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Két kötet a XII. Anyanyelvi Konferencia alkalmából, benne költemények,
lelkeket és szíveket megmozdító olvasmányok, élmény, segédeszköz ünnepeink, a nyelv ünnepe számára is. Benne magyar költészetünk kincsestárából egy
csokornyi, hogy megtaláljuk azokat a szellemi, lelki értékeket, amelyek tartalmasabbá teszik az ünnepeinket, s így tartalmasabbá tehetik a munkás köznapokat
is – olvassuk a fülszövegben.
Midőn ünnepelünk, gondoljunk arra, tanácsolja az előszó, mit jelentett és
mit jelent, milyen történelmi, vallási, kulturális örökség és hagyomány áll mögötte, mert minden ünnep jelkép, közösségi értelme és jelentősége van, kifejezi,
megerősíti egy nemzeti vagy vallási közösség összetartozását. Szilágyi Domokos
szavaival: „Az ünnep, amely egyszer lesz még a világon, s amely után ünnepvárás lesz még, ezerszer, milliószor…”
Ünnepeinket a kötet verscímei is jelzik: (a 236 versből szemelgetve):
Arany János Újévi köszöntése után a vízkeresztet köszönti
József Attila Bethlehemi királyok verse, majd a magyar kultúra napját Kölcsey Ferenc Hymnus-a, a negyvennyolcas
forradalom és szabadságharc emléknapját Petőfi Sándor
Nemzeti dal-a, Juhász Gyula Március Idusára, Erdélyi József
Március tizenötödikén c. verse. Vörösmarty Mihály ünnepli a
szabad sajtót, majd Jékely Zoltán Virágvasárnap-ját, Babits
Mihály Húsvét előtt-je mellé Ady Endre A szép húsvét társul.
A magyar költészet napját József Attila, Szabédi László,
Kovács Vilmos azonos Ars poetica verse köszönti, Radnóti
Miklós Razglednicá-ja a holokauszt borzalmaira emlékeztet,
Nagy László Tavaszi dal és a Májusfák két versével a munka
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ünnepét idézi, az anyák napját pedig József Attila Mama c. versének örökszép
sorai. Balassi Bálint Borivóknak való és Horváth Béla Pünkösdi könyörgés öröme
mellé máris ott van Ady Endre A szétszóródás előtt vészjósló, Trianonra utaló
szövege, majd Reményik Sándor Erdély magyarjaihoz és Eredj, ha tudsz figyelmeztető szava, Áprily Lajos Tetőn megbékélő hangja. Ám újra egy szomorú ünnep,
Nagy Imre és mártírtársai emléknapja, melyet Petri György A 301-es parcelláról,
és Bella István Arccal a földnek c. verse idéz. (Égbekiáltó embertelenség, hogy a
mártírokat hasra fektetve, arccal a földnek „temették el”…) Szent László királyunk kellene megbüntesse haló porukban is a bűnösöket: „Te kivagdalád az
eretnekeket… Illyés Gyula Hunyadi keze kórusának olvasása után fohászkodás
következik: Ó kegyes Szűz Mária és Tárkányi Béla Boldogasszony anyánk sorait idéző verse, majd Tűz Tamás Szent István királyunk előtt tiszteleghetünk, akit a
költő „Áldott szigor, rendet hozó szelídség” sorral tisztel meg. Az augusztusi
ünnepre egy augusztusi szomorú nap – Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály,
Illyés Gyula Mohács – emlékét idéző verseit olvashatjuk, majd két októberi
gyásznap, az aradi vértanúk – Illyés Gyula és Faludy György Október 6 – szomorú ünnepét, az 1956-os forradalom- és szabadságharcra emlékezhetünk,
amikor Tamási Lajos örvend a forradalomnak, de számonkérő hangon számol
be, hogy Piros a vér a pesti utcán, és A Parlamentnél (Ágh István) „Földön-fektem
iszonyú homorúja gyöpös a vér…” s „Vérvörös ország ma Magyarország…
Fekete ruha ma Magyarország…” (Lászlóffy Aladár), s még karácsonykor is
Márai Sándor könyörgő szavait idézhetjük: Mennyből az angyal, menj sietve „Az
üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok / Között hallgatnak a
harangok…” S közben még halottak napja (Kosztolányi Dezső verse), Szilágyi
Domokos Circumdederunt, Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben. Zelk Zoltán
gyerekeknek szóló Mikulás verse egy kis derűt hoz a kötetbe, melyet Ady Endre
Karácsony „Harang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong a hálaének…” sorai
megerősítenek, de ebbe is üröm vegyül Mécs László Karácsony 1921 soraival:
„…vér csurran a karácsonyfánkról, könny gömbölyül az új kalácson… te
Bethlehembe hívó csillag!…. Csurgasd kelyhed édességét a mérgezett szívű világra!...” Hogy Arany János Év utolján versével búcsúzzunk és Határ Győző
Századvég kezdő sorait idézzük: „elmúlt hát ez is elviharzott ez század / elnyűtte háborúit elnyelte népeit…”
Örömünnep, gyászünnep – fogalmazta meg Pomogáts Béla, de csak
örömünnepre hív a Nyelvhaza kötet, amely a magyar nyelv mellett hittel megszólaló, a hűséget vagy éppen aggódást kifejező, de a magyar nyelv sorsa iránti
elkötelezettséget meghirdető költeményeket sorakoztat fel. A jelen magyarországi, erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és nyugati költők szövegei szerepelnek benne, akik megfogadták s nekünk is továbbítják Füst Milán tanácsát:
„Óh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok…”
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Sylvester János A magyar nípnek szól, „…szól néked az itt magyarul. Minden nípnek az ü nyelvin…”, felel neki Dutka Ákos: „Szerelmes szó, te, szárnyaló szavunk… Magyar lelkünk hímes, drága szója. (Magyar szavak siratója). Cs.
Szabó László Álmatlan éj c. versében magyar erdélyi falu- és városneveket sorakoztat – hogy megőrizze őket –, melyek hangzásuk mellett történelmi, kulturális töltéssel is megragadják az olvasót: „… Székelyzsombor Zetelaka Zágon
Apáca… Nyárád- Marosmente Kalotaszeg….” Hasonlóan Jékely Zoltán Zengő
nevek-et rögzít: „Hadrév, Sáromberke, Kalota-Szentkirály – didergő fészkek az
erdélyi rengetegben! Neveteket ki mondhatná ki szebben, mint én az emlékezés
áhítatában…” Csukás István is emlékezik az Ima a bölcsőhely nevéért soraiban:
„Erdély fölött sötétedik, a csillag is késlekedik, gyúlj ki csillag sötét egen, fohászkodik Magyarigen”. Jobbágy Károly Fuldokló anyanyelvem cím alatt a határokon túli magyar nyelvhez szól: „Szétszórt tagjaid kutatom / idegen nevű utakon, / idegen írások alatt / lesem szép hajlataidat.” Kányádi Sándor pedig feladatot tűz ki mindannyiunk elé: „Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A
szavakat is. Egyetlen szó, / egy tájszó se maradjon kint…” (Nóé bárkája elé) Miért ez a sietség? „Mert leapad majd a víz. / És fölszárad majd a sár. / És akkor
majd a megőrzött, / a meglévő szóból újra- / teremthetjük magát / az első búzaszemet / ha már igével élnünk / tovább nem lehet.” Sulyok Vince is számba veszi Anyanyelvem maradék szavait „…őrködöm oly féltőn fölöttük…, Ügyelek is rájuk nappal-éjjel / s arra is, hogy másokéival
ne nagyon keveredjenek, mert ezek a szavak az én
anyanyelvem maradék szavai…” Ennek ellenkezőjére figyelmeztet Thinsz Géza a Svédmagyaros versében:
„…és keveri-keveri. Svédmagyarul és magyarsvédül.”
Bármelyik költeménybe olvasunk bele, igazolhatjuk a fülszöveg megfogalmazását „anyanyelvünk
szeretetében fogant műveket találunk” . Olvassuk
hát, adandó alkalmakkor szavaljuk e költeményeket, s
Horváth Imrével ígérjük: „Nem kell előtted pirulnunk, anyám. Megőrizzük, mit ajkad ránk hagyott.”
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