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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 13. szám 2013. augusztus 21 

Válasszunk ünnepet! 
Ismét egy munkaszüneti nap előnyeit élveztük – gyakrabban otthon pihentünk, 
elmaradt munkáinkat pótoltuk, vagy a vízparton hűsöltünk – és mint általában, alig 
jutott eszünkbe, valójában mit is kéne ünnepelni. Mentségünkre, hogy augusztus 
húszadikához is számtalan ünnepelni valót kapcsoltak már az elmúlt száz évben, 
kedve az új kenyér ünnepétől egészen az Alkotmány ünnepéig. Manapság a kenyér 
mellett többnyire az államalapítást, és államalapító királyunkat szokás emlegetni a 
nyár végi állami ünnepen. Valójában egy népi hagyományok nélküli, tehát 
„elrendelt”, régi katolikus ünnepről van szó, mégpedig I. István 1083-ban történt 
szentté avatása a kezdet, a végről meg remélhetőleg korai még beszélni. 

Persze, nem csak ünnepet szokás elrendelni, ünnepelni valót is 
lehet, így került ehhez a naphoz az új kenyér ünnepe, másképpen az 
Arató-ünnep. Ennek középkorig visszanyúló népi hagyományai 
vannak sok pogány elemmel, és valószínűleg azért „rendelték” erre a 
napra ünnepelni először a két világháború között, hogy a protes-
tánsok is jobban elfogadják a helyzetet. A múlt század negyvenes 
éveinek végén, meg azért, hogy segítse a néppel elfogadtatni az 
Alkotmány ünnepét. Ifjúkoromra visszatekintve sikeres volt az akció, 
akkor még nagyjaink sem keverték össze késsel a kezükben a 
kenyeret az alaptörvényünkkel. 

Az igazi ünnep mégis Szent Istvánhoz kapcsolódik, mint államalapító, első 
koronás király és a nyugati kereszténység felvételének harcosa. Mert 
kapcsolódnak még hozzá fegyverek, az öröklési rend „reformja”, és sok 
idegen katona és pap is, de öregségére már valóban kezdett vallásos is 
lenni. Addig persze hosszú út vezetett, amit apja, Géza fejedelem kezdett 
még a kilencszázhetvenes évek elején. Tőle tanulta még annak idején Vajk, 
hogy akár erőszakkal is el kell kezdeni a jövőt, nem hiába nevezték már 
Gézát is véres kezűnek, aki le is törte a hét fejedelemből négynek a 
szarvát. Így három maradt a későbbi Istvánnak, hogy a hét kis országból 
egy központosított, erős és keresztény monarchiát hozzon létre. Műve 
majd’ ezer évig fennállt, és nem csak a kezdeteken múlt a végzet. 

Mire meghalt, egy igazi, vagy majdnem igazi európai államot hagyott hátra, 
kár, hogy ehhez kis híján eltörölte az ősi hagyományokat, még a manapság 
oly kedvelt rovásírás is csak részlegesen maradt fenn. Persze, azt is ki lehet 
pótolni, mint ahogy lehet új hagyományokat is teremteni, kérdés, hogy mivé 
válik egy nagy múltú, de mégis a régmúltja nélkül maradt nép. Ezt sok száz 
éven át István talán egyik legfőbb gondolata pótolta, amit le is írt fiának szóló 
Intelmeiben: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”. 

De a magyar igen kreatív fajta, ezért sorra kipótolta a hiányzó szemeket. 
Végül is a lényeg, hogy mindenki találhatott kedvére való programot, ha 
kimozdult otthonról, akár egyházával, akár ősi, vagy ősinek hitt szokások 
gyakorlásával kívánt ünnepelni, netán csak egy jó bográcsolás volt az ínyére. 
Tessék hát ezután is választani ünnepeinken az ünnepelni valók sorából, oda 
se neki, ha összekevertük a fajtát! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Kedves olvasóink! Következ ő számunk szeptember másodikán jelenik meg. 

HUMORSAROK 

VAKREPÜLÉS 

Egy utasszállító repülőgép leszálláshoz készülődik, amikor a pilóta úgy dönt, megvicceli a 
tornyot. 
– Halló torony! Találjátok ki, hogy ki vagyok! 
– Oké! Te meg találd meg, hogy hol vagyunk. AZZAL LEKAPCSOLTÁK A LESZÁLLÓPÁLYA 
FÉNYEIT... 

 

ÉLJEN ALIAN 

Vesz a maci egy dögös mikrobuszt, és meghívja a barátait egy piknikre. Mivel a busz 
hétszemélyes, magával viszi a rókát, a farkast, a sünit, a mókust, a vakondot, és a nyuszit. 
Szépen becsomagolnak mindent, beszállnak és elindulnak. Mennek, mennek, és egyszer csak 
látják, hogy ott áll a hal az út szélén, és stoppol. A maci megáll neki és kiszól: 
– Nem tudlak felvenni, mert már minden hely foglalt. Erre a hal: 
– Hadd szálljak be mégis, legfeljebb nem fogok leülni! A többiek beleegyeznek. Ahogy mennek 
tovább, a nyuszika egyszer csak felkiált: 
– Atyavilág, odanézzetek! A nyolcadik utas, a hal, áll... 

Balogh Attila 


