199-205_360_olv 2/9/09 11:38 Page 199

JELES NAPOK

Életfa
Égig ér az életfa
kilenc szarvas alatta
ágán tizenkét madár
földön jár és égen jár.
Hervay Gizella

Idôfa
Ki lakik, lakik-e
valaki a fában?
Ott lakik az idô
ágas-bogas házban.
Horgas Béla
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Himnusz
(részlet)

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendôt!

Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgô fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktôl rabigát
Vállainkra vettünk.

Ôseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hôs magzatjai
Felvirágozának.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Gyôzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szôlôvesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
Kölcsey Ferenc
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JANUÁR 22. A magyar kultúra napja
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1823-ban ezen a napon írta Kölcsey Ferenc nemzeti himnuszunkat.
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Farsang az erdôben
– Jó dolog ez a farsang! – vélekedett Ábris holló. – Kár, hogy itt, az erdôben nem szokás megtartani.
– Farsang az erdôben? – tûnôdött hangosan a boszorkány is, s fölnézett a
kötésérôl. Tudniillik új harisnyát kötött magának. – Miért ne lehetne nálunk is
farsang?
– Azt nem tudom – felelte a holló. – De eddig nem volt, és az ilyesmin nem
szokás változtatni.
A kis boszorkány azonban jót nevetett magában, és megkérte a hollót, hogy
hívja meg kunyhójába az erdô állatait.
Délután aztán mindenfelôl özönlöttek a mókusok, ôzek, sôt két szarvas is,
meg persze tucatnyi mezei nyúl és egész csapat egér. A kis boszorkány üdvözölte ôket, majd kijelentette:
– Most pedig megünnepeljük a farsangot!
– Azt meg hogy kell? – cincogták az egerek.
– Ma mindenki más lesz, mint ami valójában! – magyarázta a kis boszorkány. – Ti ugyanis nem tudtok kínainak vagy töröknek öltözni, én viszont tudok varázsolni!
A nyulak homlokára szarvasagancsot varázsolt, a szarvasok fejére pedig
hosszú nyuszifület.
Az egereket akkorára növesztette, mint egy-egy mezei nyúl, a nyulakat pedig egérnyivé zsugorította. A varjakra piros, kék és fûzöld bundát varázsolt, a
mókusokra pedig hollószárnyat.
– És én? – méltatlankodott Ábris. – Remélem, nem feledkeztél el rólam!
– Dehogy! Kapsz egy mókusfarkat!
Saját magának bagolyszemet és lófogat varázsolt. Most, hogy mindnyájan
átalakultak, kezdôdhetett a farsangi mulatság.
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Egyszer csak egy rekedt hangot hallottak a kemence felôl.
– Én is csatlakozhatom? – kérdezte valaki, és amikor az állatok jobban odanéztek, egy rókát láttak elôóvakodni a kemencesutból.
– Engem ugyan nem hívtak meg – mondta a róka –, de gondolom, nincs kifogásuk az uraknak és hölgyeknek az ellen, hogy vettem magamnak a bátorságot és eljöttem…
A nyulak ijedten rázták agancsaikat, a mókusok óvatosan felröppentek a
háztetôre, az egérkék pedig védelmet keresve bújtak a kis boszorkány szoknyája mögé.
– El innen! – kiáltották a nyulak. – Még csak ez hiányzik! Mikor soha, egy
percig nem lehetünk biztonságban ettôl a csirkefogótól! Most veszélyes csak
igazán, amikor olyan pirinyók vagyunk, mint egy egér!
A kis boszorkány azonban gyorsan kacsacsôrt varázsolt a róka pofájára.
Ettôl megnyugodhatott a többi állat, hiszen a kacsacsôrrel a róka a legjobb
akarattal sem tudta volna fölfalni ôket. Még a kicsire zsugorodott nyulaknak
sem volt félnivalójuk.

Az erdei farsang késô estig tartott. A mókusok fogócskáztak, Ábris holló
mókásan ingerelte lompos farkával a tarka ôzeket, a nyulak körültáncolták a
kacsacsôrû rókát, az egerek bukfencet vetettek, és azt cincogták a szarvasoknak: – Ne legyetek már olyan beképzeltek, hisz alig vagytok nagyobbak nálunk! – A szarvasok azonban nem vették rossz néven a csúfolódást, hanem hol
az egyik, hol a másik nyuszifülüket konyították le. Úgyis csak egyszer van
farsang egy évben! – hajtogatták magukban.
Amikor fölkelt a hold, így szólt a kis boszorkány:
– Lassan itt az ideje, hogy befejezzük. De mielôtt hazamennétek, enni is
kaptok!
És nagy halom szénát varázsolt a szarvasok elé, a mókusokat pedig megajándékozta egy teli kosár mogyoróval. Az egerek zabszemeket és bükkmakkot kaptak, a nyuszik pedig egy-egy fél káposztafejet. De még ezt megelôzôen
valamennyi állatot visszavarázsolta eredeti nagyságára, formájára és színére.
Részlet Otfried Preussler A kis boszorkány címû könyvébôl
Szabó Mária fordítása
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Gábor Áron ágyúi
Székely ezermester volt Gábor Áron, már gyermekkorában jól rajzolt, folyton fúrt-faragott, szerszámot készített. Mint katona a tüzérségnél szolgált, tanult Pesten, sôt Bécsben is. Amikor leszerelték, asztalos lett, de kitûnt a kovácsolásban is.
1848 novemberében egész Erdély a császáriak birtokában volt, csak Háromszék nem hódolt meg. Puchner tábornok ezt a megyét is felszólította, csatlakozzék a császári hatalomhoz.
Sepsiszentgyörgyön, a megye székhelyén gyûlt össze a vezetôség, maga a
nép is, hogy sorsáról döntsön. Vajon ellenállhat-e a megye az egész császári
haderônek? Mit lehet ágyú és muníció nélkül tenni?
A tapasztalt fôtisztek, a megye polgári vezetôi szomorú szívvel, de teljes
egyetértéssel határoztak. Azt javasolták a gyûlésnek, hogy ágyú és muníció
híján adják fel Sepsiszentgyörgyöt, az egész székelységet.
Ekkor felállt egy báránybôr ködmönös, füstös
arcú székely, Gábor Áron, az ezermester, és azt
mondta:
– Uraim, hallom, a fôtiszt urak meghajolnak az
ellenség elôtt, mert nincs muníció és nincs ágyú.
Ha csak ez a baj, úgy én azt mondom: két hét alatt
lesz minden, ami kell!
– Éljen Gábor Áron! Harcolunk az utolsó csepp
vérig! – Ezt kiáltozta az egész tömeg.
De a fôtisztek biztosítékot kívántak. Hogy is lehetne két hét alatt ágyút gyártani?
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Gábor Áron azt mondta erre:
– Uraim, kedves polgártársak! Semmi mást nem kérek, csak a fülei vashámorba mehessek azzal a felhatalmazással, hogy ott dolgozhatom. Ha mához
két hétre Szentgyörgy piacán hat ágyú nem lesz felállítva, és én azokkal a próbalövésnél célba nem találok, akkor én magam állok tízlépésnyire az ágyú elé
céltáblának.
A felhatalmazást mindjárt megkapta, kezébe vett egy pálcát, elment Fülére, és két hét múlva állt a hat ágyú a piacon. Ezek az ágyúk csak vasból voltak, és mindegyik erôsen bozontos, mert öntéskor a megtakarításhoz nem volt
idô, különböztek is a rézágyúktól, ezért varasbékának nevezték ôket.
A céltáblát felállították, Gábor Áron
célzott, és az elsô lövés a céltábla közepébe talált! Olyan éljenzés támadt, hogy
az ég majd leszakadt!
Ezután Gábor Áron hozzáfogott a tüzérek kiképzéséhez, különösen a székely diákok tanulták meg hamar az
ágyúk kezelését. Ezt hamarosan megtudta az osztrák is: megismerte a székely ágyútüzet.

A mieink pedig örömmel hallották Gábor Áron ágyúinak hangját, az osztrákéhoz hasonlították, és azt mondták:
– A miénk nagyobbat szól! Gyôztünk!
Hatvannál több ágyút öntött Gábor Áron, a semmibôl tüzérséget szervezett,
és szülôföldjének szabadságát kivívta.
Lengyel Dénes
Orbán Balázs nyomán
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Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ôsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Pest, 1848. március 13.
Petôfi Sándor
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A húsvétról álmodtam
Áprilisi húsvét volt, nem márciusi. Nem fújt hideg szél.
Már virágba borult az egész világ.
Sárga kislibák, csirkék pityegtek a zsendülô gyepen. A kiscsikó elôször
ment anyjával a mezôre a kocsi mellett ragaszkodva, aztán hirtelen ugrással
elszaladt a sötétzöld búzaföldre, végigugrált, szökött, trappolt, vágtatott a búzában annyira, hogy ne felejtse el anyját, és visszataláljon újra hozzá.
Ebben a verôfényben, ebben a tarkaságban, mikor még csak a háztetôk voltak pirosak, festették nekünk a piros tojást. De nem ám az anyák a gyereküknek, hanem a rokonok, a komák a rokon gyerekeknek.
Szóltak a harangok. Harangzúgásban gyalogoltak, kocsiztak a piros kockás
vásznakba kötött vesszôkosárral, a húsvéti ajándékkal.
Így kezdôdött el az ünnep. Szombat este kibontották a piros tojásokat a
kockás vászonból, megkaptuk a magunkét. Fôtt sonkát ettünk, de a piros tojásokat nem törtük föl. Vártunk húsvét reggelig. Csapatostul kimentünk a rétre vagy a templomdombi fûre, és játszottunk. Húsvét hétfôn lopakodva keltünk, hogy föl ne ébresszünk senkit. De tudtuk, a lányok már pislognak a fehér, rózsaszín, kék dunyhák alól, várják a fiúk, legények feltûnését.
Hej, mert akkora locsolás, öntözés kezdôdött, amihez csak a tavalyi, tavalyelôtti volt hasonló! Nem ám kölnivíz, nem ám szagosszappanlé, hanem kútvíz pohárból meg vödörbôl.
Nem haragudtak meg érte, ha csuromvizek lettek. Persze sikítoztak, rikoltoztak, megszidtak bennünket. Ha az egyik házból a másikba hallatszott a lárma, elbújtak a lányok, hogy tettessék, mennyire félnek tôlünk. De megkerestük ôket. Hova is bújhattak volna? A padlásra, a kamrába, a pajtába? Vizesvödrünkkel mindenütt megtaláltuk ôket.
Szomszédunk, az Erzsi, belebújt a szénába. Áprilisban már alig maradt télrôl. De ha sok lett volna, akkor is kint felejtette volna a lábát. Szégyen volt
szárazon maradni. A szájával jajgatott, szidott minket, és mosolygott a szemével. Szeme a vízzuhatag mögött még fényesebb lett.
Ágh István
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Locsolóversek
Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,
Tündérország kis kertjébôl
rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek,
ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád,
mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl
megnônek a lányok,
Zsebemben is elférnek majd
a piros tojások!

Kinyílott a gyöngyvirág
Kinn a hegyoldalban,
Hervadoz a nefelejcs
Idebenn a házban.
Meglocsolnám a tövét,
Ne hervadjon tovább,
Rózsavíz a kulacsomban,
Érezze illatát!
Piros tojás az asztalon,
Rám ne kelljen várni,
Kérdezem a ház asszonyát,
Szabad-e locsolni?
Magyar népköltések
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Szózat
(részlet)

Hazádnak rendületlenûl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsôd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Itt küzdtenek honért a hôs
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

A nagy világon e kivûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”
Vörösmarty Mihály

AUGUSZTUS 20. Szent István napja
Államalapításunk nemzeti ünnepe
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Szentséges éj
Élt valamikor egy ember, aki nekivágott az éjszakának, hogy tüzet szerezzen. Bekopogott minden házba: – Segítsenek, jó emberek, feleségemnek kisgyereke született, és nagyon hideg a szobánk.
Az éj azonban mélysötét volt, az emberek aludtak, senki sem válaszolt.
Az ember továbbment, míg végre a messzeség határán tûz fényét pillantotta meg. A szabadban lobogó láng felé tartott. A tûz körül népes nyáj és idôs
pásztor hevert. Aludtak.
A tüzet keresô az alvókhoz ért. Látta, hogy a pásztor lábánál három megtermett kuvasz nyújtózik. A neszre fölrezzentek, pofájukat szélesre tátották,
de nem jött ki hang onnan. Az ember látta, mint borzolódik a szôr a kutyák
hátán, mint villannak meg fehér fogaik. A kutyák rárohantak, s ô érezte, hogy
az egyik a combjába mar, a másik a keze után kap, a harmadik meg a torkának ugrik. Az éles fogak azonban nem engedelmeskedtek, s neki a legkisebb
baja nem esett.
Amikor tovább akart lépni, nem tudott a heverô fehér bárányok miatt. Anynyira szorosan feküdtek egymás mellett, hogy képtelenség volt utat találni
köztük. Az állatok hátán ment tehát elôbbre, egészen a tûzig. A juhok közül
azonban egyik se mozdult.
Amikor az az ember a tûzhöz ért, a pásztor fölébredt. Idôs volt, haragos természetû, mogorva mindenkivel. Fogta hosszú, hegyes végû botját, amit akkor
szokott kezében szorongatni, ha a nyájra vigyáz, és az idegen felé vágta. A bot
hosszú ívben elröpült, de mielôtt a jövevényhez ért volna, irányt változtatott,
és távolabb ért földet a mezôn.
Az ember akkor odaállt a pásztor elé, és így szólt:
– Jó ember, adj egy kis parazsat. Feleségemnek ma kisgyereke született. Tüzet kell raknom, hogy ne fázzanak.
A pásztor legszívesebben így dörgött volna: – Tûnj el! – de arra gondolt: – Kutyáim nem bántják ezt a
jövevényt, juhaim nem ijedtek meg
tôle, és hegyes botom messze elkerülte.
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Megdöbbent és engedékennyé vált:
– Végy, amennyit akarsz!
A tûz majdnem kialudt már, és se venyige, se hasáb, hogy újra föllobogjon.
Igaz, maradt egy halom parázs, de a jövevénynek lapátja meg edénye nem volt.
Az öreg pásztor – kárörvendôn – ismét csak biztatta az idegent: – Végy hát,
amennyit akarsz! (Közben befelé nevetett: Úgyse tudsz.) A jövevény azonban
lehajolt: puszta kézzel szedni kezdte a parazsat, és kabátjába rejtette. A parázs
nem égette meg a tenyerét, nem perzselte össze a felöltôjét. Vitte, mintha egy
halom diót vagy almát vitt volna.
A nagy haragú, mogorva pásztor ezt látva elcsodálkozott: – Miféle éjszaka
ez? A kutyák nem marják meg az idegent, a juhok nem félnek tôle, a lándzsa elkerüli, s a tûz nem égeti meg. Újra odaintette az idegent, és megkérdezte tôle:
– Mondd, milyen éjszaka ez, hogy mindenki irgalmas hozzád?
Ô azt felelte:
– Ha magadtól nem jössz rá, én nem mondhatom meg neked. – S máris indult.
A pásztornak eszébe jutott: nem eresztheti el csak úgy, ha kérdésére választ
akar kapni. Fölkelt hát és követte. Amikor annak szálláshelyéhez értek, a pásztor rádöbbent: de hát ennek az embernek még kunyhója sincs. Egy barlangban
húzta meg magát az asszony és a gyermek, rideg, szirt övezte barlangban.
Arra gondolt: a védtelen gyermek bizonyára megfagy itt. S jóllehet kôszívû volt, megindult a szegénység láttán, és elhatározta, segít a gyermeken. Tarisznyájából hófehér, puha báránybôrt húzott elô. Odaadta az embernek: legyen takarója a kicsinek.
Ebben a pillanatban megnyíltak a szemei és fülei, látta, mit eddig nem látott, hallotta, amit nem hallott. Ezüstszárnyú angyalok vették körül, kezükben
citera. Túlcsorduló örömmel arról énekeltek, hogy ezen az éjszakán megszületett, aki a világot megváltja majd bûneitôl.
Értette már az öreg pásztor, miért nem
marnak a kutyák, miért nem félnek a juhok, s
a lándzsa miért nem sebez.
Részlet Selma Lagerlöf Krisztuslegendák címû könyvébôl,
Tóth Sándor fordítása
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Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban,
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel, bátran,
1883
Csúf karácsonyában.)
Ady Endre

