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Beköszöntő

„A föld szíve

A parányi harmatcseppben elfér az egész ég tükrözése. A picinyke emberi szív magába képes fogadni az egek és 

földek összes érzelmeit. Minden benne van mindenben és mégis oly különös, hogy formaságokra, részekre, szer-

vekre bomlik fel minden. Ez a nagy-nagy föld is, melyen ideigvaló lakást vettünk, ilyen szervekre bontható mása 

az emberi lénynek. Bizonyos azonban, hogy nem az ember mása, de én már csak innen veszem a hasonlatot, 

tekintettel arra, hogy hasonlat-kölcsönzés szempontjából is, magamhoz én magam vagyok a legközelebb...

Ha Kelet a bölcselkedő fej, Amerika a földolgozó gyomor s Afrika a kéz és láb ezen az óriás földtesten, úgy 

akkor Európa a legkényesebb szerveket magában rejtő mellkas, melynek bensejében az icipici parányi szívecske: 

Magyarország, ez az igen-igen különös kis ország.

Ahogy a szív lüktetésén át keresztül fut a fej minden gondolata, a test minden parányi érzése, ez ország népe 

is az érzésformáknak egy végtelenig terjedő rezgésskáláját rejti magában, a legmagasabbtól le a legalsókig...”

Zajti Ferenc a müncheni festőakadémiát igen fi atalon megjárt művész, 1907 körül – Budapest székesfő-
városi tisztviselőként - költözik ki a Széchenyi telepre, a későbbi Pestújhelyre. Pályaképét mindvégig az 
jellemzi, hogy tudományos kutató, művész és szépíró is egyszemélyben. Indiai tudományos kapcsolataira 
építve közéleti szerepet vállal 1945 után és cselekszik majd 1956-ban is. 1948-ban kényszernyugdíjaz-
zák. 1961-ben, máig tisztázatlan körülmények között következett be a halála. Életművének objektív 
értékelése eddig sajnos nem született és nem születhetett meg. Csontváry Őt nevezte meg utódjának.
1918-ban, a református teológia elvégzése után és egy vesztes háború végnapjaiban írta és jelentette 
meg a fenti sorokat tartalmazó Az ősmagyarok hitvilága című összehasonlító nép- és nyelvtudományi, 
illetve vallástörténeti-, mai értelemben szólva kulturális antropológiai munkáját. A tudományos közlés-
ként megfogalmazott írásban a nyelvi igényesség mellett már ekkor – és későbbi műveiben is minden 
esetben – megjeleníti a kereszténység, a hazaszeretet és a demokrácia melletti elkötelezettségét.

Lapszámunk két írásban foglalkozik az 1848-49-es hősök emlékezetével, készülve nemzeti ünnepünk, 
március 15-e méltó ünneplésére.

A főszerk.


