
József Attila 1905. április 11-én 
született Budapesten. A magyar 
költészet napját 1964 óta az ő 
születésnapján ünnepeljük. 
Az első önálló verseskötete 1922 
decemberében jelenik meg, 
a Szépség koldusa címmel, egy 
szegedi nyomdász-kiadó vállalko-
zásában. A tizenhét éves diák 
nem akármilyen indulást tudhat 
magáénak, Juhász Gyula írt elő-
szót a kötethez, az ifjú szer-
zőt „Isten kegyelméből való köl-

tő”-ként ajánlva az olvasók figyel-
mébe. A későbbi életút ismereté-
ben szinte profetikusnak tűnnek 
szavai: „Emberek, magyarok, íme 
a költő, aki indul, magasba és 
mélybe: József Attila, szeressétek 
és fogjátok pártját neki!” 
1938-ban posztumusz Baumgart-
ner-díjat nyert. Méltó elismerése 
is ekkor kezdődött. 1948-ban 
életművét Kossuth-díjjal tün-
tették ki. 

József Attila (1905-1937) 

 Tiszta szívvel  
 
Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm. 
 
Harmadnapja nem eszek, 
se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm hatalom, 
húsz esztendőm eladom. 
 
Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
ha kell, embert is ölök. 
 
Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel elfödnek 
s halált hozó fű terem 
gyönyörűszép szívemen. 

(1925. március) 
  

Születésnapomra 
 
Harminckét éves lettem én - 
meglepetés e költemény 
csecse 
becse: 
ajándék, mellyel meglepem 
e kávéházi szegleten 
magam 
magam. 
Harminckét évem elszelelt 
s még havi kétszáz sose telt. 
Az ám, 
Hazám! 
Lehettem volna oktató, 
nem ily töltőtoll koptató 
szegény 
legény. 
De nem lettem, mert Szegeden 
eltanácsolt az egyetem 
fura 
ura. 

Intelme gyorsan, nyersen ért 
a „Nincsen apám” versemért, 
a hont 
kivont 
szablyával óvta ellenem. 
Ideidézi szellemem 
hevét 
s nevét: 
„Ön, amig szóból értek én, 
nem lesz tanár e féltekén” - 
gagyog 
s ragyog. 
Ha örül Horger Antal úr, 
hogy költőnk nem nyelvtant tanul, 
sekély 
e kéj - 
Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon 
taní- 
tani! 

(1937. április 11.) 
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„Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott 
szétesik, és újra megfogom, és akkor valami 
más.” (József Attila)  



Losontzi István: Hármas Kis-tükör 
Ha fordulsz Pest, Pilis és Solt várme-
gyére, 
Itt akadsz Pest-Buda, Vácz és Szent-
Endrére, 
Margit-Nyulak-s Csepel híres szigeté-
re; 
Hol épült Rácz-Keve Árpád emlékére. 
 
Itt van Czegléd, Abony, Kőrös Kecs-
keméttel. 
Gazdag négy nagy város, vörös bor-
szürettel, 
Kalocsa, Solt Pataj, Vecse, több he-
lyekkel, 
Mellyek bővelkednek tőlt búza-
vermekkel. 
(Pozsony, 1771) 
 

(Losontzi István 1709-ben született 
Szilasbalháson. 1738-39-ben Ceglé-
den tanított a református algimnázi-
umban. A XVIII. század leghíresebb 
magyar tankönyvírója. Legismertebb 
munkája a Hármas Kis-Tükör, melyet 
1771-ben adtak ki először. Nagykő-
rösön halt meg 1780-ban.) 
 
Török József: Szól a harang 
Szól a harang, indúl a gyászmenet, 
Párosával lépnek az emberek. 
Csak én vagyok páratlan a sorba, 
Az én párom ott a koporsóba! 
 
Lépve visznek, mégis gyorsan, 
Oda érnek hamarosan. 
Hej bár ne érnének oda 
Hol téged temetnek, soha! 

…. 
(Czegléd, 3. évf. 44. sz. 1885. novem-
ber 1. p. 1.) 
 
(„Török József helybeli evang. lel-
kész előfizetési felhívást bocsátott ki 
„Sirvirágok” czimü verseire, melyek 
egy kötetben fognak megjelenni. A 
jeles képzettségü pap – ki a költé-
szettel már elöbb is foglalkozott s 
kitöl az egyházi lapok nem egyszer 
közöltek többnyire vallásos tartalmú, 
mély érzésről tanuskodó költemé-
nyeket – kiadandó verseiben szere-
tett s korán elhunyt nejének óhajt a 
kőnél maradandóbb emléket állítani 
az által, hogy azok tiszta jövedelmét 
a czeglédi evang. nőegyletnek aján-
lotta fel.”) (Czegléd, 3. évf. 43. sz. 
1885. október 25. p. 3.)  

Versek Ceglédről—versek ceglédiektől 

És elveszett tavaszom tüzeit. 
Lábujjhegyen megyek előttük el, 
Mint tolvaj, aki kincseket lesett. 
Megsimogatom fél tekintetemmel 
Az álmatag lányt és boldog fiút 
S szeretném megállítni a napot, 
Hogy diadallal süssön még reájuk 
Soká, soká. De mindjárt este lesz 
(1927)  

(Juhász Gyula 1883-ban született 
Szegeden. A 20. század magyar köl-
tészetének egyik legkiemelkedőbb 
alakja. Fontos szerepe volt József 
Attila költői indulásában. 1923-ban 
ismerkedett meg az akkor egyete-
mista költővel. Juhász segítette Jó-
zsef Attila első verseinek megjelené-
sét, szellemisége, költészete hatott a 
fiatal költőre.)  

Juhász Gyula: A ceglédi parkban 
Az arany ősz bűvölten mosolyog. 
A szobor előtt ifjak a padon, 
Egy lány meg egy fiú, egymásra dőlve 
A napon szenderegnek édesen. 
A lány hajának bronza csillog, élő, 
Bús ragyogással és az őszi nap 
Csókolja őket záporozva most. 
E délután a nyarat hozza vissza 
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De szenvedtük a szenvedéseit. 
S ha nem indult is el innen sok út, 
Él az eszme és bronzban áll Kossuth. 
 

S a régi vád, mely városunkon ült: 
Maradiságunk erővé hevült. 
Eddig ekénket fogtuk, most pedig 
Tovább szorítjuk újabb ezredig. 
 

(Új magyarság, 1942) 
 

(Szalkai Miklós Cegléden született 

1910-ben. Első verseskötete 1948-

ban jelent meg.) 

 

Berda József: Óriás-paprikák 
A szorgalom szép szabadságáról 
most ti szóljatok, ti énekeljetek, 
Cegléd zsíros földjéről idevándorolt 

Szalkai Miklós: Mi, ceglédiek 
Hol rónaság és ég ölelkezik: 
Itt éldegélünk ezer éve, itt. 
A föld a sors, a föld az életünk, 
Isten vigyázza, míg szántunk, vetünk. 
A tett néma, a lényeg nem beszél, 
A szólamokat elfujja a szél, 
Némán érik a föld alatt a mag, 
Ceglédi fajtáim munkás, hallgatag. 
 
Hazafiságuk ösztönös, de mély,  
Jelszavak nélkül, benn a szívben él. 
Oly egyszerűek, mint az ősi rög, 
Mely bölcsőt tart és koporsón zörög. 
 
Talán nem voltunk fáklyahordozók, 
De írtottuk, ha vad volt a bozót,  
S csak Isten tudja, hányszor adtuk át  
Asszonyainknak a kaszát, kapát. 
A történelem máshol forrt, nem itt, 

Zsengellér Ferenc: A Strandfürdőről 
Minap lakásomra is jött egy távirat, 
felbontom, hát látom: „Nemes 
Gandhi urat 
Meghívja egy napra Cegléd polgársá-
ga, 
Hogy miről lészen szó, azt ott majd 
meglátja. 
 

Nem sokat töprengtem, vettem öreg 
botom, 
Beszóltam az ajtón: „Anyjuk! – eluta-
zom!” 
Aztán kibaktattam a vasútra szépen, 
S délre már ott voltam, hírneves 
Cegléden. 
Fogad a küldöttség, kívánva jónapot, 
Sűrűn emelintvén köcsögöt, kalapot. 
Én meg úgy gondoltam, melegében 
vannak,  

S megkérdeztem mindjárt, hogy 
miért hívatnak. 
 

Nagy munkában vagyunk – felelé az 
ez egyik, 
De talán gyerünk el ama fiákerig. 
Menetközben aztán finom ülésen 
Elmondom, mindnyájan miért va-
gyunk oly résen. 
Amikor a kocsis a lovak közé csapott, 
Az Agg városatya beszédbe így ka-
pott: 
 

Városunk minden fiatalja s véne 
Epedő szívvel néz a jövő elébe, 
Már előre iszunk a medve bőrére, 
Nyáron levetkőzünk mindnyájan 
pőrére 
Ezt már nem lehetett mosoly nélkül 
hagyni, 

Lám, lám – így gondoltam – divatba 
jössz Gandhi. 
Az öreg folytatta: „Haladjunk a kor-
ral, 
Nem lehet megélni egyedül a borral; 
Víz kell nekünk uram – strandfürdőt 
építünk, 
Tekintsd meg a helyét, Gandhi, erre 
kérünk.”  
 
(Zsengellér Ferenc 1909. július 3-án 
született Cegléden. Számos helyen 
dolgozott: ügyvédi irodánál, művelő-
dési házban, városi tanácsnál, az 
Erkel Ferenc Zeneiskolában. Az 1930-
as években gyakran jelentek meg 
tréfás versei a Ceglédi Hírmondóban 
Sónyaló Gandhi álnéven. Egyik ked-
velt téma volt ebben az időben a 
városi uszoda körüli vita. Sokan bírál-
ták a helykiválasztást.)  
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mosolygó hasú paprikahegyek! 
Mindig így duzzadjatok, bőségben 
mindig így emelkedjetek; 
ízek íze áradjon belőletek! 
Ha derék munkánk ímigy vidámít, 
-se testünk, se lelkünk sose lesz be-
teg.  
 
(Egy csokor epigramma, 1952-1954) 
 
(Berda József Budapesten született 
1902-ben. 1926-ban jelent meg első 
kötete. Országosan ismert vándorpo-
éta volt, a magyar irodalom egyik 
legeredetibb hangú költője. Utazásai 
során szoros kapcsolatba került Ceg-
léddel. Halála után barátai egy 
„irodalmi kocsmát” neveztek el róla, 
ez volt a Berda-kocsma.)  
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Baldavári László: Könyvtár 
Rengeteg polc, 
és rengeteg szék. 
A polcokon könyvek,  
a székeken olvasók… 
A teremben könyvszag, 
és papírzizegés. 
csönd, csönd és béke 
szállt az emberek szívébe. 
 
(Ébren is álmodunk c. kötetben, 
2004.) 
 
(Baldavári László 1926. október 10-
én született Békéscsabán. 1954-ben 
került Ceglédre. Dolgozott a Róna 
Vendéglátó Vállalatnál, a Gyümölcs- 
és Dísznövénykutató Intézetben is. 
Tagja volt a Kárpáti Aurél Irodalmi 
Asztaltársaságnak, vezetője a ceglédi 
cserkészcsapatnak. 2014-ben halt 
meg.)  
 
 
 

Baldavári László: Verőfényes utazás 
Ceglédre 
Utazva, rázva vonaton, 
egy verőfényes, szép napon 
száguldva, vívva vad tusát, 
nem nézve, hogy rohan a táj, 
nem hallva, mit mesél a szél, 
amit a négy kerék mesél, 
nem nézve, mint zöldell a lomb, 
nem várva, ránk törjön a gond, 
nem várva, míg kihagy a szív, 
amíg az ég magához hív. 
Nem nézni nézve, 
beszélni beszélve, 
nem hallani hallva, 
állni, mint egy balga 
szerelmes diák, 
égve, zuhanva 
nem érezni, mi fáj… 
szédülni két szembe 
őrült versütembe: 
titokban óhajtani, vágyni, 
s egy égető, szent  
rózsaajakra várni. 
 

Veres Tamás: Messze innen… 
Messze innen, egy planétán, 
élnek érdekes barátok. 
Egyszer-egyszer egy rakétán 
meglesik borús világod. 
Ott suhannak édes éjen, 
hol te nem lehetsz sosem tán. 
Túl a földi szenvedésen, 
minden óceánt bejárván. 
Jót nevetve földgolyónkon, 
hol a durva harc az úr már, 
visszamennek űrhajókon, 
gépük is ki tudja, hol jár! 
Sok galaxis útba állna? 
Vagy inkább közelre mennek?  
csillagokra is leszállva 
vágnak égi tengereknek. 
Egyszer ők, ha visszajönnek,  
más világ lesz itt esetleg. 
hogyha újra felkeresnek, 
már lehet, hogy eltemettek. 
 
(Veres Tamás 1976-ban született 
Cegléden, kamaszkora óta ír verse-
ket.)  
 

Peresztegi Rózsa: Városom köszönté-
se 
Cegléd, drága város, köszöntelek 
Téged,  
Több, mint hatszáz éve, hogy itt él a 
néped! 
Látom még gyermekként városszéli 
házunk, 
Szomszéd gyerekekkel réten fogocs-
káztunk. 
Látom óvodánk olajos padlatát, 
S hol betűt tanultam: Csengettyűs 
iskolát… 
 

Látom nyárfa sorod régi Nyíri úton, 
Az öreg nagymalmot, melyre bomba 
hullott… 
vettem sült gesztenyét a téli vásáron, 
Rúgtam kavicsot Gubody-sétányon… 
… 
Nekem szép vagy Cegléd, régivel és 
újjal, 

Előtted jövővel, hátad mögött múlttal,  
Ezredforduló jön, évek évre mennek, 
Boldogan éljenek az emberek ben-
ned! 
 

(Peresztegi Rózsa 1928. október 11-
én született Cegléden. A városházán 
dolgozott, faliújságot szerkesztett. Ő 
volt városunk első tudósítója a Ma-
gyar Távirati Irodánál. A „Ceglédi 
Hírlapnál” külsősként dolgozott, itt 
kezdett el verseket írni. Költeményei 
a helyi lapokban láttak napvilágot.)  
 
Baranyi Ferenc: Ceglédi emlék 
Elvesztettem az osztály pénzét,  
én, az osztály pénztárosa. 
Elveszett az ötödik osztály 
nyolcvan forintnyi vagyona. 
Szorongva mentem iskolába 
s pirulva, mint aki lopott, 
gyanakvó, szűk ablakaikkal 

végigmértek a házsorok. 
 
Az osztályban borzolt a lárma, 
a mikor úgy hittem, tönkretesz – 
belépett Arató tanár úr 
s intett: jelentsen a hetes. 
„tanár úr!”- szöktem talpra gyorsan,  
felém fordultak a fejek, 
kolomp-rozsdásan szólt a hangom: 
„Az osztály pénze elveszett.” 
 (1964) 
 
(Baranyi Ferenc költő, műfordító 
1937. január 24-én született Pilisen. 
Egy ideig Cegléden járt iskolába, 
azóta is gyakori vendége a városnak. 
Számos kitüntetést, díjat kapott, 
többek között 1976-ban József Attila-
díjat, 1993-ban a Premio Brianza 
olasz irodalmi díjat, 2008-ban Kos-
suth-díj, 2016-ban pedig Regionális 
Prima díjjal jutalmazták a költőt.)  


