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G y e r m e k k o r o m  f o s z l á n y a i 78 
 

Írok egynéhány dolgot, amit valamikor gyermekkoromban – úgy iskola mellett, helyett, de 

inkább jóval mellette, s szerencsére helyette – hallottam. Leérni nem tudom, csak próbálgatom. 

Nem es tudom hol a strófa vége, s kezdődik a másik. Csak úgy kisbetűvel es elkezdem a verse-

zetnek szakát, ha úgy gondolom, hogy a másnak folytatása. Valahová pontot es teszek, bár 

lehet, hogy nem kellene. Ma már talán el sem tudnám mondani, csak huszonötéves papír –az se 

papír, de csúfolni annak lehet – áll a rendelkezésemre. Azon es másként van írva, mint mostan 

írom. Talán az az igazibb? Nem es tudom megmondani. Megpróbálom –bár azt hiszem, lehe-

tetlen – utánozni gyermekkorom Öregjeit. Talán sikerül. 

Hihetetlennek tűnik a születési évük, de ezek a regélő Öregek még a kiegyezés előtt szü-

lettenek. 

Sokszor előttem van egy kép. Egy híján száz éves ember szálfával a vállán káromkodik a 

maga módján: „Hej, ha ezek a fiatalok el nem tolják Doberdónál...” 

Ő a fejében hordta a történelmet, mint a többi, s bőréről le lehetett olvasni az életét. Nem-

csak Ő volt. Őtőle és társaitól szeretnék idézni egynéhány sort. Címe egynek sincsen, talán nem 

es volt, de benne van egy nagydarab történelem. Olyan történelem, amelyről az idegenek nem 

írtanak, s általuk tanított tudósforma lények nem írnak és nem beszélnek. 

Egy megjegyzést fűznék csak e dolgokhoz: A Bűn a régi vallás neve volt. A bűnös-t úgy 

kell értelmezni, mint pl. a reformátust, a mohamedánt, a budistát. 

 

1. Égigérő fának            

sokezernyi ága               

s minden ágának              

sok-sok ágacskája   

          

2. ágacskájának es 

sok a folytatása 

mely tovább ágazik 

levelekkel zárva 

3. Égigérő fának   

számtalan levele             

sok régi mondával  

vagyon írva tele    

          

4. Minél régebbi a rege  

annál fenntebb a levele 

Ha felmászol jó magosra  

ott termel egy régi korba 

5. Hahogy mászol magosabbra  

révedsz régebbi korokba      

jó magosra másztam ma volt   

el es értem régi nagy kort  

  

6. Hangzzon arról  

kobzom szava  

Mi H(á) Isten  

nagy haragja 

*** 

 
1. Egykor a H(á) Isten  

Lenn a földön jára  

az földi lényekben             

sok jót nem talála. 

2. Talála sok rosszat,  

sok-sok acsarkodást  

vitát és pert, patvart  

jó helyet csak rosszat. 

*** 

                                                           
78 A magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a XX. század fordulóján. Avarok – 
onogurok – magyarok. A Hatodik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tapolca, 1997. Acta Historica 
Hungarica Turiciensia XII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 50. kiadványa. Budapest–
Zürich, 2005. http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf pp. 360-370.  

http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf
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1. Nyilik majd ott virág        

Megillatozásra,  

Lesz ott madaraknak,  

csendes dalolása 

 

2. Lészen ott fű kövér  

jószágetetésre,  

hűs patak bő vize 

a szomj enyhítésre. 

 

3. Minden jóból gazdagságból 

                                               lészen ottan bőven 

                                               nem lesz hiány ottan 

    tedd meg főben-jőben. 

  

*** 

 
1. Kezdeném Bulcsúval,  

társával Lehellel  

napnyugtán valának  

egy erős sereggel. 

2. felkészült sereggel  

cseles hadi tervvel.  

igyekezvén menni  

Rómát volt bevenni 

 

3. Rómát volt bevenni  

Koronát elhozni  

annak kit az illett  

fejére rátenni 

4. Ragyojon a fején  

kit az megillet volt  

aki a rábságtól  

szabadíttatá volt 

 

5. mert biz rabságban volt  

Hunok Koronája  

odalett Országa  

Új Királyra vágya 

6. Új Királyra vágya  

vágya szabadságra  

ezírt kellt volt menni  

a hadnak Rómába. 

 

7. Nem mehettek ők be  

pápa államába  

mert idegen hadak  

mentenek nyomába 

8. Ha be volt menének  

ki nem volt jövének  

idegen hadakkal  

volt beszegezének 

 

9. Felül kellett vón ütközni  

sok idegent tönkreverni  

kezét lábát összekötni  

dögevőknek ottanhagyni 

10. Idegenben sok az ármány  

szavat megszeg a szó hátán  

ha szavát nem hittük volna  

győzelem a miénk volna 

 

11. Győzelmünket  

ültük volna 

Itáliába vonulva  

Korona a miénk volna 

12. nem így vala az története  

rosszul ment a nap az égre  

győzelemnek behanyatlott  

Vezéreink immár foglyok. 

 

  

*** 
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1. Zavarteszű Péter             

midőn volt megszökött  

tönkretett országot  

hagya háta mögött. 

2. Királlyá lett Endre  

Béla fejedelem  

visszakaptuk a Bűnt  

elmúlt a félelem. 

 

3. Maradt még belőle  

nem a mi számunkra  

idegen papocskák  

inge alá bújva. 

4. Elesett Levente  

oda van Gellért es  

visszakaptuk a Hont  

őseink hitét es. 

 

5. Nyitra lett a fészke  

minden nagy ármánynak  

nem ér ide keze  

jó Endre királynak 

6. Ha rövid az a kéz  

megtoldatik kardval  

így kerüle ide  

Béla hatalomval. 

 

7. Béla fejedelem  

itt rendet teremte  

hahogy baj volt mene  

a csihik elibe. 

8. Jótenek néhányszor  

négyszer-e, vagy hatszor  

hamar távoztanak  

Isten jóvoltából 

 

9. Nem tudtak célt érni  

máshoz volt nyúlottak  

Ister másik szélin  

germán hadat hoztak 

10. Véres lett a Vértes  

patakzott ott a vér  

Jobban tud az futni  

akit nem terhel vért 

 

11. Le es vetkőzék volt  

Biz messze nem vivék  

Ajándokba hagyták  

hogy bőrüket mentsék   

12. Germáni nagyurak  

tudomásul vették  

germán itt e földön  

nemszeretett vendég. 

 

*** 

  

1. Géza koronázva  

második a sorban.  

Sok hitvány dolog nőtt  

István Országában 

2. Idegen nagyurak  

a bűnt megtiporták  

lovas ember fejit  

a föld alá nyomták. 

 

3. Ez a nagy büszke nép  

föld alá nem való  

inkább üsse fejét  

rögvest le a bakó 

4. fel es jöve onnan  

fenn lovat talála  

ijedt a királynak  

minden büszke vára. 

 

5. Megrendült a király  

és minden támasza  

keresi a fejét  

idegenek hada 

6. Föld alól csak jőnek  

mennyi a nép ottan  

mennyi jő onnan föl  

mennyi marad ottan? 
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7. Királynak arany kell  

fényt tartani rajta  

s ez a nép nem oly nép  

hogy fejét meghajtsa 

8. Hogy fejét meghajtsa  

s a föld alatt tartsa  

Bűnnek a fiait  

Föld alá lehajtsa. 

 

9. A király megijedt  

nem volt mást tennie  

idegent hozatott  

tárnáknak mélyibe 

10. Meghagyá volt a bűnt  

a maga szépibe  

Bűnnek a fiait  

fogadá ölibe. 

 

11. Mit ér a Királyság  

ha nincsen aranya  

mit ér az az ország  

melynek nincsen hada 

12. Aki hadba való  

állítasson hadba  

s ne ott a föld alatt  

a követ kaparja. 

 

*** 

  

1. Vigyázó Napkelet  

ékes szeme fénye  

Bönge nevű fiát  

e földre vezérle. 

2. Ki es vala Bönge  

szólanék volt arról  

honnan hová es ment  

hová küldé a sors. 

 

3. Bönge vala neve  

mint volt már szólottam  

bolyonga nyugaton  

volt ősi nyomokban. 

4. Akada sírokra  

az csataterekre  

próbált jó fényt vetni  

régi történtekre. 

 

5. Állíta emléket  

diszes kopjafákat  

azon utak mentén  

hol ősök csatáztak 

6. Kutatá nyomait  

dícső harcosoknak  

lejegyzé emlékül  

kései sarjaknak. 

 

7. Meghagyván örökül  

minden tudósoknak    

és mindenki másnak  

dalnoknak kobzosnak. 

8. Felrótta pálcára  

lejegyezte könyvbe  

hogy hősök tetteit  

mentse mindörökre. 

 

9. Megmentse örökre  

dícső tetteiket  

mivel a krónikák  

azt nem említék meg. 

10. Másak a krónikák  

más papjai írták  

ősök dícső tettit  

sokszor megmásíták. 

 

11. Mért kellett ezt tenni  

minek értelmében?  

Tán setét alakok  

léte érdekében? 

12. Bönge volt az egyik  

aki itt fényt gyujta  

múlt idők titkait  

napvilágra hozta. 
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13. Nem tudni hová lett  

merre veté a sor  

utósó hír róla:  

Váradon még megvolt. 

14. Hová lett ő aztán  

elért-e Somlyóra  

hová lett a szava  

mit hozzánk nem monda. 

 

15. Amit itt elmonda  

vagyon foganatja  

ívódik agyunkba    

apából fiúba. 

16. Édes fijam, öcsém,  

ha Böngére gondolsz  

vedd le a kalapot  

s mondj néhány áldó szót. 

 

*** 
 

1. Történt valamikor         

Gecse idejében  

Sok lovas nép élt itt  

hegyek gyűrejében. 

 

2. Sok fajta lovas nép  

sok szava hangzása  

mindegyiknek megvolt  

a rovásírása. 

3. A többség másként szólt  

mindegyik másként rótt  

egyik a másikkal  

mégis egyben megvolt. 

4. Más úton, más módon  

jött mindegyik ide  

másért akart lakni  

e hegyek ölibe. 

 

5. István neve Vajk volt  

majd koronáztatott  

törvény jogot formált  

államot alkotott. 

6. Országa törvényit  

le kellend írandni  

Melyik fajta rovást  

kell most választani? 

 

7. Egyiket, másikat  

netán harmadikat.  

Ha egyet választok  

többi hoppon marad. 

8. Ezét se azét se  

Ez se haragudjon 

minden nép törvénye  

latinul írasson. 

 

9. Lássák minden papok,  

hogy én mit akarok.  

Lássák mit kiszabok  

be es tartattatom. 

10. Latin lész az írás.  

Mílyen lész a beszéd?  

Azt sem lehet másként.  

Az es latin legyék! 

 

*** 

1. Történt sok sok éve  

Várad városában  

Kálmán fejedelem  

töprengett magában   

2. Törvény le van írva  

mindenki nem érti  

pedig már a népnek  

összeszokva nyelvi 

 

3. Kéne betű, írás  

népnek nyelvezetin  

mért legyen az írás  

ez országban latin? 

4. Íráshoz betű kell  

az itt meg sok vagyon  

melyiket válasszam,  

hogy béke maradjon? 
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5. István bölcs dolgot tett  

én es akként teszek  

ki közülük ezért    

egyet se emelek. 

6. A latin betűket  

jól megjavíttatom  

számuk sokszorozom  

íly gyéren nem hagyom 

 

7. Neki állt dolgozni  

lett es foganatja  

lovas nyelvek tanát  

hamar megalkotta.   

8. Látták ezt a papok  

idegen csuhások  

ijedtükben menten  

elállott a szájok. 

 

9. Rossz lakozik benne   

rögvest be es tilták  

Kálmánnak betűit  

könyvből kiátkozták. 

10. Mindennemű rossznak  

aztat kikiálták  

égű tűz lángjába  

máres be vón dobták 

 

11. Rosszak a csuhások  

idegen papocskák  

tudják ezt a nyelvet  

el nem sajátítják. 

12. El nem sajátítják  

meg nem tanulhatják  

diónyi a fejük  

bele nem nyomhatják. 

 

13. Nem maradt más hátra  

azt kell veszejteni,  

s papok latin nyelvét  

nép fejibe nyomni. 

14. Fejibe beverni  

setétet, vakságot  

agyát kilugozni  

ne tudjon másságot. 

 

15. Kezdék ez jó hamar  

Kálmán öregtébe  

sok nagy hazugságot  

tettek pennavégre 

16. Kálmánnak éltébe  

nem itt hazudtanak  

hazugság forrási  

messzire voltanak. 

 

17. Messze, távol innen  

idegen honokban  

bújtatva palástba  

vallásba titokban 

18. Aztán itt folytaták  

setét ármányikat  

sajnos, akként történ:  

terjed a sok malaszt. 

 

*** 
 

1. Valamikor régen,  

Krakkó falai közt  

ült egy magyar barát  

sok-sok gondjai közt 

2. Előtte ez Írás  

egy darabig nézte  

majd kívül az eget  

hosszasan kémlelte. 

 

3. Rossz híreket kapott  

fogta es a fejét  

sehol nem találá  

nyugalmának helyét 

4. Ideér a bosszú  

jaj mit légyen tegyen  

Írást betűt könyvet  

vajon hova rejtsen? 
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5. Lengyel írást rejté  

pincének mélyébe  

magyar írást rejté  

verem fenekére 

6. Kimaradt egy dolog  

Kálmán Szent Írása  

Sebtében rábízta  

Györgyre a barátra 

 

7. Úgy lett, ’hogy gondolta  

idegen csuhások  

jőttek betűt fogni:  

csehek meg taljánok 

8. Kémlelni jöttenek  

ide e szent helyre,  

Két írást űzzönek  

számon mindörökre 

 

9. György barát indula  

Várad várasába,  

húsz társával néki  

ott lőn okítása 

10. Kémlelődni kezdnek  

idegen csuhások  

Két írást keresnek,  

s nincs ráakadások 

 

11. Puhatolóznak volt  

mindenyik irányba  

erre se arra se  

akadnak írásra 

12. Találnak egy gyávát,  

rávall György barátra,  

állítja mindent vitt  

Várad várasába 

 

13. Történt ami történt  

ezt nem részletezem  

banditák valának  

a gyepűnél lesen 

14. Huszonegy barátok  

ott szállásolának,  

húsz lett martaléka  

fogadó lángjának. 

 

15. György volt ki túlélte  

s túlérte az Írás  

itt van előttetek  

szümetek láthatják. 

16. Sokan akarták már  

eztet tönkretenni  

száz évek múltán es  

lángba belévetni 

 

17. Veszélyes az írás  

éppenúgy a rovás  

mivel mások eztet  

el nem sajátítják. 

18. Titka vagyon ennek  

őrizzük meg titkát  

ne hagyjuk hogy mások  

azt elpusztíthassák. 

 

*** 
 

1. Atilla törvínyi   

míg uron valának  

nemvolt csarbítása  

Hunok Országának 

2. Midőn ezt a törvínyt  

a papok megszegték  

kezdetít vette az  

irtásunkra írt vész. 

 

3. Nem fiatal e vész   

sok száz év a nyakán  

sok víz folyt azóta  

lefelé a Dunán. 

4. Víz folyt le a Dunán  

vér folyt le a Tiszán  

lovas népek vére  

válva feketére. 
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5. Fekete a tenger  

amelybe belefoly  

Duna vitte belé  

mi a Tiszába folyt. 

6. Tisza vize es mán  

szét vagyon szaggatva  

Három hal között es  

két határ van húzva 

 

7. Fekete a tenger,  

s nemcsak alvadt vértől  

Mára már fekete  

hazugság szennyétől 

8. Belehordja a víz  

idegenek szennyét  

jó magyar ég alatt  

Vajon mi jöhet még? 

 

9. Szenvedés és bánat  

jajszó e medence,  

magyar volt hazája,  

mastan csak ketrece 

10. lész még haza itten  

lészen magyar világ  

magyart az ég alól  

ki nem szoríthatják. 

  

                                          

                                          

  


