
A S Z Ü L Ő F Ö L D 

Én már a derengésben kiválasztottam a többi közül 
egy fát, amely ősréginek tetszik. A föld, amelybe ültet-
ték valamikor, az a megpróbált öreg föld, melynek szülő-
föld a neve. Amelyen és amelyért őseink vére folyt és 
apáink verejtéke folyt. Amelyen ringott a bölcsőnk; 
amelynek hátán meghallottuk az édes anyanyelv első 
szavát s amelyen játszottunk, hogy: »Bujj, bujj zöld ág, 
zöld levelecske...« Ezen a földön mentünk-jöttünk köny-
vekkel a táskában, vagy a tarisznyában; öröm és gond 
között ezen botladoztunk oda és vissza, körbe, vagy előre; 
a nagy változás idején ezt a földet néztük csüggetegen, 
ki erőt és biztatást nyújtott akkor is nekünk. Hűségesek 
voltunk hozzá, ehhez a földhöz, mely bánatban is anya-
föld, mint ahogy az volt örömben; s amely mégis az 
egyetlen, aki pusztán, egymagában és gazda nélkül jelenti 
nekünk a szót: Haza! 

Igen, itt áll és ebben gyökeredzik az ősrégi fa, a 
Magyar Fa. Sok féreg rágta gyökerét, de valahogy ki-
heverte mindíg a férgeket a gyökér. S valahogy ma is 
táplálja a törzset, mely kenyér színben áll, történelmi 
viharoknak beforradott jegyeivel és a vágások nyílt sebei-
vel. Az időknek és a csüggedőknek baljóslatai közben 
szinte egyetlen menedék ez a törzs, melynek megszabdalt 
kérge alatt az egészség nedvei keringenek. Odvaiban 
mesék és balladák tanyáznak, miket tudós kutatók für-
késznek elé. Rengeteg ágai szeszélyesen hajladoznak: 
csupa egyéniség, kicsi és nagy. Szellő idején ezer válto-
zatban szólnak a világról s néha a törzsről, de a vihar-
ban könnyen tördösnek, mint általában az ágak. 

Természet törvénye, hogy a fa mindíg vessen rügye-
ket, amíg jó a gyökér, erős a törzs és hűségesek az ágak. 
De amit a természet nyújt, embernek kell azt gondozni, 
ha akarjuk az éltető gyümölcsöt. 

Vajjon kérdezhetem, hogy akarjuk-e? 
Azt hiszem, hogy ezt a végső kérdést, ezen a nyel-

ven, nem szabad feltenni, hanem a kérdés helyett inkább 
a madár fiait kell tolmácsolnom, akik az ősrégi fa lom-
bozata között nyugosznak fészkeikben. Mit mondanak ők, 
akik régi és hosszas tanítás után egyszerűen, szabadon 
és igazán szólnak? 

Azt mondják, hogy amiről beszéltem, a föld: az az 
erdélyi föld; s azt mondják, hogy a gyökér, amelyről 
szólottam: az a történelem. S a törzs, amelyet magya-
ráztam: az a magyar Nép; az ágazat pedig a törzs fölött 
maga az őrködő, tanult értelmiség; s az ifjúság a rügy. 

Együtt a nemzet. 
Szeretjük a földet, mely védi és élteti a gyökeret. 

Erőt és védelmet kérünk a törzstől; őrködést és fényt 
a lombozattól, s gyümölcsöt a rügytől. 

(Tamási Áron: Virrasztás. 364–365. l.) 
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