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Arany idézetek:

A

zok, akik még emlékeznek iskolai tanulmányaikból a költőre és fejükben zenélnek kitörölhetetlenül a Családi kör olyan
sorai, mint az „Este van, este van: ki ki nyugalomba! / Feketén
bólingat az eperfa lombja” s csendes falusi képet lezáró „Este
van, este van... a tűz sem világit, / Kezdi hunyorgatni hamvas
szempilláit;”akik ez még ma is elgondolkodtat a Toldiból vett
örökérvényű kérdés „Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg?,
és a sokak életében a keserűségtől gúnyos hangon felcsendülő, szitokként lélekből szakadt kérdés: „Ti urak, ti urak, hitvány ebek! / Ne éljen Eduárd?” Emlékezetünkből elő- előbukkan Rozgonyiné követendő hősiessége „Hová, hová, édes férjem?" / „Megyek a csatába: / Galambócon vár a török, / Ne
várjon hiába." És emlékeznünk kell a barátság szép dalára,
amellyel költőtársát köszönti: „Zavarva lelkem, mint a bomlott
cimbalom; / Örűl a szívem és mégis sajog belé,/ Hányja veti a
hab: mért e nagy jutalom? /Petőfit barátul mégsem érdemelé.
Felsorolhatatlanul sok szép verssor, amit mert ajándékba kaptunk, illene továbbadnunk az utánunk következőknek. Mit
monhat Arany János unokáinknak? Vasárnapok ünnepén mostanában a Toldit olvassuk svéd-magyar unokáimmal. Szótárként használjuk, hiszen annyi sok megismerni érdemes szép
szó sorakozik a verssorokban. Cs. Szabó László biztató sorai
jutnak eszembe: „A hazában viszonylag elég kevés a purista,
mert nem őrzi merőben másfajta nyelvtörvények ostromát.
Külföldön élő magyar író majdnem mind az, különböző állampolgárságok álarca alatt. Egy kicsit úgy vagyunk, mintha szinte minden utcasarkon megállítana egy rendőr ugyanaz a személy, százféle ismeretlen alakban, Arany János.” Ilyen kedvesen mosolygós rendőrrel ritkán találkozik az ember. Gyermekkori versikémből való: Nagybajuszú rendőr bácsi, / Ott a sarkon áll, / Jobbra is néz, balra is néz, / Vígan szalutál”. Nélküle
nem lehet teljes az élet. Vele kristályként ragyog anyanyelvünk. Tanít és figyelmeztet:kicsit és nagyot:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.

Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomjú gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!
A nép fontosabb dolgot is megért, csak nyelvén
adják elő, anélkül, hogy egy szóért lapokra terjedő
magyarázatokat kívánna. Egyszerűen, néhány szóban megmondani neki valamit; ez a dolog veleje.
Vásár az élet: a földnek lakosa
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa.
Sose törjön félre kedved csizmasarka,
Legyen örömödnek bugyogója tarka,
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka.
Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.
Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.
Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat
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