? Ellenvéle-
ményeket szép számmal lehet idézni. 

"A nyelv mienk, és így enyém is" — figyelmeztet Kazinczy. 
"Valamennyien a nyelv munkásai vagyunk. A nyelv a tudósnak 

ereklye, a költőnek, az írónak hangszer, a hírlapírónak fegyver. 
Vajon nem közös érdekünk-e, hogy ez az ereklye minél tisztább, 
hogy ez a hangszer minél zengőbb, hogy ez a fegyver minél fénye-
sebb és élesebb legyen?" — kérdi Kosztolányi. És felel is: a kér-
désben a felelet. Kivétel nélkül mindannyiunk ügye ez, ám kivált-
képp a tudós, a költő és az újságíró érezze sajátjának, a maga gond-
jának és felelősségének. 

Kodály Zoltán szerint a magyart is tanulni kell, még a született 
magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja falytonosan, berozsdásodik. 
Tanulni kell magyarul, nem csupán a nyelvművelő írásokból, de a 
jó irodalomból is meg kell ismerni a helyes, szép magyar szót. így 
lassan célhoz érünk, mert a cél, hogy legyen nyelvi öntudatunk és 
ízlésünk. 

A nyelv az életet szolgálja. Nemcsak a jelenét, de a jövendőét is. 
Azt a nyelvet, melyet örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve, csor-



bítatlanul át kell adnunk utódainknak. Erre int Kosztolányi, ezt 
tanítja maga az élet. Amikor nyelvünkről van szó, nem lehetünk 
hanyag kényelemszeretők vagy igénytelenek. Ránk tekintenek, 
megmérnek minket a későbbi századok. 

(Hernádi Sándor nyomán) 



ÉDES ANYANYELVÜNK 

Kis forrásból eredő folyó a nyelvünk, a Don mellől jött harcos 
keleti fejedelmek és furulyázó pásztornépek szavaiból keletkezett. 
Szerelmes költők és névtelen történetírók tollán és lantján átjöttek 
az új magyar szavak, mint kora ősszel elszállnak a virágok pelyhei 
a hegytetőkről, elgurul az őserdei makk, útra kél a pókháló. Az 
első költők leszedegették a süvegjük mellől a pókhálót, és szép 
magyar szavakat szőttek a puszták felett lebegő virágpelyhekből. 
A névtelen jegyzők tölgyfák lehullott gyümölcsét szedegették össze. 
Fegyverkovácsok munkája közben, harci mének legeltetése alatt, a 
holdfénynél éneklő asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. 
A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bo-
gyókat, hogy szép magyar szavak legyepek belőlük. A Tiszán, sötét 
éjjelen, egy andalgó halászlegény meglepett szívéből pattant fel 
egy új szerelmes szó, mint a hóvirág. És az Arpád-királyok sírbolt-
jaira új magyar szavakat véstek. Az igricek nyelve sok viszontag-
ságon ment keresztül, amíg mai ékességeihez jutott. 

A magyar nyelv a Tiszához hasonló kanyarulatokkal vándorolt 
útján. Növekedett, szélesedett, gyarapodott. Kis mécsek égtek, ame-
lyek világánál költők hajoltak a pergamen fölé, és ötvösök módjára 
csiszolták a nyelv ékköveit. 

A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is húzza. 
Pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszebb országon húzódnak 
folyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok 
és rajongó költők vigyáztak az árva gyermek lépéseire, amíg járni 
tanult. Amint felnövekedett, megerősödött, királyfi lett belőle. A 
legszebb ruhája van, egy nagy tehetségű irodalom hordja a kincs-
tárába a bányák és fantáziák mélyéről az ékköveket, az új magyar 
szavakat, fogalmakat, ó t már senki sem veheti el tőlünk. Amint a 
múltunk, a legsajátosabb nemzeti múltunk is a mienk marad, bármi 
történjék. 

(Krúdy Gyula nyomán) 



ANYANYELVÜNK 

Amilyen örömmel, mindannyiszor majdnem ugyanolyan szoron-
gással fogok a szépen szaporodó nyelvművelő művek olvasásába. 
Eleve örülök a jó íznek, amelyet egy-egy nyelvi fordulat kibontása 
révén élvezhetek, és szorongva, izgatottan futom át a pellengérre 
állított hibákat: hátha én is elkövettem azokat. Elröstellem magam, 
ha megesett. Szinte látom, mint ráncosodik, mint feketül meg az a 
régi mondatom, amelybe — mint gyümölcsbe a féreg — a hiba 
befészkelte magát. Aröstelkedés hamarosan haragra változik. 

Nem magamat érzem hibásnak. Anyanyelvül kaptam a nyelvet. 
Elvártam volna, hogy miként apámtól a vért, ezt is egészséges álla-
potban kapjam. Ne kelljen még ezzel is bíbelődnöm. Ha egy-egy 
kifejezésről, melyet magam is használtam, kiderül, hogy rossz, úgy 
érzem, mintha pénzhamisítók kezébe kerültem volna. Én valamikor 
valódinak fogadtam el, amit használatba bocsátottam. E kifejezések 
legtöbbjét még gyermekfővel vettem birtokba; komoly tekintélyek 
tukmálták rám: keserűen és fölháborodva emlékezem iskolaköny-
veim stílusára. És éppoly keserűen gondolok azokra a hajdan volt 
írókra, akiknek gondolata nyomtalanul eltűnt, de kezük szennye 
megmaradt abban az örök életű, puha szobrászanyagban, amelyből 
gondolataimat és is kigyúrnám. 

(Illyés Gyula) 



A N Y E L V R Ő L 

Sok mindent hagy örökül egyik nemzedék a másiknak, de mind 
között a legfontosabb a nyelv. Ez a hagyomány hordozza az évez-
redekben összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, s így foly-
tonosságot biztosít az értelmes emberi életnek. De nemcsak az is-
mereteinket őrzi és nyújtja át korról korra, emberről emberre, hanem 
ő maga ösztökél arra, hogy többet ismerjünk meg a világból: több 
dolognak adjunk nevet. Vagyis több dolgot érintsünk meg a gon-
dolatunkkal. Mert a nyelv gondolat: ez tehát, ami egyedül képes 
birtokunkba adni a világot. A legértékesebb minden lehetséges kö-
zött, mert értelmét is minden csupán akkor tárja fel, ha szavakkal 
kezdjük felruházni. 

A nyelvet jól és szépen használni egyike a legnagyobb örömnek. 
Megnyugtató beteljesedést jelent, amikor valamihez pontosan illő, 
tartalmát hiánytalanul kifejező szót találunk. Megérteni akkor kez-
dünk valamit, amikor beszédünk tárgyává tesszük, s sajátunknak 
akkor mondhatjuk, amikor megtaláltuk a nevét. Gondoljátok el: ha 
arról akarunk beszélni, hogy elmúlik az éjszaka, és helyébe nagy 
fényességű reggel következik, nem jó-e így mondanunk: először 
éjszaka volt, azután derengeni kezdett, majd virradni és pitymallani, 
később, hogy utána pirkadni kezdjen, s rögtön rá hajnalodjon is az 
érkező reggel elé. Mennyi szín van ezekben a szavakban s feketétől 
az égő- vörösig és a mindent érintő világosságig. 

De nem csupán beteljesít és gyönyörködtet a nyelv, hanem sza-
baddá is tesz. S ez a legnagyobb dolog. Miközben a tárgyához kö-
zelít — fölé is emel. Miközben hozzátapad, formáját kutatva il-
leszkedik, és alkalmat nyújt arra, hogy jellemezzük, sok apró szó 
segítségével elemezzük, összehasonlítsuk más dolgokkal, jelensé-
gekkel, kijelöljük a helyét minden egyéb összefüggésben — pa-
ranccsá teszi, hogy véleményt alkossunk róla. S ez már szabadság 
vagy legalábbis annak fő ismérve. Mert ez ad lehetőséget képessé-
geink kibontására, s annak a gyakorlására is, ami leginkább külön-



bözteti az embert az élővilágban, hogy ítélkezik. Megismer és ítél-
kezik. S ez az, ami az egyes ember szabadsága is. Mert körülmé-
nyek korlátozhatják mozgásunkat, vágyainkat, kívánságainkat: de 
semmi sem korlátozhatja gondolatainkat. 

S még valami a nyelv csodái között, amit semmiképpen sem 
szabad említetlenül hagynunk. Legalább annyira fontos, mint min-
den egyéb, amiről eddig beszéltünk, ó általa él valamely nemzet. 
Magunk, magyarok is. És tudnotok kell: ha a nyelv pongyolasága, 
botladozása a gondolat hitványulásának a jele, akkor romlása a 
nemzet életét veszélyezteti. 

(Sánta Ferenc) 



EGYSZERŰEN ÉS VILÁGOSAN 

Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, "művészien" írni 
azt jelenti, hogy egyszerű gondolatait is az ember jól ÍÖlcifrázva, 
bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Szépen 
az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egy-
szerűen és világosan előadni. A művészet pedig ott kezdődik, ahol 
az ember az ilyen előadással még élvezetet is szerez hallgatóinak. 

A magyar nyelv természeténél fogva az egyszerűséget és a vi-
lágosságot kívánja. Nem minden nyelv ilyen. Vannak nyelvek, 
amelyek nem is annyira az észhez, mint inkább az érzelmekhez 
akarnak szólni. Vannak még csavaros, sőt köntörfalazó természetű 
nyelvek is. 

A magyar nyelvnek a maga sajátos természete onnan van, hogy 
kialakításában vajmi kevés része volt az alkuszoknak, kereske-
dőknek, fiskálisoknak s más efféle csűrő-csavaró beszédű embernek. 
Jobbára kétkezi emberek nyelve volt a magyar. 

Olyanoké, akik valóságot és igazságot akartak közölni egymással. 
Akik világos, tiszta gondolatot fejeztek ki általa. Akiknek nem volt 
rejtegctnivalójuk egymás előtt. Akik nem szorultak se hazugságra, 
se hízelgésre. Ebből az következik, hogy a jó magyar írás és beszéd 
tanítását voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezde-
ni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi. 

Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és 
írni magyarul, ez tehát igazából: jellemkérdés. 

Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy 
alany és egy állítmány össze fűzésekor is; mert az is becsületvizsga: 
állítás, amiért helyt kell állni. Egy életen át! Egy nemzet életén át! 

(Illyés Gyula) 



SZAVAK 

"Minden szó olyan, mint a hangvilla, megüt egy hangot, mi vele 
rezgünk, s akkor egyszerre zengeni kezdenek bennünk azok a tit-
kos és tudattalan kísérőjelenségek is, melyek a fogalomhoz kap-
csolódnak" — mondja Kosztolányi Dezső. Vagyis: a szónak van 
hangalakja és értelme, fogalmi tartalma is. Ezenkívül mindegyik 
szavunkat hangulat is övezi. Szavak pillérein ível át a gondolat a 
mélységek fölött. És a gondolat szilárd oszlopfőin szavak hídja 
feszül. (Halász Gyula) Szó nélkül nincs gondolat, megfelelő szó 
nélkül nincsen megfelelő gondolatközlés. A legtalálóbb, a leghatá-
sosabb szó nélkül nincs írásművészet. 

"A művész író ismeri a nyelvbéli kifejezések sokféle színét és 
sokféle erejét: egy pillantásra lát és választ, mint egy gyöngy tűző 
asszony" — vallja Gárdonyi Géza. 

Az alkotó nyelvművész, az író és költő a nyelvtől kéri és kapja 
szókincsének zömét. Ám ő maga is ^d a nyelvnek, a közösségnek 
újabbakat, sajátjait. Sokszor nem teremt új szavakat, hanem a meg-
felelőknek az értelmét, színét, veretét, hangulatát varázsolja frissé, 
mássá, szokatlanná. 

Hipnotikus hatása van a szónak. A gyermeknek mindegyik szim-
bólum, varázsos játék. A művész, mint gyakorlati ember, nagyon 
közeledik a gyermek szószemléletéhez. Amikor ír, meglazul ez a 
merev kapcsolat, és a fantázia ellenőrzése mellett, minden lehetsé-
gessé válik. Itt kezdődik a szavak fölényes élete, a szavak kultúrája, 
a költészet. (Kosztolányi) 

Szavak, szavak, csodálatos emberi szavak! 
Az írók és költők szókincséből ki-ki gyarapodhat, ki-ki bővítheti 

egyéni szótárát. Aki másokhoz szól, gonddal, igényesen beszéljen! 

(Hernádi Sándor nyomán) 



MIRE VALÓ A NYELVMŰVELÉS? 

Egy kissé hetykén hangzik a cím: "Mire való a nyelvművelés?" 
Szándékosan választottam meg így: érzékeltetni akarom vele azok-
nak a hangját, akik mogorván, türelmetlenül tesznek föl ilyen kér-
dést. Mert ma is vannak ám effajta közönyösek, ó k lemondóan 
úgy vélik, hogy vagy tud valaki magyarul, vagy nem: ha tud, ne 
tanítsuk, — ha nem tud, úgyis hiába tanítjuk. Valóban, mire való a 
nyelvművelés? 

Kosztolányi Dezső annak idején ekképpen fogalmazta meg vá-
laszát egy hasonlóan kételkedő írótársának: "Célunk az, hogy a 
szunnyadó nyelvi lelkiismeretet fölrázzuk." Mai nap is megelé-
gedhetünk ezzel a velős felelettel, annyira, hogy akár jelmondatul 
írhatjuk zászlónkra. 

Mi következik ebből a jeligéből? Ha fölébred nyelvi lelkiisme-
retünk, akkor okvetlenül észre kell vennünk, hogy van tanulniva-
lónk, bármennyire biztosnak érezzük is magunkat anyanyelvünk 
ismeretében, használatában. 

Fogadjunk szót Arany Jánosnak, igyekezzünk minél alaposab-
ban megismerni az általános nyelvhasználatot: a köznyelvet és en-
nek még gazdagabb, még pallérozottabb változatát, az irodalmi 
nyelvet. 

Aki pusztán ösztönében, nyelvérzékében bízik, vak, ingatag 
marad; csak a nyelv rendszerének, mozgatóerőinek mélyreható 
megismerésével, tudatosításával állhatunk, járhatunk bizton. 

(Ferenczy Géza) 



C S E N G Ő - B O N G Ó S Z Ó K 

Legszívesebben mindig csak őket hallanám. Talán sohasem tel-
nék el velük. Újra meg újra megigéznek finom dallamukkal, mely 
a befejezés előtt hirtelen a magasba csap, és lassú lebegéssel úszik 
tova a messzeségbe: mereng, bolyong. Milyen jó elandalogni az n 
és g muzsikáján! Páratlan zenei hatás: az ng kis- vagy mélyhegedű, 
aszerint, hogy magas vagy mély magánhangzó zendül-e meg előt-
te. Ha merengek, a hegedű szopránja cseng vissza hosszú perce-
kig. De a gordonka basszusa bűvöl, ha a borong bánatos o-ját zengi 
tovább a húr. 

Kis harangok csilingelnek, hogyha elmerengek; cseng-bong a 
szavuk. Üzennek a múlt, a szülőfalu, a gyermekkor messzeségéből. 
Ujjong a szívem, csapong a kedvem, képzeletben ott bolyongok, 
ahol olyan régen, olyan szívesen jártam. Kereng a gólya, leng a 
szomorúfűz könnyű ága. Leng a kürt a kora hajnalban, este pedig 
ködszerűen hullong a csend. 

Csupa visszhang vagyok a visszhangos szavaktól. Szeretném még 
tartóztatni az emlékeket. Petőfi szavaival kérlelem őket: 

"Oh, lassan szállj és hosszan énekelj, 
Haldokló hattyú, szép emlékezet!" 

De minden hiába. Már itt zajong, tolong körülöttem a jelen. Las-
sú léptekkel, de indulok tovább. S lépteim ritmusára zenélni kez-
denek a csodálatos verssorokban a csengő-bongó szók. 

"Ósz húrja zsong, 
jajong, búsong 
a tájon..." 

Csengő-bongó szép szavak, kísérjetek mindig az utamon! 

(Hernádi Sándor) 



VESSÜNK G Á T A T 
KIEJTÉSÜNK ROMLÁSÁNAK! 

Egyetlen nyelv van itt, amelynek kiejtését nem gondozza senki: 
a magyar. Vagy azt hiszik: úgy is tudja mindenki, vagy azt, hogy 
mindegy: akár jól, akár rosszul ejtjük, csak megértjük egymást. A 
gondozás hiánya meg is látszik: aki nyitott füllel jár a magyar élet-
ben, tudja, mennyire megromlott a magyar kiejtés az utóbbi két 
évtized alatt. Akiejtés romlása csak kísérő tünete az általános nyelv-
romlásnak. Ez ellen már sokan emeltek szót. Az írott nyelv védel-
mében nagy sikerrel hadakozik pár éve a nyelvművelő mozgalom, 
melyet igen tisztelt hallgatóink is jól ismernek. Van azonban a nyelv-
nek betűvel le nem írható, csak füllel hallható része. Kétségtelen, 
hogy tökéletes magyarsággal megírt szöveget minden ízében ma-
gyartalanul is fel lehet olvasni. 

Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. 
Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. 
Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is 
értjük. Minden nyelvnek megvan a maga hangszíne, tempója, rit-
musa, dallama, egyszóval zenéje. A magyarét egyre többen fújják 
hamisan. 

Manapság egyre sűrűbben hallani a magyar beszédben egy-egy 
betűnek más nyelvből kölcsön vett hangértékét. De nemcsak egyes 
hangot veszünk át, hanem más nyelvek ritmusa, hangsúlya és a 
dallamvonala is kezd beszivárogni. Egy idegen nyelv zenei elemei 
keveredtek a magyarba. Mintha borba sört kevernénk vagy málna-
szörpöt. 

Éppen csak a nyelv sorsa volna közömbös? Beszédkultúra iránti 
érzék hiányozna ott, ahol az élet, a kultúra minden értékét többé-
kevésbé megbecsülik? Vagy talán csakugyan kirakatkultúrát mive-
lünk? Az idegenforgalom kedvéért? 

(Kodály Zoltán) 



A NÉP NYELVE 

Egyáltalán nem tartom törvénynek, mint nálunk sokan. Ez is 
regényes hiedelem, mely a tizenkilencedik század közepén vert gyö-
keret, különösen nálunk, ahol Petőfi, Arany és Jókai a lángelméjével 
fémjelzett mindent, ami a népé. Megtörténhetett volna azonban, 
mint egyéb irodalmakban, hogy olyan lángelmék jutnak előtérbe, 
akik egy más korban éppen a néptől való eltávolodást, az emelke-
dettséget, az odi profanum vulgust viszik diadalra s ismertetik el, 
például egy Kazinczy, megszázszorozott alkotóerővel. Feltétlenül 
csalhatatlannak tartani a népet nyelvi tekintetben legalábbis oly szol-
gaság, mint feltétlenül csalhatatlannak tartani a császárok s főran-
gúak beszédét. Igaz, a nép sokszor ízesen és természetesen beszél, 
de az is igaz, hogy sokszor cikornyás és mesterkélt, sokszor lompos 
és hanyag. Dunántúl sok megyéjében a nép a málnát csak himbérnek 
nevezi, s Erdélyben a nép eredeti mondatszerkezetét károsan befo-
lyásolták a beszüremkedett román hatások. Nem mindig a legjobb 
mester az öntudatlanság. A tanultságnak, ízlésnek, választékosság-
nak is megvan a maga joga. Ezt hirdeti egy irodalom — a legcsi-
szoltabb minden európai irodalmak között —, a francia, mely a 
népiességgel mindig csak csínján él, s századok óta a tudós gram-
maticusokra bízta nyelve művelését, akik az értelem lámpájával 
kutakodtak benne, s a remekírók munkáiból hüvelyezték ki a nyelv 
titkos törvényeit. 

Mégsem tagadhatom, hogy a nép, mely a múltban nemigen uta-
zott, nemigen érintkezett idegen ajkúakkal, a maga zártságában a 
nyelv sok ősi elemét megőrizte, melyet érdemes tanulmányozni, s 
üde, selypegő nyelve számomra az ámulat el-nem-apadó kútfor-
rása. 

(Kosztolányi Dezső) 



LÉLEK ÉS NYELV 

(Részlet) 

Ha idegen nyelven társalgunk, bármennyire is otthonosak va-
gyunk benne, bizonyos idő, egy vagy több óra múltán, kifáradunk. 
Érdeklődésünk lankad, tompul: pihenni vágyunk. Azok, akik kül-
földre utaznak, hogy ott egy nyelvben tökéletesítsék magukat, ha-
sonlót tapasztalnak, magasabb fokon. Gyakran megesik, hogy az 
illetők külföldi tartózkodásuk első idejében, az első hetekben, hó-
napokban, amikor csak régebben szerzett tudásukat használják föl, 
sokkal folyékonyabban, hibátlanabbul beszélnek, mint később. Köz-
ben pedig szakadatlanul azzal a nyelvvel bíbelődtek, mely becsvá-
gyuk tárgya. Napról napra gyarapították ismereteiket, ravasz tornák 
által szoktatták fülüket, ajkukat a hangzókhoz, próbáltak belehe-
lyezkedni nemcsak egy nyelvtan szabályaiba, hanem egy nép múlt-
jába, észjárásába is. Talán már évekig éltek annak légkörében. Mégis 
minden igyekezetük, áldozatuk ellenére az ellenkezője történik an-
nak, amit vártak, s amit ésszerűen vámiok kellett volna. Egyszerre 
hanyatlani kezdenek, visszarokkannak, úgy látszik, hogy szorgal-
muk, tüzetes tanulmányuk kárba veszett, nem bírnak többé szert 
tenni arra a könnyedségre, természetességre sem, mellyel annak 
előtte, esetleg már megérkezésük pillanatában rendelkeztek. Én azt 
hiszem, hogy itt az ösztön és értelem titkos párviadaláról van szó, 
a lélek és szellem küzdelméről, mely az öntudat alatt folyik. Az 
értelem még harcolni akar, de az ösztön már lerakja a fegyvert. A 
szellem még éber, hajlandó tanulni, tovább komédiázni, de a lélek 
visszaöklődi az idegen anyagot, unja a majomkodást, őszintén fá-
radtnak, ügyetlennek mutatkozik. Értelmünk elér egy magasságot, 
a csúcsot, ahonnan tovább nem juthat, s aztán csak lefelé ereszkedik. 
A lélek hirtelen elernyedése ez, a lélek honvágya az anyanyelv után, 
mely a nehézkedés erejével vonja őt lefelé, haza. 

(Kosztolányi Dezső) 



ÁBRÁND EGY SZÓRÓL 

Arra gondolok, hányszor mondják ki most naponta, minden órá-
ban, minden percben széles e világon ezt a szót: béke. A német ezt 
sóhajtja: Friede, a francia: paix, az angol: peace, az orosz: pokoj. A 
különböző szavak betűi mögött pedig egy végtelen egységes vágy 
lüktet. Most, mikor van esély, hogy ezekből a betűkből valóság is 
válik, egy hiszékeny negyedórában, sokszor egymás után kimondom 
a bűvös magyar szót, hogy elzsongjon az értelmem, és megfeled-
kezve a jelentéséről, semmi mást ne érezzek, mint a hangzók érzéki 
hatását. Földobom a szobámban, hogy világítson, mint egy szalon-
rakéta, és illattal szórja tele a levegőt. Egy egész ívet telerajzolok 
vele, hogy megfájduljon a kezem és a szemem. Úgy érzem, ezt 
kellene most tenni mindenkinek. Az emberiségnek, akárcsak a vásott 
tanulóknak, büntetésből, százezerszer, milliószor kellene leírnia, 
és nem is lenne szabad mást gondolnia hosszú ideig, mint ezt, min-
dig és mindig csak ezt: béke, béke, béke. 

Mennyi enyhület és nyugalom van ebben a szóban. Béke: tro-
cheüs, verstani értéke — egy ütem, melynek az első szótagja hang-
súlyos, a második hangsúlytalan és puha, sóhajjá olvadó. Egy in-
dulat, mely csöndesen és boldogan feloldódik: béke. Az első, ke-
mény tag után, melyet mintegy még a háború láza hangsúlyoz, s 
magán viseli az ordítás, a romlás, a szenvedések emlékét is, kedves 
fáradtságban omlik össze. Béke: szelíd lefelé menő vonal, pihenés, 
megállapodás, hazaérkezés. 

(Kosztolányi Dezső nyomán) 



BESZÉLNI NEHÉZ 

Ha az invokáció divatja élne még, fohásszal kezdeném könyve-
met. Nem a bőkezű múzsákat hívnám segítségül. A szűkmarkú pár-
kákat szólítanám. Adjanak ajándékul annyi időt, amennyi elegen-
dő ahhoz, hogy le forgácsolhassam a nagy fát, melybe ma vakme-
rően belevágom fejszémet. 

Titkokkal teli témába ártom magam, ennélfogva világítón egy-
szerű szavakat kell találnom. Annál is inkább, mert munkámat ko-
rántsem az élőszó művelőinek szánom csupán, hanem mindenki-
nek, aki nyilvánosan megszólal. Témám időszerű közügy. A beszéd. 

Történelmünk örökösen viharos századai során ez közüggyé csak 
olyankor növekedett, amikor az elmerülés veszélye kerülgette anya-
nyelvünket, egyszersmind nemzeti létünket. Most először emelke-
dik békés körülmények között közüggyé. Igaz, ezúttal is a történe-
lem hatására. Szólásjogot kapott társadalmunk valamennyi rétege, 
joga gyakorlásához bőségesnél bőségesebb módot is: gyűlések, an-
kétok, ünnepségek, kongresszusok és miegyebek beszédre csábító 
vagy kényszerítő alkalmait. Mindezeken kívül, bárki, bárhol, bár-
mikor szemben találhatja magát a Rádió vagy a Televízió riporte-
rének mikrofonjával. Vagyis: kirakatba került a beszéd. Közszük-
ségleti cikké vált, ennélfogva senki számára sem közömbös, hogy 
minősége javul-e, romlik-e. Égetően időszerű tehát az általános 
beszédkultúra megteremtése. Általános! Ez a lényeg. 

Persze az út nehéz lesz, mert beszélni nehéz! 

(Részlet Péchy Blanka szövegéből) 



AZ IGE TÖMÖRÍTŐ EREJE 

Ha az ember a magyar nyelv erejére gondol, alig juthat más eszé-
be, mint tömörsége. A magyar nyelv ezt a tömörséget elsősorban 
az igéjének köszönheti. A latin nyelven kívül egyet sem tudok, 
amelyben az igének olyan nagy szerepe lenne, mint a magyarban. 
Mint a latinban, a magyarban is az ige a tő, amely a legbujábban 
hajt, figyeljük meg, képzőink milyen nagy hányada vezet igéből 
igébe vagy névszóba, s aránylag milyen kevés az olyan képző, amely 
névszóból alkot főnevet vagy igét. S a magyar ige abban is emlé-
keztet a latinra, hogy nem szorul rá a névmások örökös mankójára: 
az indogermán nyelv — még az orosz is — személyes névmás nél-
kül csak parancsolni tud, a latinban és a magyarban az ige ragjaiban 
hordja alanyát is. 

De a magyar ige tovább megy, tárgyát is magába tudja szedni. 
Mint vad a ráakaszkodó kutyákat, úgy rázza le azokat a névmáso-
kat, segédigéket, de általában az apróbb szavakat, amelyek a szol-
gai fordításban fülét-farkát fognák. A magyar ige ebben a szlávra 
emlékeztet; fontosabbnak érzi, hogy a cselekvés pillanatnyi, tar-
tós, ismétlődő természetét, mint időbeli elhelyezkedését jellemez-
ze — amiről más nyelvekben külön szavak vagy fakó segédigék 
számolnak be, ő elvégzi képzőivel: nem gyakran fut, hanem fut-
kos, nem mozogni kezd, hanem mozdul, nem aprókat szökik, hanem 
szökdel. 

Kétségtelen, hogy a nyugati fejlődés követése sokban kiforgatta 
a magyar nyelvet ebből a tömörségből. Nyelvújításunk olyan csi-
nosságot és kényeskedést próbált ráerőltetni, amelyet nem haszná-
lunk ki eléggé. "Nevettükben", milyen grammatikai remeklés van 
egy ilyen alakban. Mi azonban ahelyett, hogy "majd megpukkad-
tak nevettükben", már-már szívesebben mondjuk: "annyira nevet-
tek, hogy majd megpukkadtak belé". 

(Németh Lászó) 
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TALÁLKOZÁSAIM AZ ANYANYELVVEL 

(Részlet) 

Szavak... elfelejtett, kisemmizett szavak. A névtelenség Duna-
vizével, Tisza-vizével, Szamos-vizéver elsodortatott szavak! Ró-
latok legalább megemlékeznek. Mert ti foghatók és tapinthatók vol-
tatok. De ki ad nevet a megnevezhetetlen hiánynak? Annak, aminek 
ti csak jobbágyai, szolgálólányai, nyílt eszű napszámosai voltatok? 

Ha manapság elkezd valaki egy mondatot, könnyű megsejteni a 
végét. Titkot, erőt, lenyűgöző leleményt nemigen rejteget már a 
nyelv. Gondolatot még csak-csak, de életet, — amely hitelesítője, 
társa lehetne a gondolatnak, mint a nő a férfinak — alig. 

Magam sem tudnám, hogy mekkora ez a — szavak elvesztésénél 
is nagyobb — veszteségünk, ha az utóbbi öt-hat esztendőben nem 
részegültem volna meg jó párszor olyan mondatoktól, melyeknek 
minden íze őrzi még hajdani nyelvünk természetét, órzik a szavak, 
a szavakból kibomló képek, a mondat-bujkálások, őrzi a szavak 
közti csend, a lélegzet melege, a véré. "Annyi verést megettem 
hiszi-e? — néz rám egy fekete ruhás gyimesközéploki asszony. — 
De úgy vagyunk, ha nincs ember, nincs semmi!" Két mondat, s 
belefér az egész élet. A közlésből megtudom, hogy rossz sorsa volt, 
hogy verte az ura. Aztán azt is megtudom, hogy az ura meghalt. 
Vagy inkább elhagyta? Nem! A többes számban a közösség hangja 
is megszólal. Az életről vallott fölfogás. "De úgy vagyunk, ha nincs 
ember, nincs semmi!" 

Ezeket nyugodtan nevezhetnénk létmondatoknak. 

(Csoóri Sándor) 



АZ IRODALOM ÉRTELME 

Tizennegyedik életévemben a gimnáziumi tanév elején a ma-
gyar irodalom tanára — megnyerő hangú s arcú, szőke fiatalem-
ber — néhány szóval elmagyarázta, mi is a Toldi. Világos, okos 
hangsúlyozással fölolvasott, s azon elevenen elemeire boncolt 
néhány szakaszt. A fölolvasást elbűvölve, csaknem megrendülve, 
az értékek részletezését szinte ujjongva hallgattam. Egy világ tá-
rult ki elém. Leckéül azt kaptuk, hogy tanuljunk meg betéve két 
szakaszt, s olvassuk el az egész első éneket. 

A könyv nekem még nem volt meg. Kölcsönkértem padszom-
szédomtól, s már ott az iskolában, az óraközökben nekikezdtem. 
Olyan boldogságban volt részem, illetve az előbbi boldogság ak-
korára növekedett, hogy ezt a "szellemi élvezetet" én a testrésze-
imben is éreztem. Arcom tüzelt, tüdőm s szívem gyorsabban mű-
ködött. 

A következő órák alatt is ezt olvastam. A könyvet a pad alatt a 
térdemre állítottam, s egyenes derékkal — hogy észre ne vegyenek 
— nagy távolságból szívtam magamba a betűket. Mint amikor a 
mámorosságig rabló-pandúroztunk, az a fajta gyönyör szállt meg. 

Hazafelé mentemben is olvastam, neki-nekiütődve a lámpaosz-
lopoknak. Elolvastam az egész költeményt. 

Amikor befejeztem, az a félreérthetetlen véleményem volt: más 
vagyok. Mintha valaki ellenállhatatlan érvek sorozatával meggyő-
zött volna valamiről. De olyasmiről, amire én is áhítottam. Elmond-
hatatlan vigasz és fölindultság töltött el. Cáfolhatatlan szavahihe-
tőség azt tudatta velem, hogy érdemes jónak, egyenesnek, bátornak 
és önfeláldozónak lenni. 

Sőt csakis annak érdemes lenni, mert azoké a világ. 

(Illyés Gyula) 



A ZENEKEDVELŐ IFJÚSÁGHOZ 

Egy ország zenekultúráját nem egyes zenészek csinálják, hanem 
az egész nép. Része van abban mindenkinek, a legkisebbekig. 
Egyesek hiába dolgoznak, ha nem kíséri őket milliók visszhangja. 
Minden ország zeneszerzése, ha eredeti, a maga népe dalain ala-
pul. Az idegen népek nagy klasszikusait is hallgatni kell. Tőlük 
tanuljuk meg, hogyan szólaltatták meg műveikben népük hangját. 
Látjuk, mennél jobban sikerült ez nekik, annál jobban megértette 
őket az egész emberiség. Magyarország a török hódoltság utáni 
aléltságából lassan kezdett ébredezni, lassan tudott odáig elvergődni, 
hogy Mohács előtti műveltségét újra elérje és tovább építse. Kö-
rültekint a világban, látja, mennyire elmaradt a békében élt nem-
zetek mögött. Nem bízva a maga erejében, előbb idegen minták 
utánzásával próbálkozik. Az irodalomban páldául volt latinos, fran-
ciás, németes iskola, a szó szoros értelmében az, mert mintegy is-
kolábajártak az írók. Csak lassan bátorodik annyira a magyar, hogy 
a saját hangján mer megszólalni. Hol kereste és találta meg ezt a 
hangot? A népnél, mert ez mindig a maga hangján beszélt. És csak 
akkor jöttek, akkor jöhettek százados előkészület után a nagy köl-
tők: Csokonai, Vörösmarty, Arany, Petőfi, akikben már szabadon 
szól népünk hangja. így volt az irodalomban —, így kell lenni a 
zenében is! 

(Kodály Zoltán) 



MÉCSVILÁG 

Kosztolányi Dezső húszéves korában írta első, figyelemre mél-
tó jegyzetét a nyelvről. írása vidéken jelent meg 1905. augusztus 
20-án. Gondolom, néhány újságolvasó értelmiséginek föltűnhetett 
a szokatlan téma, föltűnhetett az írói szöveg filozofikus üdesége és 
okossága, mindenekelőtt azért, mert akkoriban a nyelv ügye még a 
mainál is kevésbé tartozott az élet gondozandó ügyei közé. A cikk 
olvasói olyasmit élhettek át, mintha Szabadka város fülledt dél-
utánján gólyák helyett éneklő hattyúk vagy színes flamingók kezd-
tek volna körözni a sétatér fölött. 

A szokatlan témaválasztáson utólag még magam is elámulok. 
Az, hogy verset, jó verset, sőt maradandót már egy tizenhét—ti-
zennyolc éves suhancköltő is írhat, Rimbaud óta megemészthető 
csodája volt a világirodalomnak, de hogy bimbózó tollal épp a 
nyelvről, az anyanyelv tapasztalaton túli természetéről kezdjen egy 
írónövendék elmélkedni, csakis a sorsszerűség megnyilatkozásá-
nak tekinthető. 

Összegyűjtött munkái között ott van ennek a szenvedélynek a 
bizonyítéka: egy hatszáz oldalas kötet mámoros vallomása az anya-
nyelvről. Kazinczy, Csokonai, Arany talán együttvéve se bajlódott, 
játszott, istenkedett és szorgoskodott annyit a magyar nyelv érde-
kében, mint egy szál magában Kosztolányi. 

Az ember pirulva és irigykedve olvassa elragadtatott mondatait. 
Pirulva és irigykedve, mert hol van a mi nyafogó hitünk az ő áradó 
hitéhez képest? Odafigyelésünk az ő odafigyeléséhez viszonyítva? 
Évtizedekig azt ismételgették róla, hogy finomkodó, arisztokrati-
kus széplélek volt, aki távol tartotta magát a közügyektől és a kora-
beli magyar társadalom gondjaitól. Ideje volna elfújni feje fölül a 
félreértések és a látszatok korom-felhőit. 

A hátunk mögött maradt esztendőkben pontosan tudtuk, hogy 
milyen veszélyek fenyegették nyelvünket, s mi írók, a veszély szo-



rongálásaiban se követtük a nyelvtisztító és a nyelvnemesítő Kosz-
tolányi példáját. 

Álljunk meg egy percre ezen a délutánon, s gondoljuk végig: 
ezerkilencszázkilencvenegy tavaszán van-e sarkallóbb íróelődünk 
Kosztolányinál? 

(Csoóri Sándor) 



EGT PASARÉTI KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
MEGNYITÁSÁRA 

Nagy dolog a könyv, kedves barátaim. Bizonyos értelemben 
mindnyájan könyvek vagyunk, az emlékezőképesség tesz azzá 
bennünket. Mert nem vagyunk-e teli mi is versekkel, a saját rezdü-
léseinkkel, idegeink folyton villogó, érkező és elsuhanó, de megál-
líthatatlan tükörjátékaival? Sóhajokkal és zenékkel, melyeket nem 
érünk rá vagy nem tudnánk elgondolni és rögzíteni, de amelyeknek 
foszlányai kiütköznek minden tündöklő pillanatunk arcán, minden 
hangsúlyunkban és félbemaradt vagy befejezett mozdulatunkon? 
Olyan időkben, amilyen a közelmúlt és a ma, többnyire hallgatnak 
a múzsák; viszont élményekkel, regényekkel, regénysorozatok tar-
talmával zsúfolódnak és visszhangosak a napjaink és hónapjaink. 
Húsunkba, velőnkbe, csontjainkba írják, vésik, préselik zord szö-
vegeiket a tények, azonban íróeszközük ekrazit és csákány, nem-
egyszer rögtön össze is törik egyetlen közlésüktől az élő könyv. Ez 
az élő könyv a test, előbb-utóbb úgyis összetörnék, és nem biztos, 
hogy olyan kár-e érte; éppen a törékenysége és múlandósága ébreszti 
kételyeinket, ébresztve viszont ugyanakkor másféle vágyakat és 
látomásokat egy érdemesebb létforma iránt, egy maradandóbb va-
lóság világáról. Mindenesetre furcsa, hogy a romló testnél romlan-
dóbb papír legyen fizikai őre a romolhatatlan szellemnek; de ha 
furcsa is, így van, mondja a tűnődés... Aztán tiltakozik: nincs így: a 
könyvtár maga szintén csak test, a papír maga szintén matéria, szét-
zúzható és elégethető: a szellem csak úgy van jelen a polcokon és a 
kötetekben, ahogyan a gramofonlemezekben a zene: új percepció 
és appercepció kell a megelevenítéshez, új, élő gép, amely lapjain-
kat forgatja és megzendíti a tartalmukat. A könyvtár mindent meg-
őriz, évezredeket és évszázadokat tesz házunk barátaivá, lakótár-
sainkká, apáinkká és kedveseinkké, de csak ha mi is akarjuk. A 
szekrénybe zárt szellemek némák, mint a múzsák; sőt nemcsak fegy-
verzörgésben, hanem mindig, békében is hallgatnak: megjelené-



sükhöz, megszólalásukhoz hívás kell, szólítás kell, lélektől lélekig 
ható idézés. A könyvtár az emberi tudat mása, rögzített és megna-
gyobbított materializált emlékezet; de idő feletti erejét, bűvös ér-
telmét, eleven életét mi magunk adjuk. Ahogyan az emberi lélek 
könyv, éppen úgy a könyv is lélek, és csak úgy az. Nagy dolog a 
könyv, barátaim. 

(Részlet Szabó Lőrinc tanulmányából) 



А MUNKA ÉS A NYELV SZEREPE 
AZ EMBERRÉ VÁLÁSBAN 

Az embert az állattól az különbözteti meg, hogy nem egyszerű-
en van a természetben, hanem viszonyul hozzá, nem olvad bele a 
környezetébe, hanem közvetett, gyakorlatilag közvetített kapcso-
latban van vele. Ez az egész különleges kapcsolat a munkában és a 
nyelvben alakul ki. 

A puszta szerszámhasználatot még nem nevezzük munkának. A 
munka — Engels szerint — a szerszámok készítésével kezdődik... 
A munkafolyamatban az ember úgy hat a tárgyakra, hogy közben 
azok egymásra is hatnak, egymást a természet törvényeinek meg-
felelően alakítják. A munkafolyamat.legkezdetibb formáiban így a 
gondolkodás előképét láthatjuk. 

A nyelv az a másik alapvető rendszer, amelyben a tudatosság 
létrejön. A nyelv eredetileg nem több, mint primitív állati hívó-
rendszer. Ilyen hívórendszer meglétét a majom és az ember közös 
ősénél is feltételezhetjük. A hívórendszer kevés számú jelből áll, 
amelyeket használójuk biológiailag fontos helyzetekben — táplálék 
felfedezése, veszély felismerése, társaság vágya — mintegy ref-
lexszerüen hallat. A hívórendszer továbbfejlődésének magyaráza-
tához a jelek olykor zavart használatát kell feltételeznünk. Előfor-
dulhatott, hogy az összetett helyzetbe kerülő előember, aki pl. egy-
szerre pillantott meg valami kívánatos táplálékot és egy veszélyes 
ragadozót, olyan értelmetlen kiáltást produkált, melyben a két erre 
vonatkozó jel jellemzői keveredtek. Elképzelhető, hogy a zavart, 
összetett jelre olykor zavart, összetett válasz született: az ilyen re-
akcióknak nagy faj fenntartó értékük volt. Az előember fennmara-
dásának érdeke így a hívóember nyíltabbá válásának, a kombiná-
ciós lehetőségek kialakításának kedvezett... Amint a szállítás fela-
datát fokozatosan a kéz vette át, a száj többnyire elfoglaltság nél-
kül maradt: az előember korlátlanul beszélhetett, azaz a nyílttá vált 
hívórendszer jeleit a kiváltó inger nélkül is mintegy szóbeli játék-



ként hallathatta. A felegyenesedett testtartás az arc és a szájüreg 
olyan változáshoz vezetett, mely a hangképző szervek finomodá-
sát tette lehetővé. A pontosabb hangképzésre (artikulációra) egyre 
inkább szükség is volt, hiszen állandóan növekedett a jelek száma. 

(Lendvai E. Ferenc—Nyíri I. Kristóf) 



PARAINESIS KÖLCSEY KÁLMÁNHOZ 

Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhe-
tetlen feltétele. Az emberiség egésze számtalan háznépekre oszlott 
nagy nemzetség, melynek mindegyik tagja rokonunk, s szerete-
tünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. Azonban az em-
ber hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat. A nap 
temérdek égitestet bevilágít, de a világegyetem minden részére 
mégsem hat ki. így az ember, ha nagy erőt nyert örökül, ezrek, sőt 
milliók előtt jótékony napként világíthat, de az egész emberiségre 
jótevő hatást gyakorolni még a legnagyobbaknak sem adaték. Az 
emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre csak keskeny kört 
tölthet meg fényével. Bizonyos helyhez kell ezért kapcsolódnunk, 
hogy azt jótékony világítással állandóan boldogíthassuk. Tekints 
szívedbe, s ott leled a természettől vett tudományt, mely szerelmedet 
egy háznéphez s egy hazához láncolja. 

Szeresd a hazát! A hazaszeretet egyike a kebel legtiszteletre-
méltóbb szenvedelmeinek. E szóban — haza, foglaltatik az emberi 
szeretet és óhajtás tárgyainak összessége: ház, hol az élet első örö-
meit ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitve-
sed, gyermekeid, barátaid, rokonaid s polgártársaid. Kinek szívé-
ben nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol, s lelké-
ben üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt. 

Törekedjél ismeretekre! Korunk sok ismeretet kíván. Sok olva-
sás, még több gondolkodás, sok egybehasonlítás, még több gya-
korlás, s fogyhatatlan béketűrés az, ami itt megkívántatik. 

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és 
nyelv, három egymástól elválaszthatatlan dolog. Tiszteld s tanuld 
más népek nyelvét is, de soha ne feledd: miképpen idegen nyelve-
ket tanulni szép, a hazait művelni kötelesség. 

Az élet fő célja — a tett. Tehát tégy! S tégy minden jót, ami 
tőled telik; s hogy minél nagyobb sikerekkel tehess, lelkedet esz-
közökkel gazdagítani szüntelen igyekezzél. 

(Kölcsey Ferenc műve nyomán) 



KÖZÉRTHETŐSÉG 

— Némelyek régóta szeretnék elhitetni, még velem is, hogy köl-
tészetem nem szól a tömegekhez. Egyszer a televízió bemutatta 
két versemet, a József Attila, sa Rege a tűzről és jácintról címűeket, 
verseim közül szinte a legnehezebbeket. A beérkezett sok levél ta-
núsíthatja, hogy "országos" hatásuk volt. Irodalmi esteken is ta-
pasztalom, hogy verseim megragadják az embereket. De a népsze-
rűséget sem tartom mérvadónak. 

— A magam nevében írok. Értendő úgy is, hogy írásaim követ-
kezményeit vállalni tudom. A magam nevében írok, s ha egy társa-
dalmi óhajnak, akaratnak, akár fölháborodásnak sikerül hangot ad-
nom, annak szívből örvendek. Bizonyos vagyok, hogy verseim so-
kakhoz szólnak. Tudom azt is, hogy néhány írásom sokaknak ne-
hezen fölfogható vagy majdnem érthetetlen. De nem mindig az én 
verseimben van a homály, hanem az esztétikailag képzetlenekben 
és renyhékben. Nem kezdhetjük újra az ábécénél a költészetet. Ta-
nuljanak ők is, legyenek figyelmesek, küzdjenek meg a versért. Én 
a mesterségek iránt mindig tisztelettel érdeklődöm, és megvetem 
azokat, akik egyetlen hivatásuknak érzik, hogy untalanul egysze-
rűségből vizsgáztassák le a költőt. Ók azok, akik elhanyagolják 
saját szakmájukat. Ók felejtik el "egyszerűen" a kéményt a házról, 
a szennyvízlevezetőt nem a kanálisba torkolltatják, hanem "egy-
szerűen" az anyaföldbe. Miattuk kell megtanulnom a bádogos- és 
a lakatosszakmát, a vízvezetékszerelést, ők vizezik a tejet, és miat-
tuk mocskos a lépcsőház. Ezek kinevezik magukat a közvélemény 
képviselőinek, mindig és mindenütt felszólalnak, több levelet ter-
melnek, mint a mocsári fűz. Ók nem a szolgálatra figyelmeztetik a 
költőt, hanem taszítanák a legrútabb szolgaságba. 

(Nagy László) 



ÉN CSODÁLOM A NYELVET 

Minden nyelv mozgásban van, ha ugyan nem elmeszesedett, holt 
nyelv. Mondhatni: lüktető, lélegző, anyagcserét végző szervezet. 
Én csodálom a nyelvet, azt az emberi alkotást, ami állandóan tovább 
alakítja alkotóját. És különösen az utóbbi időben, mindennél jobban 
csodálom anyanyelvemet, a magyar nyelvet. Jó ideig ugyanis ön-
tudatlanul élt, dolgozott bennem, szinte csak az utóbbi időben kezd-
tem érdeklődőbben darabjaira szedni. Romlik a nyelv? Én nem tu-
dom. Azt tudom, hogy mozog, változik. S gondoljuk meg: az újlatin 
nyelvek a latin "romlásával" keletkeztek, mégis, elég meglehetős 
az olasz is, a francia is, a spanyol meg nekem különösen tetszik. 
Persze, meg kell különböztetnünk levegőt és nyelvet. Ez nagyon 
fontos, mert néha mintha összetévesztődnének. A levegő, hozzá-
vetőleges meghatározással: színtelen, szagtalan, átlátszó gáz. A 
nyelv, a mi csodálatos, érzéki alkotásunk viszont különösen színes, 
illatozó, ízes-zamatos, és a levegővel csak egy közös tulajdonsága 
van: áttetszően tiszta szerkezete. 

(Kiss Benedek) 



A NYELVTISZTASÁGÉRT 

Itt vagyunk Széchenyi palotájában, ahol szellemiségünk múltját 
kovácsolták. A jelen tudománya és irodalma fegyverbarátságra 
nyújtotta kezét a jelen sajtójának. Nyelvünkről beszélünk, hogy 
innen jobb jövendőre induljon el. 

Valamennyien a nyelv munkásai vagyunk. A nyelv a tudósnak 
ereklye, a költőnek, az írónak hangszer, a hírlapírónak fegyver. 
Vajon nem közös érdekünk-e, hogy ez az ereklye minél tisztább, 
hogy ez a hangszer minél zengőbb, hogy ez a fegyver minél fénye-
sebb és élesebb legyen? 

De nemcsak szerszámunk közös, az a veszély is közös, mely 
fenyeget bennünket. Senki se olyan dőre, hogy vádaskodjék. A nyelv 
közkincs, a mai tudomány szerint társadalmi lény. Hiába zárkó-
zunk be dolgozószobánkba külön-külön, hiába csiszolgatjuk, nem 
érhetünk el eredményt. Az utca nyelve, a tömeg nyelve bejön az 
ajtókon és ablakunkon, s előbb-utóbb azt a nyelvet beszéljük és 
írjuk, melyet a tömeg és az utca. Ha járvány dúl, valamennyiünk-
nek félnünk kell. Az, aki azzal dicsekszik, hogy ilyen körülmények 
között helyesebben beszél és szebben ír, mint a többiek, olyan szá-
nandó, mint aki egy járványkórházban az egészségével dicsekszik. 
Ma talán még egészséges, de holnap elpusztul. Csak közös erővel, 
összefogva cselekedhetünk. 

(Kosztolányi Dezső) 



HISZEK AZ EMBERBEN 

(Részlet) 

Én tudom, hogy nem illik fütyörészni, mikor a lélekválság ha-
rangját húzzák és nem való bokrétás kalappal menni a házba, ahol 
haldoklót virrasztanak. Én tudom azt, hogy nagyon sok szívet szo-
rongat most a félelem amiatt, ami van, és a forradalom sok őszinte 
híve mögött ott ül a gond sötét lovagja amiatt, ami lesz. Én tudom 
azt, hogy a kálváriának sok stációja van még előttünk és azt mind 
végig kell járni a fájdalmas generációnak, amelynek vezekelnie 
kell, mert vétkes a háborúban, amelynek útjába egy szalmaszálat 
se gördített ötödfél esztendőn keresztül. Én tudom azt, hogy itt még 
lesznek földrengések és lávaömlések, és hogy sok minden, ami 
szívünknek kedves, elpusztulhat, még a saját életünk is füstté válhat 
a nagy tűzvészben, amelynek csóvavetői voltunk — és én mégis 
hívő hittel kiáltom, hogy füstön, ködön, gyászon, szenvedésen túl 
látom az ígéret földjét, amelyen nálunk boldogabb nemzedék éli a 
miénknél emberibb életét. Hiszek abban az állandó szociális erő-
ben, amely az emberiség történelmének zűrzavarában állandóan 
azon dolgozott, hogy a céltalanságból rendet, a zavarból szépséget, 
a kegyetlenségből emberséget, az erőszakból szeretetet hozzon ki. 
Hiszek abban a cselekvő emberi jóakaratban, amely a fejlődésnek 
csakolyan hajtóereje, mint a szerelem, vagy az éhség s amely ha 
néha megbénultnak látszott is, mégis csak évszázadról évszázadra 
javított az életen, s ha sántikálva, ha botorkálva, ha visszacsúszva 
is, mégis csak előbbre vitte az emberiséget. 

...Erre szegezzük a szemünket minden förgetegben, ezt hozzuk 
közelebb szuggesztív vággyal és azt vágjuk az arcába minden ijesztő 
rémnek: hiszek az emberben. 

(Móra Ferenc) 



KÖNYVEKRŐL, AZ ÉRTELMI KÉPZÉS 
FŐ ESZKÖZEIRŐL 

Azt mondtam, hogy a bölcsességre törekvő tanulónak a könyve-
ket az aranynál és ezüstnél jobban kell szeretnie. Méltán! Hiszen a 
könyvek vihetik őt vágyának céljához, nem pedig az arany és az 
ezüst. 

Mit kívánhat tehát inkább? Az éhező bizonyára inkább óhajt ke-
nyeret, mint aranyat; a vak inkább gyógyírt, mint ezüstöt, a halálos 
beteg inkább orvosságot, mint kincseket. Hiába van a szántóföld, 
ha nincsen mag; hiába vannak méhek, ha nincsenek kertek vagy 
rétek, ahol mézet gyűjthetnének; hiába vannak hangyák, ha nin-
csenek számukra eleséget adó mezők. Sőt, hiába van a szem, ha 
nincsen látnivaló, az orr, ha nincs szagolni való, a fül, ha nincsen 
hang. Hiába van tehát az értelem is, ha nincs meg számára a böl-
csesség tápláléka, amelyet a jó útmutatásokban, példákban, erkölcs-
ben, törvényekben és vallási tanításokban bővelkedő könyvek szol-
gáltatnak. Ezek hű barátként szívesen társalognak velünk: őszin-
tén, nyíltan, tettetés nélkül beszélnek hozzánk bármely dologról, 
tanítanak, oktatnak bennünket, buzdítanak, vigasztalnak, s a szem 
elől legtávolabb eső dolgokat is mint jelenlevőket állítják elénk. 

ó csodálatos a könyvek hatalma, méltósága és mintegy isteni 
volta! Ha könyvek nem lennének, tudatlanok s tanulatlanok vol-
nánk valamennyien; nem volna emlékünk a múlt eseményeiről... 

Ó hát, ti könyvek, az emberi elmének juttatott isteni ajándék, az 
emlékezet és értelem nálatok nagyobbat nem kaphatott! A könyve-
ket nem szeretni annyi, mint nem szeretni a bölcsességet, s a 
bölcsességet nem szeretni annyi, mint állativá lenni... 

(Komensky) 



SZÓTÁRAT LAPOZGATOK 

Szótárat lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, lelkesebb 
valami? Benne van nyelvünk összes szava. Benne van a virágok, 
ásványok, rovarok, háziállatok és fenevadak, a szerszámok, a köz-
lekedési eszközök és felszerelések, a fegyverek és hangszerek, a 
mesterségek, a testrészek és a nyavalyák neve. Benne van a gyön-
gédség és a durvaság minden árnyalata, az udvariasság és a go-
rombaság, a szemérem és a trágárság, a szépség és a rútság, az illat 
és a bűz, a tisztaság és a szutyok, a boldogság és a boldogtalanság, 
az önfeláldozás és a gyilkosság. Benne van a múltam, a jelenem és 
a jövendőm. Benne van az életem. Benne van a halálom is. Benne 
van a sorsom. 

(Kosztolányi Dezső) 



LEVÉL A KÖNYVRŐL 

Nem tanítani akarlak, csak vallani, hogy milyen viszonyban va-
gyok a könyvvel. Nem dicsérem. Prédikálni se fogok róla oktató 
modorban. Mindez céltalan volna. Amennyiben vonzódol a könyv-
höz, csak olyasmit ismételgetnék, amitnélkülem is tudsz, amennyi-
ben idegenkedsz tőle, semmiféle rábeszélésre se hajlanál. A könyvet 
nem lehet megszerettetni, mint valami tárgyat, valami portékát. Csak 
tok ez, melybe valami be van zárva. A tartalmát kellene megsze-
rettetnem, az éterrezgéseit, a szellemet, amelyből a könyv létrejött. 
Ehhez kevés pár perc. Kevés egy emberélet is. 

Aztán félve tekintek magam köré is. Ez a század az újdonságok, 
a fölfedezések, a találmányok százada. Viszont a könyv fölfede-
zésnek ósdi, találmánynak túlontúl egyszerű és régi, mint a halott-
jaink csontjai. De tudom, hogy a könyv nem divatcikk ma, s a jelen 
már egyebet bámul. Ennek a Guttenbergje Marconi és Edison, Blé-
riot és Lindbergh. Inkább nézi a könyvet a mozi képeiben, inkább 
hallgatja a könyvet a rádió hangszórójából, amely az emberi hangot 
mindenütt jelenlevővé teszi. Inkább kilométerekkel és mérföldekkel 
viaskodik. Nincsenek többé távolságok. Ázsia, Amerika és Auszt-
rália egyformán közel van hozzánk. Repülőgépen, léghajón sétálunk 
át egyik világrészből a másikba, gépkocsikkal szeljük át a glóbust. 
Ez nem kicsinylendő vívmány. Úgy látszik, lebírtuk egyik ősi el-
lenségünket, a teret. Az emberiség részegen és megbűvölten vágtat 
előre földön, vízen, levegőben; tudja: még mindig nem érkezett el 
a végső határig, hogy a gépek, amelyek a képet és a hangot közve-
títik, még mindig tökéletesülhetnek, a közlekedőeszközök még 
mindig gyorsulhatnak, az iram még mindig szédületesebb lehet. 

Egyszer azonban ennek is vége szakad. Akkor az emberiség egy 
kicsit megdöbben. Ekkor majd magába száll, s tűnődik útjáról, ren-
deltetéséről. És választ is keres a kérdésre parlagon hagyott, elkér-
gesedett lelkében. De egyelőre nem talál. 

Erre felel majd a könyv. 
(Kosztolányi Dezső) 



АZ IRODALOM SZÜLETÉSE 

Ósi vágya az embernek, hogy megismerje önmagát, helyzetét 
embertársai között, a természetben, á világban. Homályosan, hatá-
rozatlanul, de élt ez a vágy már a legrégibb, legegyszerűbb emberben 
is, mert ösztönszerűen félt attól a sok ismeretlen valamitől, ami 
benne magában lakott, s ami körülvette. Minél fejlettebb az értel-
me, minél tudatosabb a gondolkodása, annál inkább érzi ennek a 
nagy ismerkedésnek szükségét. 

Az ismerkedés már megkezdődött, mielőtt az emberi nyelv ki-
alakult. Hiszen a csecsszopó gyermek is kezd bizonyos tapasztala-
tokat szerezni, mielőtt megszólal. De a tapasztalati ismeretből gon-
dolatot csak a nyelv formál. A gondolatot már tudatosan elraktá-
rozhatjuk agyunkban, közölhetjük másokkal, értesülhetünk mások 
gondolatáról. A nyelv segítségével társadalmi lénnyé váltunk. 
Akivel meg tudjuk értetni magunkat, attól már kevésbé félünk. A 
puszta szó is sokat enyhített a lét félelmetes voltán. 

Régi idők primitív embereinek tanulmányozása alapján tudjuk, 
hogy a nyelv jóformán már megszületése pillanatában egyéb célt 
is szolgált, mint a gyakorlatilag szükséges dolgok puszta közlését. 
Egy kis túlzással azt is mondhatnók: az ősember előbb énekelt, 
mint beszélt. A hang, a szó varázsával — sőt barlangi rajzok, fest-
mények, szobrok tanúsága szerint egyéb "művészi" eszközökkel is 
igyekezett a belső és külső világot magáévá tenni. Megtalálta erre 
a legjobb eszközt, a művészetet. 

Ennek a varázslattal elért uralkodásnak célját szolgálták az asszo-
nyi testet ábrázoló szobrocskák, az állatképek. 

A belső világ homályát oszlatták el azok a dalok, amelyek a pri-
mitív népek költészetének tanúsága szerint a szavak vagy felkiál-
tások egyetlen kis csoportját, egyetlen egyszerű érzés kifejezését 
ismételgették a végtelenségig. 



Megszámlálhatatlan évezreddel az írás föltalálása előtt — meg-
született a költészet. Ennek nyomát még ma is megtalálhatjuk fa-
luhelyen, ahol élnek a régi népszokások: a regölés, a farsangi játékok 
és a régi rigmusok. 

(Benedek Marcell) 



A KÖLTŐ VILÁGA 

Az eget tükröző vízcsepp elkoptatott hasonlat, de mindig eszünk-
be jut, ha igazi költő versét olvassuk. A vers olyan ablak, amelyből 
az egész világra nyílik kilátás. Ennek a kilátásnak sane, hangulata 
változhatik a költő következő versében, sokszor és sokféleképpen 
változik egy költő pályafutása folyamán, de tájképi alakja, a költő 
egyénisége lényegében ugyanaz marad. A tájat is sokféleképpen 
látjuk: derűs és felhős időben, napfényben a végtelenig terjedve, 
ködben összeszűkülve, forró délben talán fantasztikus délibábbal 
gazdagítva, holdfénynél és sötét éjszakában, s az évszakok szerint 
hófehéren, virágtól tarkáiión, aranyvörös őszi pompában. A táj 
mégis ugyanaz. Ezt járja be, ezt kutatja, ezt ábrázolja a költő egy 
életen át. 

Kényszerűség ez. A vers, ha egy hangulat, egy kép, egy eszme-
társítás jóvoltából megfogant, formát keres, és meg akar születni, 
mint a méhben hordozott gyermek. Ennyit minden költői alkotás 
keletkezéséről elmondhatunk. Minden egyéb a költő egyéniségé-
től, sőt ennek az egyéniségnek változó külső körülményeitől, han-
gulatától, érdeklődésétől függ. 

(Benedek Marcell) 



BÉRCEK ÉS VÖLGYEK 

Kicsiny szülőfalumban, a bükkháti Nekényezsben, kedves édes-
anyámtól hallottam előszón a magyar szót, amelyet a palóc nyelv-
járás zárt hangzói díszítettek. Itt, a bércek tövében, a völgyek mé-
lyében töltöttem gyermekkoromat, ahol úgy folytak körül a mesék, 
mint tarka kavicsot a sebes hegyi patak vize. Üdén, kristálytisztán, 
varázsosan tovatűnő fénnyel. Megfürödtem benne, és csöppjei a 
bőrömön áthatolva eljutottak a lelkemig. 

A paraszti munkától sokszor fáradt édesanyám, hacsak tehette, 
mesével altatott el. Amikor pedig iskolás lettem, átvitt a szomszédos 
Teri néni fonóházába. Itt a mesék mellett már valósággal átszőtt 
történetek, mondák is járták. Szóba kerültek a falvak mellett emel-
kedő bércek, a tetejükön omladozó várfalakkal és azok hőseivel. 

A bükki táj szépsége, a néphagyományok elevensége mellett 
megragadott a vidék sok történelmi nevezetessége. Az igazságos 
Mátyás király ebben a völgyben vadászott, a csatát vesztett IV. Béla 
a bükki kövek között talált menedéket, a dédesi várat egy szegény 
dárdáslegény robbantotta fel önmagával és a benne győzelmi tort 
ülő sokezer törökkel együtt. A szomszédos Tardonán bujdosott a 
szabadságharc után Jókai Mór. 

Dolgos őseim itt szántottak-vetettek, és itt ünnepeltek mesével, 
mondával, dallal, tánccal. Innen, e kies tájról, e völgyi falucskából 
indultam el, de sosem szakadtam el tőle, mert mindig hazavárt és 
erőt, vigasztalást adott. 

A kékesszürke téli alkonyok, az erdei tisztásokon legelésző őzek, 
a tavaszi mélykék ibolyák, az aranysárga somfavirágok emlékké-
pei a szívembe vésődtek, immár kitörölhetetlenül. 

(Balogh Béni) 



KÁRPÁTALJA 

I. 

Kárpátalja Kelet-Közép-Európában található. Területe tizenkét-
ezer-nyolcszáz négyzetkilométer. Elég jól körülhatárolható és jel-
legzetes terület ez, nagyjából megegyezik azzal a tájegységgel, amit 
a magyar földrajztudomány Északkeleti-Felvidéknek nevez. Föld-
rajzi alakzata eléggé áttekinthető. A Kárpátok övezete itt a legkes-
kenyebb, és nem is alakult ki minden jellemzője: a külső homok-
kővonulat, amelyhez egészen gyenge kifejlődésű mészkőszirtöv 
csatlakozik, és a belső vulkanikus vonulat. A kristályos vonulat 
csak Máramaros megye délkeleti részén jelenik meg. A külső ho-
mokkőövezet elnevezése nem egyértelmű. Általában a Vereckei-
hágóig Keleti-Beszkideknek és a Vereckei-hágótól a román határig 
Máramarosi-havasoknak nevezzük. 

A külső vízválasztó gerincet még nem vágták be mélyen a pata-
kok, ezért a hágók alig alacsonyabbak a környező hegycsúcsoknál. 
A csúcsok és hágók északnyugatról délkelet felé magasodnak. 

Kárpátalja legmagasabb csúcsai a Máramarosi-havasokban ta-
lálhatók. A Hoverla kétezer-hatvanegy és a Pietrosz kétezer-hu-
szonkét méter magas. 

A főgerincen belül jól meg lehet különböztetni egy belső vonu-
lat folyóvölgyekkel szabdalt darabjait is. A két gerinc közti szerke-
zeti mélyedést helyenként medenceszerűen kitágította a benne ro-
hanó Ung, Latorca, Nagyág, Talabor és Tarac felső szakasza. Ezek 
a hosszanti völgyek és meredek, erdős lejtők alkotják a Verhovinát, 
a kárpátaljai ukránok talán legsajátosabb tájegységét. 

A kárpáti mészkőszirtöv csak helyenként lelhető fel. A harmad-
kori vulkáni övezet azonban szabályos sorozatban húzódik az Al-
föld peremén. 

Kárpátalja folyóit a hegységeket tagoló völgyekben gyülekező 
bővizű patakok táplálják. Maguk a fontosabb folyók a vízválasztó 



főgerinc aljában erednek és valamennyien a Kárpát-medence bel-
seje felé sietnek. A terület legnagyobb folyói: Tisza, Borzsa, Latorca, 
Ung. Kárpátalja legnagyobb tava a Szinevéri-tó. A Talabor felső 
folyásának vidékén terül el, az Ökörmezői járásban, kilencszáz-
nyolcvankilenc méter magasan a tenger szintje felett. A tengerszem-
nek nevezett tó helyenként húsz méter mély, vízfelülete mintegy 
hét hektár. A terület délkeleti részében sok apró, gleccser eredetű 
tó van: ilyen pl. a Huszti járásban a Lipecki-tó, továbbá a Vorocse-
vói-tó stb. Szépek a hegyi patakok zuhogói, vízesései a Borzsa, a 
Turica és más folyók felső szakaszain. A vidék legnagyobb mes-
terséges vízgyűjtője a Talaboron van: vízfelülete húsz négyzetki-
lométer. 

II. 

Kárpátalja három elkülönülő növény földrajzi régióra osztható. 
Az alsó régiót az alföldi rész mellett a hegyvidékbe mélyen benyúló 
völgyek, valamint az előhegységek képezik. Á második a közép-
hegység világa, egészen a felső erdőhatárig. A harmadik a havasi 
rétek, legelők, a poloninák vidéke. Az alföldi részeket rétek, lege-
lők, szántóföldek, gyümölcsösök, szőlők és kisebb tölgyesek bo-
rítják. Ez utóbbiak az Árpád-kori királyi vadászterület, az egykori 
beregi rengeteg maradványai. A nedvesebb helyeken kőris, a víz-
járta területeken nyárfák, fűzek, égerek, szilfacsoportok, akácer-
dők nőnek. A folyók — elsősorban a Tisza — mentén érintetlen 
szépségükben pompáznak a liget- és galériaerdők. 

Bükk fedi a vulkáni vonulatot és a homokkővonulat hegyeit is. 
A lucfenyő a Máramarosi-havasokban összefüggő, sűrű rengeteget 
képez, igazi "feketeerdőt", de végigköveti összefüggő övben a Ke-
leti-Kárpátok egész vonulatát. Az ezerhatszáz—kétezer méter ma-
gas tetőkön kisebb foltokban törpe fenyő és a havasi gyep található. 

Kárpátalja állatvilága is megoszlik az Alföldre és az Északkeleti-
Kárpátokra jellemző fajok között. Legértékesebb vadak a szarvas, 



az őz, a vaddisznó és a barnamedve, de előfordul a farkas, a hiúz és 
a vadmacska is. A kisebb emlősök közül a nyest, a nyérc, a vidra, a 
róka, a nyúl, a görény, a borz és a menyét. Találhatók itt rovarevő 
emlősök és rágcsálók. 

Az erdőkben, a mezőkön és a vízparti-vízközeli helyeken körül-
belül kétszáz madárfaj él. Egyharmad részük állandóan itt tartóz-
kodik, a többi vándormadár. Sok a ragadozó madár: sas, sólyom, 
ölyv, kánya stb. 

Előfordul a harkály, a kakukk, a búbos banka, a sarlósfecske, a 
jégmadár, a fácán, a siketfajd, a vízirigó, a nyírfajd, a fogoly, a 
császármadár, a fürj, a törpesirály, a baglyok több faja, a galambfé-
lékből a gerle, a kék galamb stb. 

(S. Benedek A ndrás nyomán) 



KÁRPÁTALJA KÉPZŐMŰVÉSZETE 

A kárpátaljai magyar képzőművészetnek mélyre nyúló regioná-
lis gyökerei vannak. A XV—XVI. századi "képírók" munkái már 
csak helyenként láthatók a sokszor feldúlt templomok falain, szét-
szóródtak a barokk főúri udvarok festményei, iparművészeti ritka-
ságai. Viszonylag szerencsésebb sorsúak a görög katolikus temp-
lomok ikonjai, amelyek részben eredeti helyükön, részben a Terü-
leti Képtárban találhatók s egy sajátos átmeneti stílus, az ún. "kép-
tári ikonfestő iskola" alkotásai. 

Munkácson született és inaskodott egy asztalosnál Lieb Mihály, 
aki Munkácsi Mihály néven lett a magyar kultúra egyik legjele-
sebb képviselője. 

A tájhoz és a táj emberéhez kötött, sajátos kárpátaljai képzőmű-
vészetet azonban a Técsőn dolgozó Hollósy Simon és a Nagysző-
lőshöz kötődő Révész Imre tanítványai hozták létre. 

Elsőként Ijjász Gyula tájképfestőt kell megemlíteni. Kárpátaljai 
vonatkozású festményeiben érezni azt a sajátos hangulatot, amely-
ből a harmincas években jelentkező új nemzedék egész világot épí-
tett fel. ó volt az első sajátosan kárpátaljai festő. 

A legkiemelkedőbb kárpátaljai festőművészek: Erdélyi Béla, 
Boksay József, Grabovszky Emil stb. 

Erdélyi Béla művészete sajátos szintézis eredménye. Tanulmá-
nyai, útjai során szerzett tapasztalatait, élményanyagait átszűrte saját 
egyéniségén s összeötvözte azt a jellegzetes kárpátaljai elemmel, 
amelyet a táj sajátos arculata, markánsan egyéni jellege diktált, 
így alakult ki Erdélyi Béla formanyelvé: ragyogó, szigorúan har-
monizált, elegáns, választékosan kezelt színei, egyszerűsítő, össze-
foglaló, a lényeget megragadó és kiemelő formafelfogása, a két- és 
háromdimenziós látás szintézise. 

Boksay József az önálló, realista kárpátaljai művészet megte-
remtésén fáradozik. Tájképein megelevenednek a Kárpátok monu-
mentális hegyláncai, havasai, magányos bércei, erdeinek hűs zöldje, 



napfénnyel telített őszi tájai, a gyors sodrású hegyi patakok. Műveit 
gazdag színválaszték, temperamentumos ecsetkezelés, dekorativitás 
hatja át. 

Grabovszky Emil művészetének egyetlen nagy témája — a kár-
pátaljai természet. Tájképei a kárpátaljai festészet különös értékét 
jelentik. Lágy tónusai, tetszetős színhatásai mögött mindig ott rej-
tőzik az őszinte természetélmény. 

Ez a festőgárda tette lehetővé területünkön a képzőművészet 
szervezeti kereteinek kialakítását. 

(S. Benedek András nyomán) 



H O L L Ó S Y SIMON 

Hollósv Simon festő, a nagybányai művésztelep vezető mes-
tere és Ferenczv Károly mellett legnagyobb alakja; а XIX. szá-
zadi naturalizmus és realizmus egyik legnagyobb képviselője. 
1875—76-ban Münchenben tanult az akadémián. Később magán-
iskolát nyitott, köréje csoportosult az újat akaró festőgárda. Rend-
kívül szuggesztív egyéniség, jelszava az érzés és a természet. Első 
képei a müncheni zsánerpiktúra jegyeit hordozzák. Korai korsza-
kának jellemző terméke a Mulató társaság, az Áldomás és a Két 
tűz között című zsánerkép. A második korszakához vezető átmenetet 
képviseli az impressziómsztikus elemeket magába foglaló, gazdag 
festőiségű Ország bajai. Nem sokkal ezután festhette ragyogó tör-
ténelmi vázlatát, a Zrínyi kirohanását is-. 

1896-ban fiatal művészek élén Nagybányára ment és megalapí-
totta a nagybányai művésztelepet. Ekkor finom naturalisztikus ké-
peket festett, Kiss József verseit illusztrálta és belekezdett élete fö 
művébe, a be sose fejezett Rákóczi-induló című monumentális kom-
pozíciójába. A műhöz készült vázlatok és tanulmányok nemcsak 
Hollósy örökké vajúdó, rendkívül impulzív, szenvedélyes, sajátos 
lelkivilágának, hazafias gondolkodásának hű tükörképei, hanem 
egyúttal a magyar festészet gyöngyszemei is. 

Técsőhöz kapcsolódik a festőművész életének utolsó szakasza 
Otthagyva a nagybányai festőiskolát, tanítványaival nyaranta Té-
csőre a Tisza partjára, a Nereszen-hegy aljára ment festeni. Itt találta 
meg újra szín- és formavilágát a tájban és az itteni emberek megje-
lenésében. Técsőn festett képei: Almás táj, Parasztudvar szekérrel, 
Técsői parasztház, Tisza-híd Técsőnél, Önarckép, a Rákóczi-induló 
több vázlata és a Nereszen-hegy képei. 

Hollósy sok neves festőt, művészbarátot vonzott Técsőre. 
Az első világháború utolsó éveiben a művész végleg Técsőn te-

lepedett le, itt is halt meg 1918. május 8-án. Máramarosszigeten, 



szülővárosában temették el. Egykori házán emléktábla jelzi: "Eb-
ben a házban élt és dolgozott 1915-től 1918-ig Hollósy Simon neves 
magyar festőművész". 

(Keresztyén Balázs és Szöllősy Tibor nyomán) 



M U N K Á C S 

A Latorca völgyének tágas torkolatában, ott, ahol a hegyek vé-
get érnek s kezdődik a Tiszáig húzódó rónaság, fekszik Munkács 
és a munkácsi vár. 

A várat leghitelesebben II. Rákóczi Ferenc szavaival mutathat-
juk be: "Munkács ugyanis sziklán épült, melyet csak kevés fold 
takar, e sziklahegy rónaságból emelkedik föl úgy, hogy egy jó 
mérföldnyire nincsen közelében semmi magaslat; csak ily távol-
ságban kezd folyamatosan emelkedni a vidék, egész a magas Besz-
kid-hegyekig. A Tisza felől, amely ide négyórányira foly: nincsen 
egyéb rendkívül sűrű erdőségnél, amelyben bámulatos terjedelmű, 
magasságú és egyenességű tölgyek találtatnak, avagy roppant mo-
csaraknál, amelyeket a munkácsi hercegséggel határos máramarosi 
hegyekről lefolyó vizek képeznek. E vizeknek folyása beléjök dőlt 
fáktól meg lévén akadályozva, annyira átszivárogják a földet, hogy 
az utak csak kemény télben járhatók. A Latorcza folyó, mely a Besz-
kid-hegyekből ered, egy puska lövésnyire folyik a munkácsi vár-
hegytől." 

A munkácsi vár a magyar irodalomban egyszerre a Szabadság 
és a Rabság jelképe. 

Anonymus szerint a honfoglaló magyarok nevezték el a helységet 
Munkácsnak, mivel igen nagy munkával, fáradtsággal jutottak el 
arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. 

(Részlet Keresztyén Balázs Irodalmi ba-
rangolások a Kárpátok alján c. könyvéből) 



MUNKÁCS A SZABADSÁG VÁROSA 

Munkács neve örök időkre összeforrt a magyar hadi dicsőség-
gel. II. Rákóczi Ferenc később még szorosabban egybekapcsolta a 
magyar szabadságharc eszméjével. 

Emlékirataiból, vallomásaiból megtudhatjuk, miként vívta Mun-
kács főutcáján szabadságharcának első véres küzdelmét. Két héttel 
azután, hogy a kurucok élére állt — 1703. június 28-án — rátörtek 
a városra a császári vasasok, hogy elfogják, elveszejtsék. Rákóczi-
nak csak éppen annyi ideje maradt, hogy talpasait udvarházának 
sövénykerítése meg a piaci bódék mögött védelemre felállítsa, 
azután lóra pattanjon s maroknyi csapatával tűzön-vízen át a he-
gyekbe meneküljön. De nem telt belé sok idő, s Munkácson kibon-
takozott a nagyságos fejedelem udvartartásának teljes barokk pom-
pája. Itt ülésezett az erdélyi tanács, itt fogadta a fejedelem a Porta 
és a cár követeit, a francia főtiszteket és diplomatákat. Itt avatta fel 
a nemes iíjak társaságának a tagjait, s itt rendezett fényes ünnepsé-
geket előkelő lengyel vendégeinek mulattatására. Rákóczi innen 
védte édes hazáját, amíg csak lehetett, s amikor nem folytathatta 
tovább a harcot, 1711. február 18-án Munkácsról indult el holtig 
tartó bújdosásra hűséges bejárójával, Mikes Kelemennel együtt. 
Hogy milyen élménnyel távozott Munkácsról Mikes Kelemen, azt 
nem tudjuk, de Rákóczi számára a legdrágább kincset jelentette. 
Elbujdosása előtt néhány nappal ezt írta Károlyi Sándorhoz: "Leg-
drágább kincsemet, édes hazámat, Munkácsot Kegyelmedre ha-
gyom..." 

(Részlet Keresztyén Balázs Irodalmi ba-
rangolások a Kárpátok alján c. könyvéből) 



A KÜLÖNÖS HÁZASSÁG ÉS VIDÉKÜNK 

Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének több hely-
színe található az egykori Ung megyében. 

Ungvártól csak egy kőhajításnyira, az Órdarma melletti Bozos-
tanyán még ma is áll az egykori Buttler-kastély. Itt élt Buttler János, 
akinek különös házassága annak idején "föllármázta az egész or-
szágot, Bécstől egész Munkácsig". 

Mikszáth a házasság történetét nem a levéltári iratok, hanem Ber-
náth Dezső képviselőtársa által megőrzött szájhagyomány alapján 
írta meg. Bernáth Dezső és apja, Bemáth Zsigmond Ung megyei 
képviselők voltak. Bemáth Zsigmond valójában nem volt iskola-
társa Buttler Jánosnak, de jó ismeretségben álltak egymással, s az 
1825. évi országgyűlés óta kapcsolatuk még szorosabb lett. Buttler 
János gyakran tartózkodott Ung megyei birtokán. Igazi házassága 
gróf Dőri Katalinnal szerelmi házasságnak indult, csak később hi-
degültek el egymástól. Hosszú pereskedés után döntöttek a házas-
ságuk megsemmisítéséről, mivel — katolikusok lévén — válásról 
szó sem lehetett. Buttler egy Sávolyi Sámuel nevű ungvári ügyvédet 
bízott meg képviseletével, aki olyan keresetet nyújtott be az egri 
érseki szentszékhez, amely először beszélt erőszakos házasságkö-
tésről. 

Buttler házasságának megsemmisítése a valóságban sem járt si-
kerrel. Ekkor a gróf elfordult a katolikus egyháztól és áttért a re-
formátus hitre. Hatalmas vagyonából alapítványokat tett, és sok 
birtokot adományozott a református egyháznak. 1845-ben halt meg 
Dobóruszkán. 

Mikszáth a Különös házasság című regényébe több vidékünkön 
ismert mondát, történetet épített be. 

(Részlet Keresztyén Balázs Irodalmi ba-
rangolások a Kárpátok alján c. könyvéből) 



BARTOK BÉLA, A NÉPDALKUTATÓ 

Kiváló népzenekutatónk, Bartók Béla felbecsülhetetlen értékű 
munkát végzett a népzene gyűjtésében és tanulmányozásában. A 
híres zongoraművész és zeneszerző több hangversenykörúton vett 
részt a világ különböző tájain. Megfordult Délkelet-Európában és 
Ázsiában, fonográffal felkereste Magyarország számtalan faluját, 
települését. Járt Erdélyben, Szlovákiában, Romániában, Algériá-
ban és Törökországban. Foglalkozott a bolgár, jugoszláv, a Finn-
ugor népcsoporthoz tartozó csuvas és mari népek, Nyugat-Ukrajna 
és vidékünk népdalaival. 

Bartók sokat fáradozott az összegyűjtött anyag feldolgozásán, 
elemzésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia tagja-
ként, s majd élete utolsó éveiben New Yorkban, a Columbia Egye-
temen. 

Népdalkutató munkája során tizenegyezer népdalt gyűjtött össze, 
részben fel is dolgozta őket. Kétezer nyomtatásban is megjelent. 

Vidékünkön kilencven ukrán (ruszin) dalt gyűjtött. A legtöbb 
dal Velika-Kopanya községből származik. 

Népzenekutatáson kívül előadóművészként is megismerhette 
szűkebb hazája komolyzene kedvelő közönsége. 

Zádor Dezső, a kárpátaljai származású zenetudós és zeneszerző, 
Ukrajna kiváló művésze, aki szintén foglalkozott népzenegyűjtés-
sel, levelezést folytatott Bartók Bélával az általa gyűjtött népda-
lokkal kapcsolatban. 

Bartók Béla műveiben vidékünk zenei anyagát felismerhetjük a 
II. Zongora-hegedű rapszódiában, a hegedű-duókban, a Mikrokoz-
mosz és a Gyermekeknek című ciklusban, valamint az I. Hegedű-
zongora szonátában. 

(Árpa István) 



BARTÓK BÉLA ÉS NAGYSZŐLŐS 

Bartók Béla, a XX. századi zene egyik legkiemelkedőbb képvi-
selője 1889-től 1892-ig Nagyszőlősön élt a Perényi utcában. 

Édesanyja visszaemlékezéseiből megtudhatjuk, hogy itt kezdett 
a 9 éves Bartók először komponálni. 

Nagyszőlősön adta Bartók Béla első nyilvános hangversenyét is 
1892. május l-jén. Egy jótékonysági hangversenyen lépett fel a 
vármegye nagytermében. Ekkor mutatta be A Duna folyása című 
saját szerzeményét. Bartók ezzel a művével aratta első igazi sike-
rét. Az Ugocsa című lap is elragadtatással írt róla, megállapította, 
hogy "az előadott klasszikus darabok a legnagyobb kézi ügyesség-
re vallanak", s a zongoraművészeire "nagy hivatottsága van" 

Bartókon kívül csak nagyon kevesen ismerték igazán a "nép lel-
kének tükrét", a nép dalait. Ezeket gyűjtve és kutatva ismerte fel a 
szomszéd népek zenéjének jelentőségét is. 

Bartók Béla később népdalgyűjtő útjai során még visszatér Nagy-
szőlősre. A román és a szlovák népdalok mellett Bartók a helyi 
ukrán népdalok iránt is érdeklődött, mert ezek szorosan összefo-
nódtak a magyar népdalokkal. Népdalgyűjtő útjai során megismer-
kedett a nép életével. A különféle nemzetiségű parasztok egymás-
hoz való viszonyáról ezeket írta, talán a vidékünkön szerzett ta-
pasztalatai alapján is: "Békésen élnek egymás mellett; mindegyik 
a saját nyelvén beszél, saját szokásait követi, és természetesnek 
veszi, hogy más nyelvű szomszédja ugyanezt teszi. Döntő bizonyí-
ték erre a nép lelkének tükre, maguk a lírai népdalszövegek " 

Ki tudná megmondani, mi lett volna Bartók Béla sorsa, ha Nagy-
szőlősön nem a művészet iránt fogékony emberek közé kerül. 

A nagyszőlősi nép ma is méltón őrzi Bartók Béla emlékét. 1982. 
május 30-án Nagyszőlősön felavatták a nagy magyar zeneszerző 
emléktábláját. 

(Keresztyén Balázs Irodalmi barango-
lások a Kárpálok alján c. könyve nyomán) 



RÁKÓCZI VIRÁGAI 

Harmadfélszáz évvel ezelőtt a hegy tetőző munkácsi vár udvarát 
Zrínyi Ilona messze vidéken híres virágai díszítették. A gyönyörű 
virágok között a legeslegszebbek a tulipánok voltak. A hullámos 
szélű, zöld levélcsatornák közül kiemelkedő csodás virágok tekint-
gettek körül a történelmi levegőjű várudvarban. 

A tulipánokat a vár úrnője kisfiával, Rákóczi Ferenccel együtt 
gondozta, locsolgatta. 

Egy hideg viharos éjszakán a kis Rákóczi habfehér ágyában azt 
álmodta, hogy édesanyjának tulipánjai megfáztak és nagy vesze-
delemben forognak. Kilopakodott a kertbe és sorra betakargatta a 
szenvedő tulipánokat. Jócselekedete közben megjelent előtte egy 
angyal, és jutalmul átadott neki egy védelmező aranytrombitát. A 
tulipánok megmenekültek a pusztulástól. Akis Rákóczi pedig bol-
dogan helyezte el ágya mellé angyali kincsét. 

Egyszer a vár udvarán játszadozott. Távoli zajt hallván, a vár 
falára ment és észrevette, hogy nagy ellenséges lovas sereg köze-
ledik a vár felé. A helyzet végzetesnek látszott. Pillanatok alatt ki-
hozta aranytrombitáját, belefújt. És csodák csodája: a varázstrom-
bita hangjára a tulipánok egymás után színes kacagányú vitézekké 
lelkesültek, belőlük teljes fegyverzétű lovasok vágtattak elő, és 
mindjárt fiatal vezérük mögé sorakoztak. Rákóczi fehér lován ve-
zette vitéz virághadát az ellenségre és győzelmet aratott. 

(Kárpátaljai történeti és helyi mondák) 



CSODÁLATOS BARLANGVILÁG 

Kevés embernek van tudomása arról, hogy a técsői járásban 
karsztbarlangok vannak. A Kárpátok természetének ezeket a cso-
dálatos képződményeit a talajvíz mosta ki a mészkőben és a gipsz-
ben. 

A técsői járási cseppkőbarlangok régóta ismertek, de feltárásuk-
ra, leírásukra és védelmükre csak a szovjethatalom éveiben került 
sor. 

Uhlja község közelében a barlangok 100—300 méterre a völgy 
szintje fölött találhatók. A barlangképződés napjainkban is tart. Leg-
érdekesebb a Barátság-, a Tejkő-, a Gyöngyszem-, a Gereben- és a 
Csur-barlang, valamint a VIV-barlangszikla. 

A Kristály- és a Gyöngyszem-barlangban barlangi gyöngy for-
dul elő. A barlangi gyöngyszemek a tengeri gyöngyhöz hasonlóan 
képződnek. A mészkő természetes mélyedéseibe homokszem ke-
rül, erre víz csepeg a sztalaktitról. Különösen szép sztalaktitdíszt 
találunk a Tejkő- és a Gereben-barlangban. 

Legmélyebb a Barátság-barlang. Ebbe csak barlangkutató-fel-
szerelés segítségével juthatunk be. Különleges, szabálytalan alakú 
korallcsoportok növekednek itt minden irányban. Lámpáink fény-
sugarai a legváltozatosabb színárnyalatú kalcitlerakódásokat vil-
logtatják meg a barlang falain. Rengeteg kőrózsa csillog-villog és 
játszadozik különböző színekben. Az ember föld alatti meseország-
ban érzi magát. 

Nem kevésbé érdekes a VIV-barlangszikla. Itt barlangi medve, 
kardfogú tigris, barlangi oroszlán és más ásatag állatok csontjaira 
bukkantak. Leghosszabb a Fehér Fal-barlang: folyosói 101 méter 
hosszúak. 

A VIV-sziklával szemben egy sajátos szépségű karszthíd ívelő-
dik. Magassága meghaladja a húsz métert. Retteget Iván követei 
1558-ban Konstantinápolyból hazatérőén felkeresték ezeket a he-



lyeket és a következőket írták: "... a kolostor közelében van egy 
nagy kő, olyan, mint egy ív. Megközelíthető, és alatta úgy lehet 
járkálni, mint egy várkapuban... És ezen a kövön erdő nő..." 

A híd közelében a hegy tele van kis barlangokkal, ezek valószí-
nűleg a barlanglakó emberek lakhelyei voltak. 

Területünkön különböző szakemberekből álló csoportok kutatják 
az új barlangokat, védik és tanulmányozzák azokat. 

Ha felkeresik a kárpátaljai cseppkőbarlangokat, óvják szépsé-
güket. 

(P. Horbenko, J. Csizmar nyomán) 



LEHEL KÜRTJE 

A jászberényi múmban őrzött Lehel kürtje a Jászság szeme fé-
nye, nemzeti kincse. Egyike a fenmaradt bizánci, perzsa, egyiptomi, 
szicíliai elefántcsont kürtöknek. Talán a legszebb mindannyi kö-
zött, mert hasonlóan dús szövésű, alakos domborműhálózat a töb-
bin nincsen. Érzelmi értékét, különleges becsét még növeli, hogy a 
XVIII. sz.-tól, esetleg még korábbról is, hozzá fűződött a szép, drá-
mai monda, amelyet krónikáinkban Lehel vezérről olvashatunk. A 
kürt és Lehel vezér drámája elválaszthatatlan egymástól. A Lehel-
monda legteljesebb szövegét a Képes Krónika őrizte meg számunk-
ra, s a krónika festője — aki néha többet tudott történelmünkről, 
mint az írója — képet is rajzolt a történethez. 



MIKES KELEMEN 

(Részlet) 

Ha a vers a lélek legteljesebb kitárulkozása és lemeztelenítése, 
akkor a levélforma a lélek pongyolája. Aki levelet ír, az társalog 
papírón. Társalgási és társasági műfaj a levél. Van benne valami a 
csevegő tárca közvetlenségéből. Híreket közöl a külső és belső 
világból, a környezetről és a levélíró egyéniségéről. Az újság fölta-
lálásáig valóban az újságot pótolta. Azóta folyton senyved. Attól 
kezdve pedig, hogy sürgönyözni és telefonozni is lehet, s a nap és 
éj minden órájában rendelkezésünkre van a lelki tisztálkodásnak 
az a módszere, hogy gondjainkat azonnal elintézhetjük, mintegy 
leöblögethetjük magunkról, mihelyt eszünkbe jutnak, a régi kedé-
lyesen hömpölygő, meghitt levél, tárgy híján szinte egészen elsor-
vadt. De hajdan a kis és nagy gondok hónapokig és évekig éltek a 
lelkekben, finom porrétegként rakódtak rájuk, megfülledtek ott, s 
ebből az erjedő táptalajból nőtt ki a levél. Micsoda üdülés és meg-
könnyebbülés, micsoda lelki mosakodás is lehetett valamikor el-
beszélni egy esküvőt, egy fogfájást vagy egy útikalandot, melyről 
még nem tudott, nem tudhatott senki. A rádió akkor még nem szólt 
a falból. Más volt az élet üteme. Hogy csak egy példával világítsak 
rá erre. Mikes Kelemen majdnem egy hónapig utazott vissza Bu-
karestből Rodostóba, miután bujdosótársaival török száműzetés-
ből az erdélyi havasok alá rándult, hogy onnan nyugtalanítsa az 
osztrák császárt. Ma ilyen út nem esemény. Hálófülkében tesszük 
meg, elfüggönyözött szakaszban, talán ki sem tekintünk a tájra és 
az emberekre, s hozzátartozóinknak, ha ugyan egyáltalán szüksé-
gesnek tartjuk, legföljebb ezt sürgönyözzük vagy telefonozzuk: 
"Megérkeztem." 

(Kosztolányi Dezső) 



PETŐFI SÁNDOR 

Bányász a költő, s igazolja a lelet. Ki mekkora kincset talál, ak-
kora költő. Petőfi lelete minden magyar lelet közt a legnagyobb 
Az ő szavai suhantak át idáig a legtöbb magyar lelkén, s őt olvas-
ták minden magyar költő közt a legtöbben. 

Hol Petőfi nagyságának nyitja? Miért éppen ő emelte ki azt a 
mázsás aranydarabot, amelyet előtte vagy ötven esztendő költői 
feszegettek? Miféle külső vagy belső erők segítették hozzá, hogy 
éppen ő találja meg minden leletek leggazdagabbikát, a változa-
tosságában páratlan, költészetté emelt realitást? 

Talán előkészítette őt az idő. Lehetővé tette, hogy legyen. Cso-
konai, Kisfaludy Károly, Vörösmarty megteremtették számára az 
atmoszférát s a magyar élet nagy föllendülése a publikumot. A kör-
nyezet csak küszöb, amely átengedi vagy elbuktatja a költőt. Me-
lyik tulajdonsága avatja Petőfit a legnagyobb magyar lelővé? 

Talán az élete? Minden árnyalatát kipróbálta a szenvedésnek, 
igaz, az örömnek is. Tájak, embrek, helyzetek gomolyogtak előtte, 
és ami fő, szabad volt, noha csavargó. De a változatos élet csak 
holt anyag, ha hozzá nem ér valami, ami az életnél is nagyobb. 

Talán a költőről alkotott fölfogása volt ez a nagyobb? Mert bi-
zonnyal erő az, ha valaki nem zárkózik a művészdölyf sáncaiba, 
hanem első lépéstől tudatosan népköltőnek tartja magát, aki a világot 
akarja befolyásolni a verseivel. Meg is irja, hogy ő nyomtatásban 
akarja látni a verseit, hogy olvassák, tanuljanak, nemesedjenek be-
lőle. Demokratikusabb költő alig volt nála. Csarnoknak tartja a köl-
tészetet, ahová mezítláb is be lehet lépni, s a költőt nótás Szokra-
tésznek, aki utcasarkon tanít. 

(Németh László) 



LEVÉL PETŐFI SÁNDORHOZ 

Bevallom, nem sok közöm volt Hozzád. Mint törékeny gyerek, 
mindig is az öregekhez húzódtam. Azokhoz, akiknek volt ereje 
megöregedni. Az érett Aranyhoz s a meghasonlott Vörösmartyhoz. 
Ahhoz a merészséghez, amely lángész létére még a zsenialitásról 
is hajlandó lemondani. 

Te: teremtés voltál, kivont kard, lovasroham. Lángész. Arany és 
Vörösmarty: érettség, lemondás, elhomályosuló elme. Te voltál a 
Fiú, ők voltak az Atya. Te voltál a vállalkozás, ők a lemondás. Fiú 
voltál, mint Mozart, ők Atya, mint Johann Sebastian Bach. 

Hát ezért húzódtam én is inkább Aranyhoz és Vörösmartyhoz, 
mint Hozzád. Te égettél, ők melengettek. De hát mikor is nap a 
Nap: amikor éget, vagy amikor melenget? Szelíden, mint Arany, 
hódolva, mint Vörösmarty? 

És mégis, nagyon szeretlek! Holott se Fiú, se Atya nem vagyok. 
Fiúnak lenni nincs elég bátorságom. Atyának lenni nincs elég erőm. 
Két nagyság között hányódó szegénylegény vagy legjobb esetben 
fullajtár, összekötő, megosztó szeretet. 

Közeledben — bevallom — elégek, de ez nem ítélet; míg az ő 
lábuknál megpihenek, megnyugszom. 

Egy dolog van azonban, amit Náladnál tisztábban senki sem kép-
visel. És ez az i g a z m о n d á s. Itt mindig Hozzád fordulok. 

Add, hogy veszélyeztetett alkalom és korunk labirintusában ver-
gődve mindig vágyakozzam az egyenes útra, a Szép Szóra, egy-
szóval az I g a z s á g r a . 

(Pilinszky János) 



A FELFEDEZÉS PILLANATA 

"Egy új magyar költőről akarunk itt beszélni, aki még csak ti-
zenöt éves. Most van a tizenhatodikban. 

Úgy tűnt fel, egyszerre és tiszta fénnyel, áthatóan ragyogva, a 
frissesség nagy magányával, mint amikor a derengő esti égen kitű-
zd fényes fejét az első csillag. 

A posta rengeteg levelet hoz a szerkesztőségbe. A rengeteg le-
vélben rengeteg kézirat. Cikk, vers, novella. (...) Olykor vasárnap-
ra különösen meggyűlik a posta. Az ember hazaviszi, csöndes nap 
a vasárnap, összeülünk a levelekkel, elbeszélgetünk az idegen, so-
se látott emberek, asszonyok, lányok papírra vetett álmaival. A né-
ma beszélgetés eredménye többnyire az, hogy ráírja az ember a 
kéziratra — kénytelen vele — a halálos, szomorú "nem"-et. 

Egy ilyen vasárnap este, a nagy halom levél, a rengeteg minden-
féle írás betűsivalagában egy levél s benne néhány kézirat követ-
kezett soron. A levelet a Pesti hírlap szombathelyi tudósítója írta, 
Nóvák Károly úr. Felhívja benne a figyelmet egy szombathelyi di-
ákgyerekre, akinek néhány versét mellékeli. 

Olvasom a verseket, s olyan érzés fog el, mint amikor a sivatagi 
homokból belemeríti az ember magát a forró napon a friss, hűvös, 
tiszta csobogó vízbe. Megborzong az agyam, a nyakam, a gerincem. 
Mintha pőrén állnék egy elhagyatott sivatagban, és valami csodá-
latos szél simogatna végig. Fuvalom, amely a művészet rejtelmei-
ből fakad. 

Ezeket a varseket egy gyermek írja? Egy serdülő fiú? Nem, nem, 
én tévedek, elolvasom újból a levelet, elolvasom újból a verseket. 

A versek szépek, nagyon szépek. Oly zengő és hibátlan és tiszta 
és gyönyörű a zenéjük, mint amikor az orgonán a vox humana fu-
tamai repdesnek. 

A kézben, amely ezeken a hangokon játszik, igaz, még néhol 
idegen gesztusokra ismerni, nagy költők, ismert költők gesztusaira, 
de a hang, amely szól, tiszta: a csengés hibátlan, a futamok tökéle-
tesek ahogyan mondanivalóit értelmezi, egyéni és elragadó..." 

(Kenyeres Zoltán: Tündérsíp) 



A TOLDI MEGJELENÉSÉRŐL 

1996-ban éppen százötven esztendeje volt annak, hogy 1846. 
október 23-án Arany János befejezte egyik legkedveltebb művét, a 
Toldit. Amikor a Kisfaludy Társaság közzétette a kiírást, kevesen 
sejtették, hogy a magyar irodalom gyöngyszeme születik a nagy-
szalontai jegyző munkájával. A bírálóbizottság olyan nagyra be-
csülte Arany János elbeszélő költeményének érdemeit, hogy a pá-
lyadíjat tízről húsz aranyforintra emelte. 

A kiírás így szólt: "írassék valamely költői beszély, melynek 
hőse valamely, a nép ajkain élő történelmi személy, például Má-
tyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb." Mi sem természete-
sebb, mint hogy a Nagyszalonta környéki mondákat és az öregem-
berek meséit ismerő szerző érdeklődéssel fordult Ilosvai Selymes 
Péter forrásértékű XVI. századi históriás éneke felé. A hagyomá-
nyos verselésű história Tinódi Lantos Sebestyén modorában szól a 
nagy erejű hősről, aki a szegényekhez jó szívvel van, s nem engedi 
a nagyurak hatalmaskodását. A népmondák csodálatos tetteit vég-
hezvivő Miklós örök értékű, reményt keltő személyiség Arany ko-
rában is: a gyengék gyámolítója, a félénkek bátorítója, a remények 
ébren tartója, a nincstelenek dolgainak rendbe tevője. 

Bár Dugonics András és Vörösmarty Mihály is írt Toldiról, 
azl 846-ban írt remekmű kiemelkedő esztétikai színvonalú alko-
tás. A tizenkét ének nyolcsoros strófáiban a magyar sándor-vers 
ütemeivel lüktet a fordulatos történet meséje. A világirodalmi át-
hallások több szempontú összefüggésrendszert tárnak az elemző 
elé: az Iliász és az Odüsszeia egymást kiegészítő két fele, a római 
és a barokk eposzi jellemzők sora, Dante hatása stb. együttesen 
van jelen a naiv eposzban. 

A szerkesztés tudatossága tükröződik a bujdosás első hat éneke 
és a diadalmas harc második hat éneke kompozíciójában: a máso-
dik rész az első félnek más tónusban előadott variációja. A világos, 
mégis rendkívül színes elbeszélő költemény stílusának és látás-



módjának egyedülállóan nemzeti egységével a költő társadalmi 
feladatot is tűzött maga elé: a különböző rétegek érdekeinek egye-
sítését. A Toldi estéje 1854-ben, a Toldi szerelme 1879-ben jelent 
meg: a maguk módján kiegészítették és teljessé tették a Toldival 
elkezdett trilógiát. 

(Folyóiratból) 



JÓZSEF ATTILA ÉRVÉNYESSÉGE 

Vastag könyveket lehet írni arról, társadalmi, történelmi, alkati 
együtthatókból hogyan áll össze egy-egy költő jelentősége. De igazi, 
megfellebbezhetetlen nagysága végül azon dől el — s ennek iga-
zolására nem okvetlenül kell sok beszéd —, miképp rakta egymás 
mellé a szavakat, hangzókat, miképp tudta a nyelv kifejező gesztu-
saiba saját személyiségét átlényegíteni. Akit valaha is érintett már 
a költészet betűk mögötti deleje, tanúsíthatja, a szavak mágneses 
pólusának micsoda egymást feszítő, mégis elszakíthatatlan, döb-
benetes lánca ez a Vörösmarty-sor: "Most tél van és csend és hó és 
halál". A hangzók, kötőszavak szigorú rendje, a dikció minden eset-
legességét kizáró súlya, zenei rajzának vontatottsága és szünetei 
épp oly törvényszerűek, mint amilyen eltéphetetlenül és utánozha-
tatlant Vörösmartyé maga az E l ő s z ó . 

Költő füllel, -szemmel nem mondhatok elismerőbbet József Atti-
láról, minthogy jó néhány olyan remeklése van, mely méltó az idé-
zett Vörösmarty-sorhoz, mely részletekben a szavak önnön erőte-
rüket — értelem és hangzás képessége szerint — tökéletesen ki-
töltik, ily módon tágítva körénk egy-egy egzisztenciális helyzet, 
pillanat megrendítő teljességet. 

(Fodor András) 



A HAVASI MEZŐ 

Káprázatos templom! 
Hajója az égtájak felé szabadon kiterjed. Oszlopa nappal fény, 

éjjel álom. Falai építtettek világ kezdetekor. Alapozta ezerszínű 
virággal vagyon kirakva és millió mozaikkal, melyek az életöröm-
től néha megindulnak. Mennyezete kék némely napokban, s rajta a 
fények apja ragyog, vagy a gyermekes csillagok nagy serege. S 
más napokban hamuszínű eme templomnak kárpitja, vagy éppen 
feketekék acélos a színe, és hűvösség jelzi, hogy prédikálni fog a 
nagy papi fejedelem. 

Csodálatos templom! 
Oltárán harmat a neve a bornak. Orgánján szelek játszanak lágyan 

vagy tomboló gerjedelemmel. Szertartásának nyelvén az ember, 
az állatok, a növányfélék és a föld egyformán beszélnek. Mély, 
mint az ismeretes tengerek együtt. Magas, mint a végtelen űr, és 
tornyának tetején eleven angyal trombitál. 

Felséges templom: ez a havasi mező! 
Szomorú templom! 
Falai feketén merednek a magasba, é$ hideg árad belőlük az ég-

tájak felé. Oszlopai nappal keseregnek, és éjjel halálfejet izzadnak 
ki magukból. Alapzata bánatföld, és a szomorúság felhői gomo-
lyognak kárpitján. Jajból vannak benne a szentek szobrai és sóhajjal 
futta to ttak díszei. 

Siralmas templom! 
Könnyek permeteznek földjére a magasból, és a világteremtő 

hitnek törmelékei szolgálnak tömjén gyanánt. Ezek virágjának feje 
lekonyul, s levegőjében a szép, kicsi madaraknak elsorvad a melle. 
Benne a fény pusztulást hirdet, és a mélységből mindenütt siralmak 
moraja hallszik. 

Gyötrelmes templom: ez a havasi mező! 

(Tamási Áron) 



AZ ALMAFÁK 

Két almafa terengett a kert végében, nem messze a zsindelyes 
falusi háztól. Egy öreg almafa, mely sok esztendejével és szapora 
ágaival az égbe terjedett, s mellette hetykén egy kisded almafa, 
láthatólag is unokája a nagynak. Itt állott meg a zsenge hajnali fény, 
fürgén és ezüstben gomolyogva a két fa ágai között, melyeknek a 
hátán, mint a mesebeli szegényemberek szalonnája, vastagon ül-
dögélt a hó. Igen, a havas ágak között megállva gyűlt meg a fény, 
majd libegni is látszott s mintha a szárnyát is emelgetni kezdte 
volna. 

— Ó, mily csalóka tünemény! — gondolhatná bárki. Pedig igaza 
volt, hogy a két almafa ágai között a szárnyát emelgette a fény: sőt 
néhány rebbenés után csapott is jó nagyot a szárnyával, mert az 
ágakról a hó szikrázva porzott a légben. S fent a virradó légben, a 
két fa koronája fölött forogva táncolt a hó, majd a patyolat felhőből 
két alakzatot formált a fény szellője, s forgatva kecsesen s meg-
meg is libbentve, mint táncban két szüzet, elindította a zsindelyes 
ház teteje felé. 

(Tamási Áron) 



TAVASZ 

A tavaszi napsütés életet, megújhodást, gyönyörű iíjúságot dik-
tál a földbe. Ismét fordul egyet az emberi élet a megfiatalodás, 
kiszellőzködés, újrarügyezés felé. Tavasz van, ifjúság, új élet, re-
mény és friss kedv van, gyönyörűséges a napsugár, szagos a fenyő-
fa levele, fehér a réti virág, és lepke jön a déli szél hátán. Az évszak, 
melyek ideje elkövetkezett, oly ártatlanul, nyugodtan sétált át a 
nedves réteken, mint egy inges gyermek. Az emberek legfeljebb 
nem látják meg az új rügyeket,if]ú füveket, zsendülő szeleket, friss 
vízáramlásokat, amelyek az évszak beköszöntésével a világra el-
következnek. A folyók gyorsabban fútnak, a felhőknek színe, a nap-
áldozatnak tüneménye: más már, mint tegnap volt. Az erdőnek kü-
lönös illata kezd lenni; a hegyek elmerengenek a látóhatáron, a 
hold kora délután felkúszik a nyárfák hegyére. Az évszak, a gyö-
nyörű, eljött a fáknak, folyóknak, réteknek, madaraknak, jelenték-
telen kis füveknek, egy tisztásnak a fenyves erdőben s egy orgona-
bokornak a kedvéért. Eljött, mert szereti reggelenként új festékkel 
díszíteni a háztetőket, friss harmatokkal a park bokrait. Neki az a 
fontos, hogy az akácfa nagyot nyúljon és a bokron kékes álomfosz-
lány maradjon reggelre a virágokkal álmodott éjszaka után. 

A tavasz eljön és drága, erőszakos ölelkezését az emberek he-
lyett néma nagy fákon, hallgatag réteken és vizeken próbálja meg. 
Neki mindig kedvesebb lehetett egy vadrózsabokort megcsókolni, 
mint egy unalmát űző embert. 

Tavaszi éj van, a láthatatlan rügyek kibújnak a gallyak tetejéből, 
a földből egy kis Ш nyújtogatja a nyakát. Hová szöktél, tavasz, az 
emberek elől? 

(Részlet Krúdy Gyula Néma Magyarország c. írásából) 



TAVASZI VIRRADAT 

Az áprilisi nap lomhán tápászkodott fel sötét ködpárnáiról. Las-
san világosodott. De még dermedt volt a csend, csak a harmat hul-
lott sűrűn a homályban alvó fákról. Az ég, mint egy harmatos lepe-
dő, már előbukkant a fekete sötétségbe merült föld fölött. A köd, 
mint a frissen fejt, habos tej, gomolyogva öntötte el a réteket és a 
mélyebben fekvő földeket. 

Kialudtak az utolsó csillagok. Keleten lassan kigyulladt a hajnal 
bíbor fénye. Hirtelen megingott a köd, felduzzadt, és nehézkes moz-
gással, kékesszürkén emelkedett az ég felé. Már fölkelt a nappal, s 
birokra kelt a sápadó éjszakával. 

Az eget lassan elöntötte a fény, s mind lejjebb szállott a világra. 
Már itt-ott kirajzolódott a fák ködbe font üstöke, másutt meg harmat 
áztatta barna mezők bontakoztak ki az éjből. Egyre jobban nappa-
lodott. A bíborfény szétszivárgott a halott szürkeségben, izzani kez-
dett az égen. A nyárfákkal szegélyezett nagyút egyre láthatóbban 
emelkedett a világosságba. A homályban meghúzódó falvak kiku-
kucskáltak itt-ott a pirkadatban, s a közelebbi fák már ezüstösen 
ragyogtak, harmatba és hajnalpírba öltözötten. 

Végre megjelent a nap is, kiemelkedett a mélyből, s mint egy 
hatalmas, tűzfényben izzó arany paténát, úgy emelte Isten láthatat-
lan keze az álmos föld felé, megáldva fényével a világot. 

S íme nappal lett, kiáradt a világra, mint a ragyogó világosság 
mérhetetlen tengere. 

(Részlet Reymont Parasztok c. regényéből) 



AZ ERDŐ ÉBREDÉSE 

Hihetetlenül csendes tavaszi nap volt. A tisztást hóvirágok borí-
tották — az égbolt cseppjei a földön! Ivan Ivanovics életében sok-
szor megismétlődött ez a csoda. És most a születő élet megismé-
telhetetlen varázsával, csöndességében is hatalmasan — újra meg-
érkezett a tavasz. 

Az erdő hallgatott, csak néha riadt fel álmából, ha meglocsolta a 
tavaszi ég, ha bizsergették a meleg napsugarak. Ivan Ivanovics úgy 
érezte, hogy egy fenséges templom kék kupolája alatt, kék padlón 
ül, élő tölgyfákból való oszlopok között. Olyan ez, mint egy álom. 

De hirtelen az erdőn rövid zúgás hullámzott végig — egy mély 
sóhaj. Nagyon hasonlított ahhoz a megkönnyebbült sóhajhoz, ami-
kor a fák hosszú várakozás után újraélednek, amikor előbukkannak 
a kipattant rügyek nyelvecskéi. Különben az ágak mi másért lib-
bentek volna meg? Aztán megszólalt a cinege, majd a harkály hívta 
a párját sajátos dobogó hangjával. A harkály az erdei szalonkával 
együtt azok közé a madarak közé tartozik, amelyek elsőként adják 
meg a jelt az ünnepélyes tavaszi szimfóniához. 

Világos: azért sóhajtott fel megönnyebbülten az erdő, mert 
elkezdődött a csoda, s elérkezett a remények beteljesülésének ide-
je. És a madarak válaszoltak a hatalmas tavaszvitéznek — megvál-
tójuknak. 

Ivan Ivanovics tisztán hallotta ezeket a hangokat. Hisz épp azért 
jött, hogy hallgassa egy kicsit az erdőt és lakóit. 

Tavasz volt. Az ég cseppjei a földön. Olyan volt ez a csend, mintha 
sehol a világon nem volna gonoszság. 

(G. Trojepolszkij Feketefölű fehér Bim c. regénye nyomán) 



DÉLIBÁB 

Az idő kitisztult, a felhők eloszlanak, semmi szél nem leng már. 
Ekkor elkezdi a délibáb a maga tündérjátékait. A szemhatáron ten-
ger terül széjjel, mely sebesen futó hullámokat látszik hányni, s a 
futó hab tetejéből sötétzöld erdők, szigetek emelkednek elő. Az 
elhagyott karám egyszerre emeletes palotává magasodik fel. Majd 
egy szép hosszú várost látunk fehér házak soraival. Nem város ez, 
hanem legelésző ökrök. A tenger lassanként elnyeli a távolt, úgy-
hogy az ökrök a szemhatáron látszanak állani. A látástani csaló-
dást mamutokba nagyítja az alakjaikat. Az optikának minden sza-
bálya fel van forgatva. A távol álló tárgy lesz nagyobb, a közelebb 
álló kisebb. 

Néha a délibáb felkapja a látóhatár alatt mélyen fekvő helysé-
gek rajzait, a szemünk elé olyan közel hozza, hogy az utcákon sza-
ladgáló embereket ki lehet venni. A Hortobágy egyszerre tele lesz 
városokkal. Ezt különösen reggelenként látni. Ez sem tart sokáig. 
Máskor meg azt látjuk, hogy két ménes legel egymás fölött, az 
egyik a földön, a másik a levegőben. A házaknak, tornyoknak vissz-
képe úgy látszik meg a délibábban, mintha csendes tó tükrében 
verődne vissza. Mikor jó kedve van, a délibáb azt is megteszi, hogy 
a házat és a visszaképet a tetejével, a tornyot a hegyével megfordít-
va ragasztja össze. 

S ez a tündéri játék így folyik napestig: minél égetőbb a napsü-
tés, annál tüneményesebb. 

Azt hiszem, hogyha a Hortobágyra egy várost építenének, ott 
minden ember az ablakában ülne, s a délibábot nézné egész nap, 
ahogy nézi most a puszták népe. 

(Jókai Mór nyomán) 



KASMÍRI REGE 

Az égig nyúló hegyek oldalából gyöngyözve előtörő kristály-
tiszta forrásvíz habzó patakokká egyesült, majd a völgyben már 
élénken csobogó folyóvá válott. Midőn folyóvá lett, réteken, síko-
kon, pusztákon át messzi útra indult. Minél hosszabb volt az útja, 
annál több patak és folyó egyesült vele, mígnem hatalmas folyam-
má duzzadt. Éjjel-nappal, nyugtot nem találva, a folyam egyre csak 
hömpölygött előre, hullám hullám hátán, s erőhöz erőt, hatalom-
hoz hatalmat társítva szolgálta az embereket. 

Az életet fakasztó víz a virágok és a vetések, a fák és cserjék 
gyökereit táplálva, levél mellé újabb levelet, virághoz virágot, gyü-
mölcshöz gyümölcsöt, szépséghez szépséget adva, boldogságot és 
reményt keltett az emberekben. 

A kis völgy virágoskertjei már magukra öltötték kikeleti pom-
pájukat. Szemet vakító, az érzékeket gyönyörrel és életörömmel 
eltöltő, különbnél különb virágok kacéran ringatództak a tavaszi 
hajnal ragyogásában. Egyik virág formásabb, bájosabb, dúsabb szir-
mú volt a másiknál, s a tágas völgyet a verőfényes hajnalon a szi-
várvány minden színárnyalatával töltötték meg. Mintha sudár nö-
vésű, szépséges leánykák seregletek volna össze, hogy a tavasz örö-
mére ünnepet üljenek. 

A virágoskertben számtalan csalogány és más énekesmadár száll-
dosott ágról ágra, virágról virágra, s megittasulva trilláztak, hogy 
nyílásra buzdítsák a bimbókat. Szívükből fakadó dalaikban a szép-
séget dicsőítették. 

(Részlet S. Rasidov regéjéből) 



A SZTYEPPEK TÁNCOSA 

A dél-alföld szikes pusztái közül egyik leghíresebb a Tiszántúl 
déli részén Kardoskút község határában található. Kisebb náda-
sokkal, sásfoltokkal, sekély vizű tavakkal és szikesekkel tarkított 
táj. 

E terület legnevezetesebb madara a daru. Hamuszürke madár, 
torka tája fekete színű, és ettől jól elüt a fej és a nyak oldalán lévő 
hosszú fehér sáv. Közelről a fejtető piros része is jól látható. A 
fiatalok feje és hátoldala barna, fejükön nincs fehér sáv. Szemük 
vörösbarna, lábuk fekete. Fő ékességüket meghosszabbodott, lefe-
lé görbülő foszlott másodlagos evezőtollai adják. Főként magvak-
kal, friss növényi hajtásokkal, kisebb mennyiségben apróbb álla-
tokkal táplálkozik. Kukoricaföldek, rétek, legelők mentén tartóz-
kodnak, éjszakázni pedig a Tisza vonala mellé vagy sekély vizű 
leeresztett tavakra járnak. 

A daru minden mozdulata szép. Könnyedén, mutatósan és mégis 
kimért lépésekkel rendszerint nyugodtan és méltóságteljesen jár-
kál. Sietni és futni csak szükség esetén szokott. 

Talán a legszebb táncú madár. Táncuk évszaktól függetlenül bár-
mikor megfigyelhető. A fiatalok épp oly kecsesen végzik játékos 
mozdulataikat, mint felnőtt társaik. E játék megfigyelése igen ne-
héz feladat a madarak ébersége miatt, ám ha egy ember részese e 
játékos mókának, élete végéig mély nyomokat hagy lelkében a ter-
mészet e csodás látványa. 

A daru egész lényével befészkelte magát a magyarság világába. 
Közmondások, népdalok, sőt költőink is szerepeltetik a darut. Meg-
találjuk címerekben, mesékben, tréfákban. 

A darvak időjóslásra is alkalmasak. Ha a darvak hallgatagok, 
magasan, kevés krúgatással vonulnak, szép időt jósolt a tanyai em-
ber. Ellenkezőleg: mikor alacsonyan szálltak és igen gyorsan — 
szeles időt. 



Ma már a daru inkább a múlté, mint a jelené. A jelenkor még tud 
róluk, ne felejtse hát a jövő sem! Mindent meg kell tennünk érde-
kében, hogy jobb lehetőségeket próbáljunk teremteni hazánk terü-
letén e fenséges madarak számára. 

(Folyóiratból) 



ÚTI LEVELEK 

(Részlet а IX. levélből) 

Szép, derült nyári délután jártunk a nevezetes romokon, melyek 
talán hazánk valamennyi várai között legközelebb álltak a felhők-
höz a mindenfelől szédítő meredekségű kősziklaormon. Körös-kö-
rül a még magasabb hegyláncon sötét fenyvesek, alant a mélysé-
ges völgyben a kéklő köd alatt fehér juhnyájak és tehéncsordák. A 
nyájak kolompoltak, a madarak daloltak és fütyöltek, távolabb a 
hámorok zúgtak. Mindenütt zaj, életzaj, csak itt fönn a bércen, hol 
egykor kardok csörögtek és ágyúk dörögtek, csak itt volt csend, 
halálcsend... kivévén, hogy Tompa Mihály hortyogott. Aki Gömör-
ben jár, el ne mulassza Murány omladékait megnézni, el ne mu-
lassza! De magával ne vigye Tompa Mihályt, mert ő alunni és hor-
tyogni fog, alunni és hortyogni, s e hortyogást még koporsótokban 
a föld alatt is hallani fogjátok, hallani az örökkévalóságon keresz-
tül. 

(Petőfi Sándor) 



A KIS CSIZMÁK 

Keskeny, szürke felhőfoszlányok úsznak a környék fölött. Nagy 
égiháború lehetett az éjjel, esővel, viharral, villámálással. Látszik 
is a nyoma mindenfelé, a fák gallyai le vannak tördelve, falevele-
ken esőszemek csillognak. Még a madárfészket is lemosta a fáról a 
zuhogó eső. 

A falusi kémények füstje fölfelé száll, megannyi jele, hogy már 
nem lesz eső, bár az ég borús még, akár a Bizi apó arca, ki megha-
jolva, ingadozó léptekkel megy az utcán Szűcs Istókkal, a kőmű-
vessel. Hogy összeesett az öreg! Nem is csoda, csövestül éri a ve-
szedelem. A lány meghal, ökrei felfújódnak, csűre, asztagja megég, 
lovait elhajtják a szegénylegények. 

Hanem érzi súlyát az Isten "másik" kezének, ha nem tudta meg-
becsülni a jobbikat. Bezzeg kellemeztetné most már magát ő szent 
felesége előtt, mióta a legényfia is a halállal vívódik, megfogadta, 
csak arra való lesz a vagyona, hogy jót tegyenek vele. De bizony 
hidegen fogadják az egek. Mikor a Mária képet hozták, amit a temp-
lomnak vett, leszakadt a szekér alatt a Bágy hídja, a ló odaveszett, 
kocsi, kép diribdarabra zúzódott. 

Az emberek a kerítések mögül nézik, amint végigmegy az ut-
cán. A tegnapi vihar összetörte a kőkeresztet, amit nemrég állítot-
tak fel a temetőben. 

A "falu gyermeke", a kis Andris Böngér Panka unszolására utá-
nuk sietett, hogy lássa, valóban a temetőbe mennek-e. Az asszo-
nyok igazat mondtak, a gyönyörű piros kőkereszt ott hevert két 
darabban a sárguló pázsiton. Az öregember elkapta fejét a földről, 
hol adománya hevert. Révedő szeme a gyermeken akadt meg. 

— Bizony, kegyelmedet meglátogatta az Isten. Fösvény volt kel-
med, szívtelen, gőgös, uzsorával szerezte kincseit — mondta Istók. 

— Nem becsülöm már őket semmire — hörgé az öreg. 
Ahogy elhagyták a temetőt, Istók megpillantotta a gyermeket, 

akinek lábszárai vörösek voltak a hidegtől. El akarta zavarni. 



— Ne kergesd el a gyereket, Istók. Olyan jólesik, hogy itt látom 
mellettünk. 

— Miért nem húztál csizmát, fiú? — kérdi Bizi uram szelíden. 
— Nincsen csizmám — mondta a gyerek szomorúan. — Nin-

csenek szüleim. 
Bizi apó megfogta a gyermek kezét és Filcsik István csizmadia 

mesterhez vitte. 
— Mérjen ennek a gyereknek egy pár csizmát az én kontómra! 

— mondá Bizi apó. 
— Éppen van egy ilyen kis csizma készen — feleli a mester. 
A kis csizmát előhozták, csakugyan jó volt: mintha a lábára 

öntötték volna. A gyerek örült neki, ragyogó mosoly ült ki az arcá-
ra, s vígan kopogott az öreg után a pitvarba. 

Ott künn ezalatt eloszlottak a felhők. Mikor Bizi apó kilépett az 
udvarra, a napfény elöntötte szomorú arcát, az égbolt nyájasan 
mosolygott. A füvek nevettek az úton, sőt még a meggyűlt esővi-
zek is. 

— Add ide a kezedet, fiam! Eljössz-e hozzám? 
A gyermek gyönyörködve nézte a csizmát és beleegyezett. 
A kapuajtóban a kocsis várta azzal a hírrel, hogy az ellopott lo-

vak megkerültek, a tornácon a doktor fogadta vidám arrcal, a fia 
túl van a veszélyen. 

Bizi apó hálateljesen nézett föl az égre. 
Milyen messze van és mégis milyen közel... 
Egy pár csizmával meg lehet járni egy óra alatt... 

(Mikszáth Kálmán nyomán) 



GYERMEKKOROM TÜKÖRCSEREPEI 

(Részlet) 

Hogyan került ez a cím e könyvecske homlokára? Az egybe-
gyűjtött írások különösebb faggatás nélkül, maguk sugallták azt: 
Gyermekkorom tükörcserepei. Nem a teljes kép, nem a hatalmas 
tükör, annak maradéka, diribdarabja. Hiszen a teljes életünk emlé-
két, annak minden percét, pillanatát, de még nagyobb egységeit is: 
képtelenség megőrizni. Ez igen nagy teher lenne rajtunk. 

A mögöttünk felgyülemlő emlékek teljessége valószínűleg elti-
porna bennünket. De megmarad bennünk, ami fontosabbnak tűnik, 
ami a hátunk mögül a lábunk elé világít apró mécsesként. 

Miért vajon? A kérdésre: honnan jövünk? — választ is adhas-
sunk önmagunknak és másoknak. Már akiket ez érdekel. 

Ilyen eligazító könyvecske ez a mostani is: honnan indult az a 
gyermek, aki Tamási Áronnal a szegények zászlajára esküdött föl, 
és már zsenge fővel úgy határozott, hogy hasznára legyen ember-
társainak. ó , nem valami szentséges apostolkodásként, hanem az 
emberi jóság jelenvalóságának kényszere folytán. Ember emberrel 
büntetlenül nem találkozhat, és emberek lévén, közösségekben 
élünk, tehát adósai is egymásnak. Ha nem egyébbel: egy kézfogás-
sal is, amely egyedül az ember jóságának mindenkori mozdulata. 

Rendre felnövünk — és eladósodunk. Törleszteni kell mindazt, 
amit másoktól, felnevelő szüléinktől, testvéreinktől, embertársa-
inktól szívjóságban, lélekmelegítőként kaptunk — a hosszú ván-
dorútra. 

Adósságtörlesztésként születtek ezek az írások is. 
Emlék, emlékezés, főhajtás azok előtt, akik életük napjait be-

építették a gyermekeik életébe. 
így tehát az én életembe is. 
Boldog, ki másnak nem adós — így szól a közmondás. 
Én boldog vagyok, hogy fölnevelő szüleimnek, szülőfalumnak, 

szülőföldemnek örök adósa lehetek. 
(Sütő András) 



A NEHÉZ KÉTGARASOS 

Balázs bácsi óraláncán egy régi négykrajcáros fityegett. 
Ennek története volt. Egy este így mondta el nekünk. 
— Szegény asztalosmester volt az én édesapám. Mi, gyerekek 

mezítláb szaladgáltunk a porban. Nyalánkságra sosem kaptunk egy 
krajcárt sem. 

Szerettem volna legalább egyszer egy krajcárra szert tenni, hogy 
azt vehessek rajta, amit akarok. 

Egyszer nagy dolog történt. Édesapám egy zsebkendő aprópénzt 
hozott haza. Valami munkájáért csupa négykrajcárosokkal fizették 
ki. Az asztalra öntötte a pénzt, és megengedte, hogy játsszam vele. 
Beborítottam velük az asztalt. Aztán hosszú sorba állítottam őket, 
majd csillagot, falut, tornyot építettem belőlük. Végre rám szólt 
édesapám, hogy söpörjem a pénzt egy zacskóba. Bele is söpörtem, 
de az utolsó darab a markomban maradt, onnan a zsebembe csú-
szott. 

Egyenesen a boltba vágtattam. Ott igen sokan voltak. Gondol-
tam, amíg várakoznom kell, kiválasztom: mit vegyek? 

Míg várakoztam, azalatt csuda történt. A négykrajcáros a mar-
komban eleinte csak meghúzta magát — hanem aztán elkezdett 
roppant nehéz lenni. 

Minél tovább gondolkoztam, az arcom annál jobban égett, s an-
nál nehezebb lett a kétgarasos. Már fájt a kezem, a karom, a vál-
lam, a hátam, a fejem, de kivált a szívem. 

Végre rám került a sor. Már csak egy leány volt előttem. Hanem 
aztán úgy megijedtem, hogy usgyé! Ki a boltból. Meg sem álltam 
hazáig. 

Berontottam a szobába, odarohantam édesapámhoz, és sírva tet-
tem a tenyerébe a borzasztóan nehéz kétgarasost. Nem tudtam egy 
szót sem szólni, de ő kitalált mindent. 

— Miért hoztad vissza? — kérdezte komolyan. 
— Mert nagyon nehéz... — zokogtam. 



Ekkor édesapám így szólt hozzám: 
— Ez a kétgarasos a tied lesz, őrizd meg, és emlékezzél a mai 

napra és jusson eszedbe, hogy milyen nehéz az ilyen kétgarasos. 
— Hát fiam — végezte beszédét Balázs bácsi —, így jutott hoz-

zám a kétgarasos, hogy örökre nyomja a lelkemet. Megmutatta a 
becsületes, szorgalmas élet ösvényét, amin haladtam egész életem-
ben. 

(Móricz Zsigmond nyomán) 



A MESTERSÉGEK SZÜLETÉSE 

A szövés legegyszerűbben kézzel történik... Az ujjal történő 
szövés nagyon lassú, és csak kisebb viseleti darabokat (pl. karkö-
tő) készítenek ily módon. A szövés másik egyszerű módjánál két 
oszlopra vízszintes botot fektetnek, és erről lógatják le a nehezék-
kel ellátott láncfonalat. A vetülékfonalat kézzel behúzzák, a szövő 
felváltva bújtatja át a vetülékfonalat a láncfonalak fölött és alatt. 
Fejlettebb eljárás, ha a láncfonalat két fadarab között feszítik ki, és 
a keret vízszintesen helyezkedik el. A fejlődés további lépcsőfo-
kán két eszköz, a hajó és a nyüst jelenik meg. Mindkettő meggyor-
sítja a munkát és erős szövetet eredményez. A hajó kezdetleges 
formájában egyszerű fadarab, melyre ráerősítik a vetülékfonalat, 
ennek áthúzása így könnyebb és gyorsabb. A nyüst hengeres bot 
vagy lapos deszkaféle, melyet a láncfonalak közé dugnak. Amikor 
a nyüstöt felemelik, a láncfonalak fele is felemelkedik, nyílás ke-
letkezik, melyen a hajóval a vetülékfonal könnyen átvezethető. A 
nyüstöt felhasználják arra is, hogy az átvezetett vetülékfonalat az 
előző fűzéshez szorítsák, verjék... A fejlődés következő szintjén 
megjelenik a lábító, ezzel történik a nyüst, illetve a láncfonalak 
felemelése. A szövőnek így mindkét keze szabadon marad. 

(Bodrogi Tibor) 



АZ AGY ÉS АZ ÉRTELEM 

Bármit cselekszik az ember, először gondolatban cselekszi azt. 
A gondolkodás alapján meghatározott szerkezet áll — az agy. 
Semmilyen tett sem lehetséges a cselekvést végző anyagi rendszer 
nélkül, és ez a rendszer csak azt végezheti el, amire szerkezete, 
felépítése képessé teszi. Egy tehén sohasem tojhat tojást, bár-
mennyire erőlködne is, sohasem lehet szöveget gépelni egy lemez-
játszóval, és hanglemezt lejátszani egy írógépen. Az ember szintén 
csak arra képes, amire agyszerkezete lehetőséget teremt. Ezért, mi-
előtt az emberi tettekről beszélnénk, szükséges egy pillantást vet-
nünk az agyra; milyen ez a szerv, és milyen célokra formálta szer-
kezetét a természet? 

A létért való küzdelemben egyes állatok agyarakat, mások szar-
vakat vagy karmokat növeltek, ismét mások mérgeket termeltek 
ki. Az embernek agya fejlődött, és sajátos módon ez a képlékeny 
anyagcsomó sokkal ragyogóbb eszköznek bizonyult az ember ural-
mának biztosításához, mint az agyarak, szarvak vagy mérgek. Az 
ember agya nem arra alakult, hogy az igazságot keresse, hanem 
azért, hogy élelem, biztonság és hasonló dolgok után kutasson vele; 
hogy felismerje az előnyös helyzeteket, hogy nap mint nap segítse 
az embert az életben maradásban. Az agy a túlélés, a továbbélés 
szolgálatában álló szerv. Az emberi indulatok, tettek meghatározói 
a vágyak vagy a szükségletek, az agy ezeknek az emberi megnyi-
latkozásoknak az eszköze. 

A primitív társadalmakban valóban ez volt az agy egyetlen sze-
repe. Aszofisztikus társadalmakban azonban az agynak új szerep-
köre fejlődött ki; az, hogy hangzatos indokokat találjon szükségle-
teinek és vágyainak igazolására. Ezt a feladatát agyunk már olyan 
villámgyorsan végzi, hogy azzal áltathatjuk magunkat: tetteinkben 
valóságos indokok vezérelnek. 

(Szent-Györgyi Albert) 
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