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hazatért T
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vezetett. D
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ziumban, a
ban, el eg
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Szülőföldje
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I HELYÉRE PÓSA

Egyházi és 

ormátusként még
ves, ma úgy mo
rte a Kárpát-med
kori jugoszláviai 
masan tapasztalt
yvből. Mind a 
ormátus Énekesk
y mennyben lakó
dicséri létezésév
nge szél, tenger

a, hogy visszatér
rmátus énekeskö

A LAJOS? 

irodalmi félreáll

g kisgyermek ko
ndanám, „öko-én
dencében: Menn
énekeskönyvbe

tam, hogy kimara
mai napig. De 
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ó én Istenemet 
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r patak Hozzá b
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lítás – máig elm
 

oromban nekem 
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drága éneke a 

komisz kultúrpoliti

maradt rehabilitá

 

is rabul ejtette 
nyi testvérem vis
stenem… Bele i
am is megtanulta
országi reformát

996-ban megjele
énekecskéből tu

csérem énekszó
a kis virág, erős
lett vajon évtized
hivatalos kárpá
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A Pósa
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d nemzeti fejlőd
or a nagy mag
ítségével megleh
tve a Gondviselé
lv, a magyar ku
tikai és tudatosa
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Még Nobel-díjra 
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A magyar 
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zett emlék
megjelölés
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Pósa Lajos
míg magy
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számára a nev

mekirodalmat.” Pó
hogy színmagyar

A legfehérebb s

 
java ismerte és 
kor is, ha szellem
asztalánál.  Herc
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ptak a konyhába

zkafát.” Mesél ő 
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száthnak igaza?

um az 1930-as é
 

múlt század 30-
ben írta meg az ő
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icákról, az egér
kecskéről, báró M

az egykori 
meg nem 

agy mesélő 
gatott, mind 
nemzeti.net 
ág különféle 

adott ízelítőt 
ünkbe dallal 
k határait. A 
naiv, repülő 
ányászta ki 
Valósággal 

eivel, mikor 
milyen lagzit 
át, elvette a 
riskoláról, a 
Morgóról, a 



hű bundás
eleven, vid
igen van a
 

 

A debrece
akarta értő
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eli a gyermeket, 
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ogy ilyen kincse 
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érdekelte, ki-ki m
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a felelős miniszte
eklap virágzik, fol
agy lobogással m

mezteti a gazdag
ívánja. Hogy az 
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an bízzák a nullpo
a a jóságos sz

ndorlókat, nem hi
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árs írók jelentke
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köröttünk élőket
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tszeretetre nevel
e honi feledtetés
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agyar kultúra és 
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k, akiknek fantáz
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ban fogyatkozott
ek jó ez? Pósa 
pát-medencei éne
nipulált kulturális 
rodalomoktatásb

gyar mesekirály?
sszaperlő sorok 
Pósa Lajost ismé

, de jó modorra
ak megvédeni a
 ad lapjában fej
l, növényvédelem
se?  Szabó Mag
Bár adott volna b
ek”? Ideje lenne, 

zólnak méltó mó

tékeléséhez nem
sikerrel küzdött: jó
tett hitet, az élet 
a magyar érzés 
ll(ene) nőnünk h
ziájában, szívébe

ma nagyon-nagyo
anabb, mesétlene
tabb, magyarságt
imádsága, ének

ekeskönyvvel is.
amnézia áldoza

ban, az irodalom
? Az indító idézet
végén: Magyaro

ét tanítják majd is

a, illemre is, az 
 hazát, a kislány
jtörőt, mesét, kis
mre int…”. Medd
gda találó fogalm
bölcsességéből a
igencsak ideje…

 
ódon az iskolai 

 

m lehet igenlő sz
ó kertész módjár
értékeinek megb
iránti olthatatlan

ozzá. Mint ahogy
en életre kelt Pó
on hiányzik felnő
ebb, színteleneb
tudatban megszü
ke talán visszalo
 De meddig kell

ataként felnövő ifj
 könyvekben újr
t ismétlése talán 
rszágon akkor le

skoláinkban! 

ő nevelte fiúk te
yok háziasszony
s színdarabot, ü
ig hát e nagy sz

mazását meghallj
a korabeli kormá

… 

könyvek róla? 

 

zavunkon kívül m
ra kis olvasói lelk
becsülését, a ma
n szeretetet”. Ez 
yan másként lette
ósa színültig mag
ttekből és gyerm
b lett ez a mai v
ürkültebb a mai m
opakodik a szív
 még várni a tud
jabb nemzedéke
ra méltó helyére
elgondolkoztat n

esz valódi rendsz

ermészetes 
ynak, édes-
üzeneteiben 
zív és nagy 
ják-e hit et 

ánynak és a 

mást hozzá-
kébe ültetve 
agyar nyelv, 
akkora tett, 
ek felnőttek 
gyar mese-

mekekből is. 
világ, imád-
magyarság. 
ekbe az új 
atlanság, a 

eknek, hogy 
e kerüljön a 
némelyeket 
zerváltozás, 



 
A BESZÖGEZETT ABLAK 

 
Édes hazám, édes anyám, 

De sok sebből vérzel! 
Oh’ hogy is tudsz megküzdeni 

Annyi szenvedéssel! 
Mégis az a legfájóbb, hogy 

Fiaid elhagynak… 
Egyre több a lakatlan ház… 

Beszögezett ablak! 
 

Mennyi, mennyi üres hajlék, 
Világtalan kunyhó! 

Nem nézhet be a kelő nap, 
Nem nézhet a hunyó. 

Nem mosolyg rá a muskátli, 
Aki arra ballag… 

De szívtépő oh az a 
Beszögezett ablak! 

 
Világtalan üres hajlék 

Be nagyon is árva! 
Füsti fecske se rak fészket 

Eresze aljára. 
Nem füstölög a kéménye 

Hívón az utasnak… 
Tova űzi az a sötét, 
Beszögezett ablak! 

 
Kidűlt-bedűlt a sövénye, 
Udvara: gyom, dudva… 
Mit érezhet ott az a föld, 

Csak az Isten tudja! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hol azelőtt a nóta csengett: 
Szelek sikongatnak… 

Talán sír is az a vak szem: 
Beszögezett ablak! 

 
Hej, az a sok néma kunyhó. 

Mintha sóhajtgatna! 
Mennyi letört hit, reménység 

Fekszik benne halva! 
Koporsója: sok örömnek, 

Bölcsője: bánatnak… 
Meg-megzörren, megreszket a 

Beszögezett ablak! 
 

Édes hazám, oh add vissza 
A szemük világát! 

Mosolyogtasd a muskátli 
Szép piros virágát! 

Füstölögtesd a kéményét 
Fecskés ereszaljnak! 

Hadd nyíljon kis valamennyi 
Beszögezett ablak! 

 
Álld el a kivándorlóknak 

Útját mindörökre! 
Öleld föl már a karodba 

Könyűket törölve. 
Ne csak könnye: kenyere is 

Legyen a magyarnak… 
Tudom akkor nem lesz többé 

Beszögezett ablak! 
 

Írta: Dr. PhD Békefy Lajos 
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