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„Szabadon sem vagyok szabad” 
Néhány vers az irodalomórára 

 
 

„Az ember és a társadalom akkor jut előbbre az erkölcsi tökéletesedés útján, ha a felismert rendet, az örökül 
kapott törvényeket nem kalodaként vagy kényszerpályaként, hanem meggyőződéssel vállalja, s ennek megfelelően a 
kor és a körülmények szerint szüntelenül újra is értelmezi, mert nem a héjához, nem a betűjéhez hű, hanem a 
szelleméhez.” Jelenits István fogalmazta meg a fenti gondolatot 1994-ben a XI. Anyanyelv-oktatási 
Napokon Egerben.  

Az erkölcsi tökéletesedés útján valóban szeretnénk előbbre jutni! Sőt, pedagógusként nagyon 
reménykedünk abban, hogy a ránk bízottakat is előbbre visszük ezen az úton. Ehhez pedig 
etikailag – természetesen esztétikailag szintén – igényesen, a lehető legtökéletesebben megformált 
műalkotásokat kell a diákoknak kínálnunk, olyan műalkotásokat, amelyek a mai kor kamasz 
fiataljait is vitára, tűnődésre, gondolkodásra késztetik. Mindannyian tudjuk, hogy az irodalomnak – 
mint minden igaz művészetnek – nevelő, személyiségformáló ereje van. Ezért a személyiséget alakító 
normák és értékek szilárd rendszerének elfogadtatásában fontos szerepet kell kapnia e 
tantárgynak.  

Napjainkban is – mint ahogy minden korban így volt – különösen nagy szükség van az 
erkölcsi rendet erősítő, ugyanakkor esztétikailag értékes költészet és prózairodalom jelenlétére a 
középiskolai irodalomtanításban. Az élményszerű irodalmi nevelés és a nyelvi forma szépsége, 
valamint az mű üzenetének súlyossága nem zárja, nem zárhatja ki egymást.  Sokféle lehetőségből 
bővíthetjük diákjaink ismereteit, az alábbiakban a keresztény értékrendű irodalom alkotásainál 
időzök el röviden. Néhány elkötelezetten keresztény értékrendű költeményre irányítom rá a figyelmet, olyan 
versekre, amelyek az erkölcsi nevelést is támogathatják.  

Mit is közvetíthet a kamasz léleknek a keresztény értékrend alapján építkező, a szeretetet 
vagy éppen a szenvedést, a vívódást középpontba állító irodalom? Valóban szükséges-e ezt 
megmutatni a diákoknak?  

A művek kiválasztásának alapja nyilvánvalóan nem lehet csak a mű témája, a műalkotásban 
megfogalmazott üzenet. A választásnál mindig a minőséget kell alapul vennünk, hiszen a diákok 
elé csak esztétikailag kifogástalan alkotás kerülhet. „Az írónak, amikor ír, legelső katolikus kötelessége: a 
tőle telhető legjobb művésznek lenni”- írja Sík Sándor. A műben található erkölcsi tartalom az esztétikai, 
nyelvi szépséggel, igényességgel történő megfogalmazás által válhat időtállóvá, értékes 
műalkotássá. Csak így gazdagíthatja a fiatalt emberségében, így segíthetjük őt hozzá egy 
társadalmilag, etikailag magasabb minőséghez.  

A kereszténység gondolatait, etikai tartalmát közvetítő irodalomnak nagyon fontos ismérve, 
hogy szilárd erkölcsi rend alapján áll, távlatos, a meggyőződéssel vállalt értékrendet vagy az ezért az 
értékért folytatott küzdelmet tárja fel. Ennek következtében kiváló lehetőséget rejt magában a 
személyiség formálására. A felvillantott költői alkotások között olyanokat mutatok be, amelyek 
eddig nem szerepeltek a tananyagkínálatban, pedig helyük lenne ott. 



Mindannyiunk előtt ismert Sík Sándor művelt, nyitott személyisége, a magyar kultúráért 
folytatott tevékenysége. Szerzetesként, egyetemi tanárként, a cserkészmozgalom irányítójaként, a 
Vigília szerkesztőjeként, akadémikusként sokat tett a 20. századi magyar nevelésért, oktatásért. 
Középkori himnuszokat fordított, kedvelte a Naphimnuszt, amelyből árad a ferencesek öröme, 
rajongó lelkesedése, a szakrális és a humánus értékrend: 
 

„Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, 
Legfőképpen urunk-bátyánk a Nap, 

Aki a nappalt adja 
És aki reánk deríti a Te világosságod.” 

 

Versei közül kiemelkedik egy a korra is jellemző vonulat, ezen versekben gyermeki 
bizalommal, teljes Istenre hagyatkozással, imádságos hangon szólal meg. Ennek egyik kiemelkedő 
példája egy modern, XX. századi könyörgés, amely akár ma is aktuálisnak mondható: Ments meg, 
Uram. A versben a költő mindent elutasít, amely öncélú, terméketlen, távlattalan. 
  

„A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, 
A meddőségtől, a lanyhaságtól, 

A naptalan és esőtlen égtől: 
Ments meg Uram a szürkeségtől.” 

 

Sík Sándor verseiben a tiszta, egyszerű hang ragadja meg az olvasót, a könnyen értelmezhető 
erkölcsi rend ismerhető fel. Fontosnak tartja az örömhír, Jézus tanításának továbbadását, vagy 
éppen saját hitének megvallását. A II. világháború után, a negyvenes évek végén az egyházra 
nehezedő terhek miatti keserűség nyomasztotta, de vállalta a nem neki való, de rá osztott harcot. 
„De megtréfáltál, seregek Ura! /Mi lett belőlem, milyen figura/ Fordított Jónás, fejtetőre billent... – fogalmazza 
meg szerepét. 

Az öregedő költő Istenhez készülődő, töprengő, bölcs magatartása elégikus hangon 
fogalmazódik meg A néma Miatyánk című versében: 
  

„Hozzád, Veled, Neked, 
Mondani egy utolsó éneket, 

Imában ömleni Eléd, 
Legutolsó, de hűséges cseléd! 

De jaj, ha nem igaz! 
Szobám csupa por, 
Kertem csupa gaz, 

Csupa lelógó tört faág, 
A templom messze, a könyv nehéz, 
Ólomcsizmában toporog az ész.” 

 

A diákok Arany János öregkori elégikus, öniróniával teli hangjára ismerhetnek Sík Sándor 
utolsó korszakának verseiben. Mivel a tanulók az öregedés, elmúlás költői feldolgozásával sok 
művésznél (Berzsenyi, Arany, Illyés) találkoztak már, így a műértelmezés, de a költői értékrend 
különbségeinek megláttatása is könnyebb. Nyelvi szépség, erkölcsi tartás, a hit nyugalmas 



biztonsága, tiszta, követhető értékrend az, amely Sík Sándor költészetéből megtanulható és 
megtanítható. 

A XX. században a papköltők egész sora mellett (Mécs László, Harsányi Lajos, Puszta 
Sándor…Tűz Tamás…) nem egyházi személyek költészete is kínál olyan esztétikai élményt, amely a 
szakrális témák átélésében segíthet, amelyekhez empatikusan közelítve megértheti az olvasó Jézus 
nagycsütörtöki magányát, átérezheti Krisztusnak, de akár a költőnek a szenvedését is. Említhető 
többek között Dsida Jenő, akinek a hite nagyon erős abban, hogy a szenvedés őt tökéletesebbé 
teszi, közelebb hozza számára a megváltást. Dsida költészetében a szelíd, bukolikus hangból, az 
„angyali citeraszóból” a reménység, az üdvözülés ígérete árad.  

Idézhetnénk Juhász Gyulát is, aki szintén hívő ember volt, aki Isten létében soha nem 
kételkedett, aki folytonos szeretetéhségben élte napjait. Költészetében gyakran jelentek meg 
bibliai témák (Hegyi beszéd; Az utolsó vacsora), amelyekben a hitigazságokat szólaltatta meg. Az 
istenhite mellett sokszor bekerült szakrális témájú verseibe a magyarság kérdése is, vagy éppen a 
magány leírása párosult szelíd hangú imában a szakralitással.    

Babits Mihály költői pályafutásában, verseinek alakulásában sok tekintetben megfigyelhető a 
változás, a fejlődés, legyen szó a klasszicizálódó stílusról, az egyszerűbbé, dísztelenebbé váló 
hangról, vagy a hithez való viszonyáról. Az elbocsátott vad című versében így ír az Istenhez kötődő 
kapcsolatáról: 

 

Már gyermekül vermébe ejtett, 
s mint bölcs vadász gyenge vadat, 

elbocsátott, de nem felejtett: 
szabadon sem vagyok szabad.” 

 

Kezdetben hitét a kételkedés jellemezte, vagy éppen dacolva szállt szembe Istennel, majd a 
sok miérttel megpróbált magyarázatot találni a számára fontos kérdésekre. Míg végül a Jónás 
imájában önmagát Istenre bízva, pózok nélkül, sorsát vállalva fogalmazta meg gyönyörű 
imádságát. Babits egész életműve, pályaíve tanulságot kínál a tekintetben, hogy megérthesse a 
tizenéves diák is: az emberi természet lényege a változás, az átalakulás, az önmagunk által 
felépített értékrendnek az esetleges átértelmezése. 

Igen magas etikai tartalmat szólaltat meg Babits a Psychoanalysis Chirstiana című versében. Az 
esendő, bűnös ember „faragatlansága”, darabos durvasága adja a vers nyitó képét: „Mint a bókos 
szentek állnak a fülkében/ kívülről a szemnek kifaragva szépen,/de befele, hol a falnak fordul hátok,/ csak 
darabos szikla, s durva törés tátog.” A versszakok bemutatják az emberi gyengeséget, a szenvedést, 
amelyet a költő nem tart értelmetlennek, amely – Krisztus segítségével, a kegyelem erejével, saját 
jóra törekvésünkkel – a cél felé irányíthat bennünket:  

„Szenvedni annyi, mint diadalt aratni”   
Nagy Gáspár kortársunk volt. Művészetében a költő megingathatatlan Isten-hite rajzolódik ki. 

Az életét irányító bizonyosság, a lélek szabadsága, de emellett a tetteiért vállalt felelősség, hatják át 
műveit. Versei kapcsán szabad, félelem nélküli ember alakja formálódik meg bennünk, olyan 
emberé, akit belső és külső harmónia jellemez. Ő maga írja le, hogy mi a szabadságának, 
„bátorságának” a forrása „Én nem voltam bátor, csak nem mertem félni. Mert mindig megvolt bennem a nagy 
elődöktől kapott rezonancia, hogy szabadnak kell magunkat érezni minden körülményben, s a szabad ember 
sohasem fél. Szabad az ember azért, mert szabadságát valahonnan belülről, felülről kapta, s a szabadságát azért 



is meri vállalni, mert pontosan tudja, hogy Valakire ráhagyatkozhat” (Toldi 2007: 13). Symphonia 
Ungarorum című versét, amelyben a szakrális tartalom és a magyarság féltése együtt jelenik meg, 
jó szívvel tehetjük a kamasz diákok elé. Tanulhatnak belőle történelmet, hagyományt, 
magyarságot kiváló művészi megjelenítésben. A verset Szent István és Szent Gellért emlékének 
ajánlotta a költő, és az ezeréves magyarság sorsát, útját, sikereit és buktatóit járhatja végig, élheti 
át a verset olvasó. Az archaikusan ható lüktetés, a hangsúlyos verselés, a rímek, a képek fogják 
egybe a tizenkét részes kompozíciót. A legfőbb képi összetartó elem Szent István imára kulcsolt 
keze: „Összekulcsolt kezed hídján/ érkeztünk szívedhez István”, ez a metafora tartja össze a verset, adja 
meg annak egységét.  A magyarok szimfóniája, azaz a Symphonia Ungarorum tartalmában és 
formájában egyaránt a megőrzendő értékeket közvetíti. A. Jászó Anna megfogalmazása szerint a 
vers üzenete az, hogy „a magyarság mindig túlélte a veszedelmeket, mert védelmezte az a hit és 
erkölcsiség, amelyet Szent István és Szent Gellért teremtett meg, olyan erővel, hogy az máig elér, 
ma is hat: ez a hit és erkölcsiség, ez a harmonikus rend megmaradásunk biztosítéka.”  

Szükséges-e a vallásos, vívódó életformát, az Isten-élményt feldolgozó irodalmat tanítani? Segít-e a 
személyiségformálást? Egyértelműen igennel válaszolhatunk a feltett kérdésekre. Hiszen a hitvalló 
költők megingathatatlan hite, a verseikben fellelhető tiszta, átlátható értékek is teret kell, hogy 
kapjanak a fiatalok elé tett irodalmi kínálatban. Az sem baj, ha a diákok ezt elutasítják, vagy vitába 
szállnak a versek üzenetével. A témával való találkozás, ezen kérdéskörök megismerésének a 
ténye, a gondolatok felvetése nagyon fontos! 

De ugyanolyan lényeges az is, hogy a hívő ember kiegyensúlyozott, Nagy Gáspárral szólva, 
szabad élete mellett a hitéért küzdő, folyton vívódó, menedéket kereső ember életformáját is 
meglássák, esetleg a saját küzdelmeikkel is összevethessék. A nevelésben fontos teret kell kapnia a 
műveltség tágasságának. Minél műveltebb egy ember, annál befogadóbb, nyitottabb, toleránsabb 
személyiség válhat belőle. A keresztény értékrendű irodalom gazdag bibliai, szakrális műveltséget, 
néprajzi ismeretet is kínál (hagyományok, múlt, ünnepek rendje), hiszen a kereszténység maga is 
sokszínű, változatos és eleven örökséget jelent. A kultúránkban rejlő örökséggel való találkozás 
szintén segítheti a világszemlélet bővülését. 

Az Assisi Szent Ferenc által megalkotott Naphimnuszból áradó derű, nyitottság az örömre, 
nyitottság minden szépre, jóra megtalálható a XX. századi keresztény elkötelezettségű alkotók 
művészi világában. A művekből áradó érzések, gondolatok, képek, asszociációk segíthetik a 
diákokat egy jövőre orientált élet alakításában, de a bajok derűs lélekkel történő elviselésében 
ugyanúgy, mint a remény megőrzésében. Rónay Lászlóval szólva „…valamennyien… göröngyök 
között botladozunk, de szerencsés pillanatainkban, a kegyelem jótékony segítségével megsejthetjük, hogy az ég 
glóriása bennünket is meghívott vendégei közé” (Rónay 2010:569).  
 
 
 
 
Irodalom 
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Melléklet 
 
 
 
Babits Mihály 

 
 Psychoanalysis Christiana 

 
Mint a bókos szentek állnak a 
fülkében 
kívülről a szemnek kifaragva 
szépen, 
de befelé, hol a falnak fordul 
hátok, 
csak darabos szikla s durva törés 
tátog: 
 

ilyen szentek vagyunk mi! 
 
Micsoda ős szirtből vágták ki 
lelkünket, 
hogy bús darabjai még érdesen 
csüngnek, 
érdesen, szennyesen s félig 
születetlen, 
hova nem süt a nap, hogy nem 
fér a szem? 
 

Krisztus urunk, segíts meg! 
 
Hallottunk ájtatós, régi 
faragókat, 
kik mindent egyforma 
türelemmel róttak, 
nem törődve, ki mit lát belőle s 
mit nem? 
tudva, hogy mindent lát 
gazdájuk, az Isten. 
 

Bár ilyenek lennénk mi! 

 
Úgyis csak az Úr lát mindenki 
szemével, 
s hamit temagadból 
szégyenkezve nézel, 
tudd meg, lelkem, s borzadj, 
mert szemeden által 
az Isten is nézi, az Isten is látja! 
 

Krisztus urunk, segíts meg! 
 
Óh jaj, hova bujhatsz, te 
magadnak-réme, 
amikor magad vagy az Itélő 
kéme?! 
Strucc-mód fur a percek vak 
fövenye alá 
balga fejünk, - s így ér a félig-
kész Halál, 
 

s akkor mivé leszünk mi? 
 
Gyónatlan és vakon, az évek 
szennyével 
löknek egy szemétre a hibás 
cseréppel, 
melynek nincs csörgője, s íze 
mindörökre 
elrontva, mosatlan hull vissza a 
rögbe. 
 

Krisztus urunk, segíts meg! 

 
Ki farag valaha bennünket 
egészre, 
ha nincs kemény vésőnk, hogy 
magunkat vésne, 
ha nincs kalapácsunk, 
szüntelenül dúló, 
legfájóbb mélyünkbe belefúró 
fúró? 
 

Szenvedésre lettünk mi. 
 
Szenvedni annyi, mint diadalt 
aratni: 
Óh hány éles vasnak kell rajtunk 
faragni, 
míg méltók nem leszünk, hogy 
az Ég királya 
beállítson majdan szobros 
csarnokába. 
 

Krisztus urunk, segíts meg! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nagy Gáspár 
 

 Symphonia Ungarorum 
 

1. 
 
Puszták ----- kövek ----- puszták 
– kövek 
folyók ----- hegyek ----- folyók – 
hegyek 
nyarak ----- telek ----- nyarak – 
telek 
hideg ----- meleg ----- hideg – 
meleg 
esők ----- havak ----- esők – 
havak 
utak ----- szelek ----- utak – 
szelek 
zablák ----- nyilak ----- zablák – 
nyilak 
tüzek ----- kezek ----- tüzek – 
kezek 
 

2. 
 
Rovásaidon gyepüiden 
igéiden és csontjaidon 
a megvilágosuló pillanaton 
 
ott az a kéz 
az az egyedüli 
mely imára hajlik 
 
mintha szép aranyló hídon 
kelne át egy nép 
mire meghajnallik … 
 

3. 
 
Mintha járnánk ősök sírján 
érkeztünk hazánkba sírván. 
 
Fejér várra menő utak 
hodu utu rea mutat. 
 
Fölépítik temlomukat 
lerombolják bálványukat. 
 
Összekulcsolt kezek hídján 
Érkeztünk szívedhez Itsván. 

4. 
 
Remete keresztény 
Bakony bujdosója 
magyari új hitnek 
kovásza és sója. 
 
Istvánt erősítő 
Imrét fölnevelő 
 velencei bencés 
szíve tiszta zengés. 
 
Szólt abban a lélek 
halhatatlan zúgás 
tenyerében tenger 
pnkösdi morajlás. 
 
Másnap virradóra 
reá felelt Gellért 
„malom áriája” 
- ota et labora! - 
örlető köveknek 
pentatóniája. 
 
Honnan hozta egy nép 
Ősibb koronáját? 
Simphonia ekképp: 
Hallgatta csodálta! 
 

5. 
 
Énekel e értünk 
Valaha akárki? 
Nővérünk vagy húgunk? 
 Sámánpap vagy bárki? 
 

6. 
 

Verik ám a dobot 
 őrlik a népemet! 
Nemzet habarcsához 
 kérik a véremet. 
 

Dárdák és szuronyok 
  gyilkolászó pengék 
egymásnak szikráznak 
  jajj világgá mennék! 

 
 
Testvér testvér ellen 
apák fiak ellen 
régi az új ellen 
új az ősi ellen 
és ha jön az Ellen 
Keletről Nyugatról 
Északról meg Délről 
elő a kereszttel 
virtus kell és jellem 
akkor tíz száz ellen 
győzni fog e jelben! 
 

7. 
 
De megállt és megmaradt 
villám-dárdákkal átvert ég alatt 
változó holdak s csillagok alatt 
  amikor állni látszott is haladt. 
 

8. 
 
Helytállt és megmaradt 
két iszonyú kő 
örlető malomkő 
 két ágyúgolyó közt 
két fene pogány közt 
száz hűtlenség közt 
ezer árulás után 
megállt és megmaradt. 
 

9. 
 
Megállt és megmaradt 
„szirt a habok közt” 
imádnak hűsége 
hűséged imája 
lett könnyel teli víz 
 s oltalma ez a part. 
 



10. 
 
Hódítók hordája 
tovatűnt szétomolt 
élő lett itt újra 
a rejtőző a holt 
felizzó reményünk 
 jövőket ostromolt! 
 

11. 
 
Mert az a kéz 
 erős is volt 
de imára  
- s át a mába -  
hídként hajló 
szent lett 
és sohasem 
részre hajló 
ügyeiben 
magabízó 
Istenére 
támaszkodó. 

 
 
 

12. 
 
Királyi kéz 
vérünk vére 
: 
korona-fényt 
 gyújt reményre 
 
támadjon hit 
legyen áldás 
 
visszhangozzék 
a megváltás. 
 
Királyi vér 
s vértanúké 
 
 minden élő 
magyaroké 
 
akiket a  
hit fölvértez 
 
énekük zeng 
Szent Gellérthez 
 

 
 
akik hűek 
még e tájhoz 
 
imájuk esd 
Szent Istvánhoz. 
 
Királyi kéz  
vérünk vére: 
 
Bennünk lüktet 
ezredéve! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


