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“A legnagyobb dicsıség nem az, hogy soha nem vallunk
kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek
vagyunk felemelkedni.”
/(Nelson Mandela/
A hibák visszajelzések a teljesítményünkrıl.
A gyıztesek sokkal több hibát követnek el, mint a
vesztesek. Ezért tartoznak ık a gyıztesekhez. Több
visszajelzést kapnak, mivel többször próbálkoznak.
Az egyik legnagyobb baj a vesztesekkel az, hogy
hibáikat túl komolyan veszik, és nem veszik észre a
bennük rejlı lehetıségeket.”
/Andrew Matthews/
“Az egyik legnagyobb kihívás bárkinek az életében,
hogy megtanulja, hogyan értelmezze a ‘kudarcot’.
Hogyan foglalkozzunk az élet ‘vereségeivel’, és mit
tartsunk olyan oknak, amely a sorsunkat alakítja.
Emlékeznünk kell arra, hogy csaknem bármi másnál
jobban alakítja az életünket az, hogy hogyan kezeljük a
csapásokat és a kihívásokat.”
/Anthony Robbins/

Talán sohasem volt ennyire jellemzı módon jelen
az életünkben az a megfoghatatlan, „virtuális
világ”, mely lassan uralma alá hajtja a teljes emberi
civilizációt… Néhány évvel ezelıtt nem szóltak a
hírek hitelminısítı intézetekrıl, nem volt minden
második szó az „IMF”, nem érezte ennyire az
átlagember, hogy „nincs tovább”, hogy „elfogyott
a levegı”, hogy „annak a bizonyos huroknak a
szorítása immár elviselhetetlenné vált”…
Kellıen nyitott elmével szemlélve a világot látjuk
és tudjuk, hogy az igazi okok, és a folyamatot
mozgató tényezık nem a szemeink elıtt zajlanak,
és teljesen másról szólnak, mint ahogy azokat
mézes-mázos köntösben tálalva népszerősítik, és
fogyaszthatóvá, sıt egyenesen kívánatossá teszik…
Mindez annak a boszorkánykonyhának a része,
ahol bizony a színfalak mögött elhangzik akár egy
gyógyszergyártó cég csúcsvezetıje szájából, hogy
„nekünk nem az egészséges emberre van
szükségünk…”, magyarra lefordítva tehát minél
tovább, gazdasági érdekbıl „fogyasztóként” kell
megtartani önmaguk számára, függıvé és beteggé
téve ıt újra és újra, mely folyamatban
természetesen szövetségesként ott vannak az út
különbözı állomásain az élelmiszernek nevezett
„szemetet” elıállító és forgalmazó cégek is…
Ismerıs talán az a mondás, hogy „már túl sokan
akarták a javunkat…, és bizony az évek alatt el is
vitték”… Észre sem vette az emberi faj, hogy
szépen lassan leszokott a gondolkodásról,
kiszolgáltatottá vált, egy olyan hatalmi erıtérben
mozgatják bábfiguraként, ahol addig és olyan
szerepre osztják be, melyet az aktuális helyzet – de
semmiképpen sem az ı érdeke – kíván…
Már nem is leplezi a rendszer, hogy az emberekre
eszközként tekint, egy „magasabb rendő cél”
elérése érdekében pedig, ha „eljött az ideje”,
kifacsarja, és mint egy rongyot eldobja…
Nem lehet és nem is lesz ez mindig így. Lehet
ébredni, lehet felnıni az Ember minıséghez, lehet
és kell Értéket élni, és Értéket teremteni…
Ez a világ a természet harmóniájával tökéletesen ki
van találva… Meg sem gondolják azok, akik most
élet és halál nemzetek fölötti uraiként tetszelegnek
saját tükrükben, hogy a Rend csak ideig-óráig
rúgható fel…, utána bizony helyre áll…
Üveges Gábor
polgármester
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Megújult a Szentandrások Szövetsége
„…Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást.
Vagyis barátok.
Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl…”

Ezzel a mottóval rendezte meg 2012. június 22-23-án Hernádszentandrás Község
Önkormányzata a XVI. Szentandrások Találkozóját.
Az 1996-tól minden esztendıben megvalósuló találkozón idén a hat hazai (Békésszentandrás,
Jászszentandrás,
Hernádszentandrás,
Nemesszentandrás,
Rábaszentandrás,
Tornaszentandrás) településen túl egy szlovákiai (Liptószentandrás) delegáció is képviseltette
magát, hivatalosan is elindítva ezzel a Kárpát-medencei Szentandrások együttmőködését.
A közös képviselı-testületi ülésen a testvértelepülések vezetıi beszámoltak egymásnak az
elmúlt esztendı történéseirıl, majd felavatták – az elmúlt 15 év kapcsolatát is megerısítı –
közös jelképüket, a Szentandrások Címerét.
A helyi Szivárvány Társulat produkciója után a templomkertben felavatásra került a Mester
András hejcei fafaragó mővész által készített „Szentandrások a Kárpát-medencében” elnevezéső
emlékmő.
Az ünnepségen Üveges Gábor polgármester köszöntıjét követıen a Szentandrás nevő
települések vezetıi egy-egy általuk hozott kıtömböt helyeztek el az emlékmő talapzatánál ezzel
is kifejezve összetartozásukat, és közösségük szilárdságát.
Az avatáson Dr. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára mondott
ünnepi beszédet, közremőködött Spisák István színész és Benedek Ádám, a hernádszentandrási
Szivárvány Társulat, valamint a Miskolci Harsona Kvartett.
A találkozó második napján egy egyedülálló népmővészeti kiállítást követıen a vendégek egy
„faluséta” keretében tekinthették meg Hernádszentandrás napról-napra bıvülı Biogazdaságát,
valamint a három éve sikeresen mőködı Hernád-völgyi Tanodát. A szombati nap programján
részt vett dr. Viski József, a Vidékfejlesztési Minisztérium fıosztályvezetıje is, akivel az
együttmőködés további irányairól is egyeztetett Üveges Gábor polgármester.
A hernádszentandrási díszpolgár Csehi Ferenc karnagy által dirigált Sárospataki Mővelıdés
Háza Kamarakórusának a helyi református templomban tartott koncertjét követıen a
szentandrási delegációk egy-egy kemencében sütött friss kenyérrel térhettek haza egy tállyai
borkóstolással egybekötött közös ebéd után.
A találkozó záróakkordjaként Üveges Gábor hernádszentandrási polgármester átadta a
Szentandrások Vándorzászlóját Krajnyák Dénes tornaszentandrási polgármesternek, aki 2013ban várja majd házigazdaként a testvértelepüléseket.
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Demjén-nagykoncert Hernádszentandráson
Mintegy ezer ember elıtt adott fergeteges hangulatú koncertet Demjén Ferenc és zenekara a IV.
Hernád Fesztivál keretében augusztus 4-én, szombaton este Hernádszentandráson.
Visszakanyarodva e jeles nap elejére, a verıfényes napsütéses délelıttön 6 csapat részvételével
indultak meg a VIII. Szentandrás Kupa – kispályás labdarúgó torna küzdelmei a Sportpályán,
majd a Hernád-völgyi Tanoda udvarán 10 órakor fellobbantak a lángok a III. Szentandrás Íze
Fızıversenybe nevezett csapatok bográcsai alatt.
Készült gulyásleves, babgulyás, vadpörkölt, szilvás gombóc, agyagban sült csülök,
csülökpörkölt, és két üstben illatozott a hamisítatlan töltött káposzta.
Jó fızéshez szólt a jó muzsika a Tip-Top Dixie formáció elıadásában. Az idelátogatók
megcsodálhatták a BioSzentandrás szemet gyönyörködtetı standját, ahol a friss zöldségek
mellett a levendulából készült termékek is színesítették a kínálatot. A Bestillo Pálinkaház
különféle prémium kategóriás pálinkákkal, hideg fröccsel és házi szörppel várta a vendégeket, a
Fügedi Márta Népmővészeti Egyesület mesteremberei mézeskalács díszítést, gyöngyfőzést,
valamint csuhékészítést kínáltak a népi játszóházba térı kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Mindeközben pedig az aszalói Gömöri Lovas Major két lóval biztosította a lovaglás és a
sétakocsikázás lehetıségét.
A tavaly alapított Minta Udvar kitüntetı címet 2012-ben Bártfay Pál nyerte el az öttagú zsőri
egybehangzó véleménye alapján.
Délután 5 órakor újra régi önmagát idézve csapott a húrok közé az örökifjú 100 Folk Celsius
együttes, és adott közel egy órás koncertet.
Fél 7-kor lépett színpadra a világhírő „magyar Beatles”, a The BlackBirds zenekar, mely az 50
esztendıvel ezelıtt alakult liverpool-i legendás csapat dalait és hangulatát hozta el a közönség
számára.
Idıközben a sőrősödı felhık, és a térséget elérı viharokról érkezı hírek szegezték az égre a
tekinteteket egyre többször. Az addigra több mint ezer fıre duzzadó tömeg szórakozását viszont
semmi sem árnyékolta be, ugyanis este 9 órától immár csillagos ég alatt csendültek fel Demjén
Ferenc nagykoncertjén az ismert dallamok, és a közel két órás zenei csemege valóban az est
felejthetetlen fénypontjává vált.
Hernádszentandrás a következı esztendıkben is folytatja a megkezdett utat, és a számos egyéb
területen végzett munka mellett, az igényes fesztiválok színhelyeként is szeretne az országos
vérkeringés részévé válni…

Aktuális:
• Hagyományteremtés szándékával önkormányzatunk képviselı-testülete 2012. november
1-én (csütörtök) 15 órakor „Közös gyertyagyújtásra” hív minden hernádszentandrási
lakost a Temetı bejáratához, hogy együtt fejezzük ki tiszteletünket az elhunytak emléke
elıtt.
• Önkormányzatunk minden 60 év fölötti hernádszentandrási lakos számára – az elızı
évek gyakorlatához hasonlóan – rendelkezésre bocsátja közmunkásait a téli tőzifa
összevágásában és bepakolásában, illetıleg a szén belapátolásában való
segítségnyújtás céljából.
Jelentkezni folyamatosan lehet a Körjegyzıség Kirendeltségén személyesen vagy
telefonon. A munkavégzés ingyenes, és a jelentkezések sorrendjében történik! A
szolgáltatás munkanapokon 8 és 14 óra között vehetı igénybe!
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VI. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál
Hernádszentandráson
Hernádszentandrás Község Önkormányzata, valamint
az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány számos támogatóval együttmőködésben
a 2012. esztendıben is megrendezi a VI. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivált.
Ezen eseménnyel folytatni kívánjuk a 2007. esztendıben útjára indult kezdeményezést, mely
2012-ben immár hatodik esztendeje igyekszik tenni térségünk tehetségeiért.
A
hagyományteremtés
szándékával
elsı
ízben
2007.
október
11-13.
között
Hernádszentandráson megrendezett fesztiválra 15 településrıl érkeztek a 6-14 éves
korosztályhoz tartozó általános iskolai tanulók. Ekkor határoztuk el, hogy minden esztendı
októberében megnyitja kapuit Hernádszentandrás a tehetséges gyermekek elıtt.
A 2012. esztendıben október 19-20. között fogjuk megrendezni a VI. Hernád-völgyi
Tehetségkutató Fesztivált ÉNEK és ZENE, valamint VERS kategóriákban, melynek célja
továbbra is a térség tehetségeinek a megszólítása. Mindkét napon – a hagyományokhoz
híven – 5 tagú független szakmai zsőri értékeli majd a résztvevıket.
A zárónap végén kerül sor a díjak átadására, melyre mindenképpen várjuk az elsı nap
helyezettjeit is, valamint minden érdeklıdıt szeretettel látunk a két nap folyamán!
Különösen üde színfolt lesz, hogy október 20-án a Gála keretében visszatérnek hozzánk a
fesztivál elmúlt 5 éves történetének nyertesei, hogy elmondják, milyen irányt vett az
életük.
Ezen alkalomból mi is visszatekintünk, és felidézünk egy-két közös emléket mindannyiunk
örömére.

Október 19. (péntek) 9 óra: - ÉNEK - kategória
- ZENE – kategória
•
•
•
•

I. korosztály (1-2. osztály)
II. korosztály (3-4. osztály)
III. korosztály (5-6. osztály)
IV. korosztály (7-8. osztály)

Feladat ÉNEK - kategória:
• I-II. korosztály: 1 szabadon választott mő éneklése
• III-IV. korosztály: 2 szabadon választott mő éneklése
Feladat ZENE – kategória:
• I-II. korosztály: 1 szabadon választott zenemő elıadása
• III-IV. korosztály: 2 szabadon választott zenemő elıadása
Program:
• 7.45 – 8.45: Regisztráció (Tanoda nagyterme)
• 9.00 – 9.15: Megnyitó, napi forgatókönyv ismertetése (Mővelıdési Ház)
• 9.30 – 11.30: Verseny (Mővelıdési Ház)
• 11.30 – 13.00: Büfé ebéd (Tanoda nagyterme)
• 13.00 – 13.30: Értékelés, Eredményhirdetés (Mővelıdési Ház)
/a verseny ideje alatt a Tanodában kézmőves foglalkozások és büfé is várják a résztvevıket!/
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Zsőri tagjai:
• Molnár István (elıadómővész, zenetanár)
• Rácz László (igazgató, Aba Sámuel Szakiskola, Encs)
• Seres Ildikó (színmővész, Miskolci Nemzeti Színház)
• Tóth Melinda (énektanár – kamaramővész, Miskolc)
• Üveges Gábor (polgármester, Hernádszentandrás)

Október 20. (szombat) 9 óra:
•
•
•
•

- VERS - kategória

I. korosztály (1-2. osztály)
II. korosztály (3-4. osztály)
III. korosztály (5-6. osztály)
IV. korosztály (7-8. osztály)

Feladat:
• I-II. korosztály (egy szabadon választott vers elıadása)
• III-IV. korosztály (egy szabadon választott és egy kötelezı vers (Juhász Gyula: Anna
örök c. mő) elıadása
Program:
•
7.45 – 8.45: Regisztráció (Tanoda nagyterme)
•
9.00 – 9.15: Megnyitó, napi forgatókönyv ismertetése (Mővelıdési Ház)
•
9.30 – 12.30: Verseny (Mővelıdési Ház)
• 12.30 – 14.00: Büfé ebéd (Tanoda nagyterme)
/a verseny ideje alatt a Tanodában kézmőves foglalkozások és büfé is várják a résztvevıket!/
GÁLA:
• 14.00 – 14.15: A hernádszentandrási Szivárvány Társulat mősora
• 14.15 – 14.45: A hernádszentandrási Hernád-völgyi Kiscsillagok Színjátszó Kör
elıadása
• 14.45 – 15.15: „A Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál elmúlt 5 éve” – felvételek
2007-2011
• 15.15 – 15.45: „A Gyıztesek visszatérnek…” – Mi lett velük? – Mesél a múlt és a
jelen…
• 15.45 – 16.30: Értékelés, Eredményhirdetés, Díjkiosztás – ÉNEK, ZENE, VERS
(Mővelıdési Ház)
(A díjátadásra mindenképpen várjuk az elsı nap helyezettjeit is!!!)
Zsőri tagjai:
• dr. Gazdik Zoltán (közgazdász, az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány
kuratóriumi tagja)
• Maros Éva (újságíró, Miskolc)
• Seres Ildikó (színmővész, Miskolci Nemzeti Színház)
• Üveges Gábor (polgármester, Hernádszentandrás)
• Zagyi Ferencné (középiskolai tanár, Váci Mihály Gimnázium, Encs)
Üveges Gábor
polgármester
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56 éve történt ’56
„1956. október 26-án több vidéki városban is sortüzek dördültek, az ÁVH emberei fegyvertelen
tüntetı tömegbe lıttek többek között Mosonmagyaróvárott, Esztergomban és Miskolcon is a nap
folyamán. A sortüzek áldozataira emlékezünk a történtek rövid bemutatásával.
Mosonmagyaróvárott munkások, diákok, nık, gyermekek győltek össze és végigjárták a
középületeket. Énekeltek, szavaltak, majd követelték a vörös csillagok eltávolítását a
középületekrıl. Ezt még a pártbizottságon és a honvédségi laktanyánál is elérték.
A tömeg ezt követıen a határır laktanyához vonult. Az itt szolgáló határıröket korábban
Budapestre vezényelték, csupán a kiszolgáló személyzet maradt helyben. Kiegészítésükre
Nagyatádról irányítottak át határıröket.
Az egymást alig ismerı katonák parancsnoka Dudás István határır százados lett. İ parancsot
kapott arra, hogy a laktanyát minden körülmények között védje meg, mert ott a nyugati határ
biztosításához szükséges fegyvereket, lıszereket, sıt operatív iratokat tároltak. A laktanya felé
vonuló fegyvertelen tüntetık közeledtére Dudás százados elébük ment, beszélt néhány
tüntetıvel, feltehetıen eredménytelenül.
Ezt követıen az egyik tiszt pisztolyával a levegıbe lıtt, rögtön utána a határırök tüzet nyitottak
mind kézifegyvereikbıl, mind sorozatlövı fegyverekbıl.
A tömeg pánikba esett és menekült. Ekkor egy második, semmivel sem indokolható sortőz is
eldördült, sokan hátulról kapták a golyót.
A sortőz áldozatainak emléktábláján 56 név szerepel: ipari tanulók, középiskolások, fıiskolai
hallgatók, munkásasszonyok, kubikusok nevei szerepelnek rajta.
Tragikus sortőz dördült el ezen a napon Esztergomban is. Az elızı napi tüntetéstıl felbolydult a
város, kora hajnalban pedig a tüntetıkhöz csatlakoztak munkaszolgálatos katonák is, akik elıtte
még leverték laktanyájuk faláról a vörös csillagot.
Reggel nyolckor a város tanárai és diákjai elindultak a Széchenyi térre, majd a városháza elıtt
tüntetést tartottak.
Az erkélyrıl közben leengedték Rákosi gipszbıl készült szobrát, amit aztán összetörtek. Az
esztergomi gépesített hadosztály egy harckocsiját a városházakörül összegyőlt tömeg
feltartóztatta, a benne szolgálatot teljesítı katonák pedig átadták fegyvereiket.
Ezt követıen a körülbelül 5-600 fıs fegyvertelenül tüntetı tömeg a Sötétkapun át a hadosztályparancsnokság elé akart vonulni, ahol fel akarták olvasni a pesti diákság 16 pontját. Amikor
azonban a buszokon és gyalogosan tüntetı tömegbe a hadosztály-parancsnokság ablakaiból
kézifegyverekkel tüzet nyitottak rájuk. Elsıként a lyukas magyar zászlót lengetı férfit lıtték le. A
tömeg ekkor pánikba esett és menekült a helyszínrıl, az ÁVH-s katonák azonban utánuk lıttek.
Az esztergomi ártatlan áldozatok számát 14 és 22 közé teszik, voltak akiket menekülés közben,
hátulról öltek meg.
Október 26-án tragikus események színhelye volt Miskolc is. Itt is a reggeli órákban kezdıdtek a
tüntetések, sok száz ember jelent meg a rendır-fıkapitányság épülete elıtt a letartóztatott
egyetemisták szabadon bocsátását követelve. A békés tüntetés hangulatának ellenére mégis
tragikus fordulatot vettek az események.
Elıbb egy rendır a mennyezetbe lıtt, majd az épületet védı karhatalmisták az emeletrıl tüzet
nyitottak a fegyvertelen tömegre és egy köteg kézigránátot dobtak közéjük.
A tüntetık elmenekültek, kilenc halott és 58 sebesült maradt a helyszínen. A felbıszült tömeg
még ugyanezen a napon betört a kapitányság épületébe, hét ÁVH-s tisztet meglincselt,
holttestüket pedig felakasztották a szovjet hısi emlékmőre.
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Ugyanezen a napon Magyarország több más városában is – többek között Sátoraljaújhelyen,
Nyíregyházán, Kecskeméten – belelıttek az ÁVH-sok a tüntetı tömegekbe.
A brutális megtorlások azonban nem vezettek eredményre, elkezdıdött a menekülés a süllyedı
hajóról. Október 26-a a forradalom történetének elsı döntı jelentıségő fordulata.
A hatalom ekkor látta be elsı alkalommal, hogy puszta brutalitással nem lehet megtörni a
fellázadt magyar nép ellenállását. Piros László belügyminiszter és Szerov altábornagy délutáni
megbeszélése után megkezdték a rendszer ÁVH-s pribékjeinek rendır-egyenruhába való
átöltöztetését, hátha ezzel meg tudják elızni a további lincseléseket…
Forrás: http://tortenelemportal.hu/2009/10/1956-oktober-26-kegyetlen-sortuzek-videken/

Meghívó
Hernádszentandrás Község Önkormányzatának nevében ezúton szeretettel meghívom
Önt és Kedves Családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendı megemlékezésünkre!

Helyszín: Emlékpark, Hernádszentandrás
Idıpont: 2012. október 23. (kedd) 11.00 óra
Forgatókönyv:







Himnusz
Az emlékezés hangjai…
Ünnepi beszéd (Üveges Gábor polgármester)
Koszorúzás
A Szivárvány Társulat ünnepi mősora
Szózat
Emlékezzünk együtt!
Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját!
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Az alábbi vers 1956-nak állít emléket egy szegény magyar hegedős történetével.
Megható ballada Alföldi Gézától.
Sete Balogh Jóska
Ott, ahol a Hajduságban vályogból a házak,
Szők ebédre laskaleves a nyögvenyelı jár csak,
Bánat úr a fölsı szomszéd, az alsó a sóhaj,
S pipafüstös kis kocsmákba nem járnak hintóval,
Úgy capolnak át a sáron, a csizma beázik,
Ha a szív egy búfelejtı pohár bort megáhít.
(Faluvégi kis kocsmákban cigányra sem tellett,
Szótlan ültek pipázgatva olcsó csiger mellett.)
– Arra élt a cseléd-soron Sete Balogh Jóska.
Csak annak a hegedőjén termett néha nóta.
Nem volt cigány. Parasztember. Cseléd minden
ıse.
İ volt a kis vályogfalu esett hegedıse.
Hegedőjét zálogba egy vén cigánytól kapta.
Megtanult az évek során játszogatni rajta.
Maga gyártott muzsikát, meg szöveget is rája.
Ha kedve volt, kéretlenül szívbıl muzsikálta.
Ha látta, hogy nagy a bánat, hegedőjét vette,
Szállt a nóta. Balogh Jóska vígan énekelte:
Sej, haj, mákvirág,
Lesz még egyszer más világ!
Aki bent van, kikerül,
Aki kint van, bekerül,
Sej, haj, kékvirág,
Az lesz majd a szép világ,
Isten úgy segéljen!
Ha valakit sáros lábbal megtiport a bánat,
Muzsikálni Balogh Jóska soha sem volt fáradt.
Addig húzta, míg a bánat kivert kutyamódra
Elodalgott a szívekbıl, mintha nem lett volna.
Kopott öreg hegedője arany varázspálca,
Ha akarta, szelíd mosoly, gyerek kacagása,
Ha akarta, tőzı napfény, délibábos róna,
Balogh Jóska lelke volt az ezerszínő nóta.
Évek szálltak, napok mentek búban, nevetésben.
S megıszült a Balogh Jóska haja fele szépen.
Mégis önként jelentkezett harcolni a frontra,
Amikor a Kárpátokig ért a szovjet horda.
Verekedett szenten, hısen, lett is vagy hat érme.
Mikor minden összeomlott, odahaza érte.
Két lábára sebesülten könnyes szemmel látta,
Hogy kerül a vörös csillag a templom tornyára,
S amikor már úgy érezte, hogy a szíve sem ver,
Önmagának dudolgatta összehúzott szemmel:
Sej, haj, mákvirág,
Lesz még egyszer más világ!
Aki bent van, kikerül,
Aki kint van, bekerül.
Sej, haj, kékvirág,
Az lesz majd a szép világ,
Isten úgy segéljen!
Három nyáron rácsok mögül rabruhában nézte,

Hogy érik be az Úristen szép magyar vetése.
Becsukták, mert hısen harcolt büszke bakamódra.
Társa volt a kínzó bánat s bánatőzı nóta.
Éjszakánként, ha azt hitte, tovább úgyse bírja
Hitét, kedvét, szívét, lelkét füttybe, dalba sírta!
Minden nóta, két nap egyes, nevetett csak rajta,
S lent a sötét zárka mélyén felzengett a hangja –
Hallgatta a börtön népe, áhítattal telve,
Mintha csak a vasárnapi szagos misén lenne!
Megverték, hogy ne „üvöltsön”, abba mégse
hagyta,
Minél inkább verték, annál erısebb a hangja.
Úgy érezte, hogy az Isten nótázni rendelte.
Úgy néztek a többiek rá, mint valami szentre.
Mikor végre kiszabadult, minden áldott este
Hegedőjét mosolyogva hóna alá vette,
Oda ment a börtön elé, dalolta és húzta,
Zokogott a vén hegedő valamennyi húrja:
Sej, haj, mákvirág,
Lesz még egyszer más világ!
Aki bent van, kikerül,
Aki kint van, bekerül,
Sej, haj, kékvirág,
Az lesz majd a szép világ,
Isten úgy segéljen!
Tizenkét év úgy elrohant, mint a röpke percek,
Októberi sötét este derengeni kezdett.
Úgy látszott, hogy a szabadság szent hajnala
virrad,
(Ezer után kilencszázat s ötvenhatot írtak!)
És a harcot Balogh Jóska most se nézte tétlen,
Három tankot semmisít meg fertelen kedvében,
A negyedik lánggal égve átrobogott rajta. –
Sírva temette a falu apraja meg nagyja. –
A sírjába a vonóját, úgy ahogyan kérte,
S öreg, kopott hegedőjét betették melléje.
És azóta a faluban asszony, ember állja
Éjszakánként lent a sírból felzeng a nótája,
Felkapja a szél a hangot, viszi száz határba,
Ahol annyi csüggedt szívő árva magyar várja. –
Megtelnek a vérzı szívek csillogó reménnyel,
Százezer szem fel az égre mosolyogva néz fel,
Zeng a dal és nincs erı, hogy mégegyszer elfojtsa:
Hiszen minden szegény magyar egy-egy Balogh
Jóska!
Sej, haj, mákvirág,
Lesz még egyszer más világ!
Aki bent van, kikerül,
Aki kint van, bekerül,
Sej, haj, kékvirág,
Az lesz majd a szép világ,
Isten úgy segéljen…
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