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- F., hogy 124 sört megiszok! (Leírok a földre 120-as számot. Ráállok és ott megiszom
a négy sört. Százhuszonnégyet iszom.)
-F., hogy nem bújsz ott át, ahol én! (Megkérem a partnerem, hogy álljon terpeszbe.
Hátulról gyorsan átbújok a lába között. Õ ezt nem tudja megtenni önmagával.)
- F., hogy fél lábon nem tudsz megállni ott, ahol én mutatom! (Pl. a jobb lábát
szorosan a fal mellé helyeztetem és mondom : állj meg a jobb lábadon!...)
- F., hogy nem tudod megcsinálni azt, amit én! (Kétféle változat is van. Az egyikhez
bajusz kell. A bajusz két végét a kezeimmel megpödröm, majd jobb és bal oldalon az
ajkam közé teszem, szorítom. A fogprotézises változatban egyszerûen kiemelem, és
pl. „megvakarom” vele valamelyik testrészem….)

Nagy Albert

A fogadásoknak vannak durvább változatai is, mint az eddigiek voltak. Ezekkel
azonban vigyázni kell, mert könnyen verekedés lehet a vége. Ilyenek pl. :
- F., hogy innen az asztalról elveszem pl. ezt a pénzt, akárhogy is véded, szurkálod
körbe a bicskáddal, amikor odanyúlok! (Egy pohár vizet kell odakészíteni. Amikor
nyúlnék a pénzért természetesen megakadályozza a partner a bicskával. Egy hirtelen
mozdulattal azonban szembeöntöm vízzel a bicskát fogó személyt, õ reflexszerûen
behunyja a szemét, és én addig elveszem a pénzt…)
- F., hogy a kalapodban tetû van! (Drágább kalappal kell ezt provokálni, és jóval
kisebb összegben kell fogadni, mint amennyit a kalap ér. Én, a fogadást ajánló,
fogom a partner kalapját és zsilettel vagy bicskával fejteni, bontani kezdem. A kalap
tulajdonosa persze meglepõdik, és bár biztos a nyerésben, mégsem hagyja folytatni
a kalap bontását, mert a nyereményért nem tudna vásárolni egy új kalapot.)
- F., hogy ha én vagyok a cigány, te meg az úr, mégis meghajolsz elõttem! (Hirtelen
mozdulattal a partner lába közé lendíti a karját, mire az reflexszerûen elõre hajol.)
- F., hogy ha kimész és az ajtónak nyomod a fejed, kihúzok egy szál hajadat! (A
partner kimegy, teszi amiben megállapodtunk. Rákérdezek: nyomod a fejed? Igen a
válasz és a tény. Én pedig villanyéllel jó nagyot odaütök, ahol a fejét vélem. Fájó
ütést érez.)
- F., hogy ha ideöntünk a földre egy kis vizet, a tócsát feltörlöm, akárhogy véded
is pl. a tehénvakaróval, vagy bicskával! (Úgy ültetem a partnert a tócsa mellé, hogy
a két lábát szétvesse. Próbálgatom egy rongydarabbal a törlést, de a védõje azt
megakadályozza. Egy váratlan pillanatban elkapom a két lábfejét, magam felé rántom,
rá a tócsára. Feltörlöm azt, de az õ nadrágjával.)
- F., hogy a homlokodról nem tudod ezt a fémpénzt beleejteni a tölcsérbe! (A tölcsér
kieresztõ részét a nadrág – gatya – korcába dugom. A partner tekintetét a plafon felé
fordítja, ráhelyezi valamelyik „nézõ” a pénzt a homlokára, de közben egy elõre elkészített
pohárnyi vizet belelöttyintek a tölcsérbe, melybõl a víz lefolyik a gatyába.)
- F., hogy ha kimész, megmondom, hogyan állsz! (Kimegy a partner, én pedig
közlöm vele: Kérdezzed, hogy állok! Õ kérdezi. A válaszom: Mint egy félbolond…)
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JÁSZKAPITÁNYI BESZÁMOLÓ1
Egy esztendeje annak, hogy a XII. Jász Világtalálkozón, Jászboldogházán kaptam
a megbízatást a kapitányi teendõk ellátására. Annak a kis településnek a küldötteként
képviseltem a jászokat, amely tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját.
A Jászok Világtalálkozójának gondolata a hagyományok ápolásából, a jász
indentitás tudat erõsítésébõl fakad.
Az ünnepek mindig valamely jeles eseményhez kapcsolódnak. A jászok életében
ez a jeles esemény a redemptió volt. Mi, jászok méltán vagyunk büszkék arra, hogy
õseink összefogva gyûjtést rendeztek, s 1745-ben visszavásárolták I. Lipót császár
által a német lovagrendnek eladott földjeiket, ezzel együtt szabadságukat. A jászok
életére nagy befolyással van a 250. évfordulóra megrendezett elsõ Jász Világtalálkozó,
majd késõbb a jász egységet jelképezõ Jászkapitány beiktatása, mely a találkozó
szerves részévé vált.
A XII. Jász Világtalálkozó óta bírom a Jászok megbízatását, hogy képviseljem,
ápoljam a jász hagyományokat. A Kapitányok Tanácsa és a Nemes Jászok elõtt azt
ígértem, hogy minden igyekezetemmel, erõmmel eleget teszek a jász indentitás
bõvítésének, és a jász összetartozást szimbolizálom.
Ennek igyekeztem eleget tenni a jász településeken. Részt vettem a Jászsággal
kapcsolatos hagyományõrzõ, tudományos, kulturális és mûvészeti rendezvényeken.
A hagyományõrzés, a múlt tisztelete minden formájával találkoztam.
Ilyen volt:
– a Szüts Mihály lovas bandérium évzáró közgyûlése, zászlószenteléssel
egybekötve
– az aradi 13 vértanúról való megemlékezés Lázár Vilmos társaságában
– az 56-os októberi forradalomról való megemlékezés a forradalomban
résztvevõkkel
– az 1848. március 15-i forradalom évfodulójának megünneplése több településen
– a Jászok Napjáról való megemlékezés a Jász Emlékmûnél
– a Hõsök Napjának megünneplése, koszorúzás az emlékmûnél Jászberényben
– a Déryné Széppataki Róza emlékünnepély
– a jász települések falunapjai és egyéb rendezvényei
Külön köszönöm azt a tiszteletet, amelyben a fent említett rendezvények során
részesítettek.
1

Elhangzott a XIII. Jász Világtalálkozón, Jászszentandráson 2007. június 23-án
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A Jászság kulturális seregszemléi nagy jelentõségûek, némelyik híre még az
országhatáron túl is terjed. Ilyen a Csángó Fesztivál, melynek nyitó és záró
ünnepélyén díszvendégek voltunk. Hasonló jelentõségû a Jászság Népi Együttes
35. évfordulójára rendezett gála, ahol az alapítók, ma már nagypapák, az unokáikkal
együtt ropták a táncot. Szintén a Jászság kultúráját színesítette a dalos találkozó,
mely a 35 éves Porteleki Pávakör jubileumi ünnepsége volt.
A hagyományõrzés és a jász kultúra külön ötvözete a Jász-bál, melyet a hagyományõrzõ csoportok nagy figyelemmel és odaadással készítettek elõ. Igyekeztek
visszahozni a múlt század polgári szokásait, szórakozási kultúráját. Az alapítványi
bálokon, a települési rendezvényeken részvételünkkel igyekeztünk a hagyományokat
ápolni, ill. újjáéleszteni.
A Rajztanárok Zempléni Alkotó Körének kiállítása és a Jász Galéria festmény
kiállításának megnyitóján való megjelenésünk ugyanúgy szerepelt a programban,
mint az Igrice Együttes bemutatóján való részvétel, az alapfokú mûvészeti iskolák
színes bemutatói a Jász Múzeum udvarán, vagy a helyi rendezvényeken. Ezek az
események mind azt jelzik, hogy a jász kultúra él, és a jászok mások kultúrája,
mûvészete iránt is érdeklõdnek, mások kultúrája felé is nyitottak.
A tudományos élet is foglalkozik a jászok történetével, Példa erre az a tanácskozás,
amely a jászok eredetét vizsgálta a középkorban. A magyar akadémikusokkal, tudós
kutatók mellett voltak angol, német, orosz, grúz, japán nemzetiségû történészek,
régészek és néprajzosok. Meg kell jegyeznem, hogy az ázsiaiak között nagy
népszerûségnek örvendtem.
Részt vettem a Jászok Egyesületének budapesti rendezvényén, ahol az elszármazott
jászok részérõl nagy érdeklõdést tapasztaltam a szülõföldjük iránt. Az egyik
rendezvény a Magyar-Iráni Társaság és a Jászok Egyesületének I. tanácskozása
volt. A másik a Jászság agráriumának helyzetérõl szólt, melyet jászsági szakemberek
ismertettek. Meglepõ volt számomra, hogy a nem agráriumból élõ emberek is hogyan
érdeklõdnek a jászság mezõgazdasága iránt. A jászságból elszármazottak kötõdése
a szülõföldhöz nagyon erõs. Ezt tapasztaltam a boldogházi elszármazottaknál is,
akik nagy számban jelentek meg az éves összejöveteleken és legutóbb a kenderesi
kirándulásukon is, ahol megkoszorúztuk Horthy Miklós volt kormányzó síremlékét.
Tevékenységem során a Jászságon kívülre is eljutottam. A vármegye rendszer
megalakulásának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre meghívást kaptam
Szolnokra, a megyeházára. Ezen az ünnepségen került sor a Külsõ Szolnok terem
felavatására, amelyet a jászok és a kunok még a 125. évfordulón vehettek birtokukba.
Ezt követõen a közgyûlés résztvevõi szabad idejükben, a saját termükben
tartózkodhatnak a megyeszékhelyen.
A hármas kerületi kapitányokkal is tartom a kapcsolatot. Részt vettünk a kiskun
kapitány újbóli beavatásának ünnepségén Fülöpszálláson. A nagykun kapitány
meghívására részt vettünk Kunhegyesen a Konok Kunok Kavalkádján, melynek
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egyik jeles eseménye volt a „Nagykun Kapitányház” avatása. A Jászság határát
átlépve megtapasztaltuk, hogy a Hármas Kerület lakosai is büszkék a múltjukra,
ápolják hagyományukat, õrzik kultúrájukat.
Az eltelt idõszakban végzett munkámról bõvebben a Boldogházi Hírekben
számoltam be. Itt köszönöm meg Zámbori János és Gubicz András jászkapitányok
hasznos segítõ tanácsait, javaslatait, melyet a munkám során tudtam hasznosítani.
Az eltelt egy év alatt nagyon sok értékes emberrel sikerült megismerkednem a
különbözõ jász településeken, a településükért tenni akaró és tudó polgármesterekkel,
tanárokkal, egyházi vezetõkkel, hagyományõrzõkkel, szakkörvezetõkkel és a lelkes
tagsággal. Kapcsolatba léptem politikusokkal, országgyûlési képviselõkkel, akik a
Jászság érdekeit képviselik parlamenti munkájuk során.
Tapasztaltam a jász települések lakóinak lelkes lokálpatriotizmusát, ahogy jászként
és magyarként ragaszkodnak szülõföldjükhöz, szeretik ezt a tájat, melyet Jászságnak
hívnak. Megállapíthatom, hogy egyre nagyobb az igény mutatkozik a Jászság, a
jászok történelmének, gyökereinek megismerésére.
Annak tudatában adhatom át a következõ jászkapitánynak a tisztséget, hogy a
jászok egysége egyre erõsebbé válik, a redemptió iránti tisztelet továbbra is
segítségünkre lehet mindennapi életünkben. Legyen még szorosabb az összefogás
a jászok között, a magyarok között, és érvényesüljön a szolidaritás is egymás iránt!
Kívánom, hogy az új jászkapitány is részesüljön a jászok megkülönböztetett
szeretetében, és fogadalmához híven képviselje tovább a jászok hitét, legyen
szimbóluma a jászok összetartozásának, egységének!
Az utókornak azt kívánom, hogy legyen a jász összetartozás, a jász tisztelet egymás
iránt olyan erõs, hogy a redemptió 500. évfordulóját is Jász Világtalálkozóval és
jászkapitány avatással ünnepelhessük!
Adja a teremtõ, hogy így legyen!
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MOZART ÉS DÉRYNÉ1
„Isten muzsikusa” és a „magyar hajnal fülemüléje”
Isten muzsikusa!
Magyar fülemüle!
Értetek nekünk,
Megbocsát az Isten.
(A szerzõ)
A csillagoknak csak születésük és ragyogásuk van. Ezért halálukat nem, csak
születésüket ünnepelhetjük.
250 éve, 1756-ban jött a világra minden idõk legnagyobb zeneszerzõje; Wolfgang
Amadeus Mozart.
A mi csillagunk negyvenhárom évvel késõbb, 213 évvel ezelõtt, 1793 karácsony
estéjén – december 24-én született. Tehát a szeptember 29-e, Szent Mihály napja
nem születésnap. Hogy Dérynét szülõvárosában mégis e napon köszöntjük? E
ficam a nemzetvesztõ korszak groteszk továbbélése.
A 213. évforduló ugyan nem olyan jubileumi mint a 250-es, mégis érdekes szám.
Az ezredforduló alkalmával, a szerzõ Déryné díszpolgári címmel való
megtiszteltetésének kezdeményezését – (amely 2001. január 22-én kelt) a sok polgári
szervezet és közösség mellett – 213-an írták alá, amely akár azt is jelentheti, hogy az
eltelt 213 év alatt, minden évben kérte egy jászberényi polgár Déryné méltatlanul
elfelejtett megtiszteltetését.
Mozartot az „Isten muzsikusa”, „szeretet muzsikusa” névvel illették.
Mondták, hogy „az angyalok a liturgiában Bachot énekelnek, de kedvtelésbõl
Mozartot játszanak.”
Dérynét „Karácsony szülöttjé”-nek, a „magyar hajnal fülemüléjé”-nek,
„dalszínészetünk hajnalcsillag”-ának, „csillag és virág”-nak nevezték.
Kripsz mondotta: „sokan mûveikkel az égig akarnak érni, Mozart onnan jön.”
Mozart az Isten muzsikus csillaga. Déryné, a magyar hajnal, dalszínészetünk – a
honszeretet csillaga. Isten és a honszeretet lángja egybeolvad csillagragyogásukban,
amely fény örökre beragyogja az egyetemes emberi és a mi magyar nemzeti kultúránk
egét.
1
A közelmúltban elhunyt szerzõ a Jászberényi Gimnázium tanára volt, majd irodalomtörténészként
nyújtott tudósi teljesítményt. Szerkesztõségünk ezzel az írással búcsúzik a nálunk is többször
publikáló Varga Imrétõl.
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Déryné volt Magyarországon az elsõ Donna Anna Mozart: „Don Giovanni” c.
operájában, melyet Párizst és Londont is megelõzve mutattak be.
Bellini „Norma” c. operájának címszerepét is õ énekelte elõször Magyarországon;
1836 április 6-án Kassán, majd késõbb Pesten is. A rádiómûsorokban gyakran
felhangzó „Cassa diva” kezdetû ária – még akkor is ha az ma Maria Callas hangján
szólal meg – és Rosina Cavatinája hallgatásakor Rossini „A sevillai borbély” c.
operájából átélhetjük Dérynénkkel való lelki, érzelmi találkozás felemelõ örömét.
Déryné örök! De az aktuális politikai rezsimek profitálni akarnak belõle.
Csillagragyogásának fényével vakítanak, hogy sötétségüket elfedjék.
Az ez évi március 15-i operaházi ünnepség központi alakja a mi Dérynénk volt. A
„keretjáték”-ot az 1848-as forradalom (Déryné akkor 55 éves volt), a Katona Józsefhez
való viszony és a „Bánk bán” c. dráma születésének körülményei alkották.
Mozartot, aki Kripsze-szel együtt vallva az Égbõl érkezik akár az „Ave verum corpus” hangjaira, és Dérynét, akinek hangja talán a „Pálinkás Kereszt” tövébõl indult
egy karácsony szentesten a csillagok felé, égi vándorlásukon kívül a virágjelkép –
nevezetesen a rózsa is – összeköti. A rózsa a kor különösen kedvelt virága volt.
Mozart ölnyi rózsát hullatott örökre elszenderült „mamá”-ja lábai elé. Déryné
keresztneve a Róza, a rózsa virágnévvel mutat közeli rokonságot. Hinni tudok abban
is, hogy a rózsának, mint virágnak köze van a „Csillag és virág” elnevezéshez is, túl
azon hogy Déryné a magyar nemzeti mítosz egyik legszebb virága.
Kedves apróság: Mozart is, Déryné is az édesanyjukat „mamá”-nak szólították.
Amikor Dérynét megkérdezték, hogy kitõl tanulta a „Cserebogár, sárga cserebogár”
c. dalt, az „édes mamá”-tól volt a válasz.
Mûvészetük – kiemelkedõen Mozart életmûvének igen jelentõs hányada –
keresztény hitük tanúságtétele is.
Déryné keresztvetéssel „felvértezve” lépett keserves küzdelmeinek színterére,
lett légyen az kocsiszín, a pesti Rondella, vagy a Pesti Német Színház. „Fegyvere”
a magyar szó és a magyar dal volt. Hõsi küzdelme, melyet irdatlan útján magyarnak
maradásunkért és az elsõ Pesti Magyar Kõszínház létrehozásáért folytatott, emelte
kortársai fölé és vált nemzeti mítoszunk részévé.
Déryné nem csak színházi õstörténet. Örökségét nem csak ápolni és méltón
ünnepelni kell, hanem mindennapi magyarságunk természetes megélésének részévé
kell válnia a társadalmi, kulturális, nevelési és az ismeretterjesztési struktúrákban
egyaránt. Idõszerûségét, örökségének értékét, a globalizmus, a multi- és sznobkultúrák fokozódó terjedésének romboló hatása méginkább növeli. Olyan kincs,
amellyel nem élni vakság és bûn.
Mozart és Déryné közönségszeretete is legendás.
Még a kezdetekkor Mozart egyik hangversenyét a regnáló hatalmasságok és
intrikusok meg akarták akadályozni, amely majdnem teljes mértékben sikerült is.

