
PIPACSOK  

(Numerus singularis, nominativus: Papaver rhoeas)  

avagy: olykor a közönséges gyom is ihletőleg hat  
 
 
 

Részlet Polgár Ernő “Mandragóra. Korok – istenek” című írásából, amely a 
Magyar Nemzet 2001. május 12-i számában jelent meg:  

“A pipacs a kiontott vér szimbóluma is. A keresztény irodalomban elterjedt 
felfogás szerint a keresztre feszített Krisztus véréből sarjadt ki a pipacs.” 

 





 



Petőfi Sándor:  

A HELYSÉG KALAPÁCSA  

MÁSODIK ÉNEK  

RÉSZLET  

Bájos vala ő!  

Mint a pipacsból  

Font koszorú,  

Vagy mint a bakter dárdájába ütődött  

Éjjeli holdsugár.  

És ennek okáért  

Látogatá őt  

Az egész falu népe  

Oly szorgalmatosan;  

Elannyira, hogy  

Be se' nézett más kocsmába...  

Az igaz, más kocsma nem is volt  

A faluban.  

(Pest, 1844. augusztus) 



 

 

Tompa Mihály:  

LEVÉL POGÁNY KAROLINÁHOZ  

RÉSZLET  

Virágos kis kertemnek közepén,  

Árnyas méhesben ülök, élek én;  

S kiket megápol s öntözget kezem:  

Virágimat kéjjel szemlélgetem;  

S haláltól mert megóvnom nem lehet:  

Virágregékbe dallom éltöket.  

Majd elmondom, mint járt a liliom,  

S a múló kecsű pipacs egykoron,  

Elmondom a vadrózsa esetét,  

S hogy mi érte csapodár kedvesét.  

A hajnalkának mikép lőn halál  



Szerelme, a hő nap sugárinál?  

A tündér-hölgy mért lőn elátkozott,  

S vizi liljommá miként változott?  

A gyászos rozmarinnak mi baja?  

Mért búvik fűbe a kis ibolya?  

Elmondom a vérfű történetét ...  

Kedves, szép tavasz! jőj minél elébb ...!  

(Beje, 1846. december 24.) 

 

 



Petőfi Sándor:  

PATÓ PÁL ÚR  

Mint elátkozott királyfi  

Túl az Óperencián,  

Él magában falujában  

Pató Pál úr mogorván.  

Be más lenne itt az élet.  

Ha egy ifjú feleség...  

Közbevágott Pató Pál úr:  

"Ej, ráérünk arra még!"  
   
   

Roskadófélben van a ház,  

Hámlik le a vakolat,  

S a szél egy darab födéllel  

Már tudj' isten hol szalad;  

Javítsuk ki, mert maholnap  

Pallásról néz be az ég...  

Közbevágott Pató Pál úr:  

"Ej, ráérünk arra még!"  
   
   

Puszta a kert, e helyett a  

Szántóföld szépen virít,  

Termi bőven a pipacsnak  

Mindenféle nemeit.  



Mit henyél az a sok béres?  

Mit henyélnek az ekék?  

Közbevágott Pató Pál úr:  

"Ej, ráérünk arra még!"  
   
   

Hát a mente, hát a nadrág,  

Úgy megritkult, olyan ó,  

Hogy szúnyoghálónak is már  

Csak szükségből volna jó;  

Híni kell csak a szabót, a  

Posztó meg van véve rég...  

Közbevágott Pató Pál úr:  

"Ej, ráérünk arra még!"  
   
   

Életét így tengi által;  

Bár apái nékie  

Mindent oly bőven hagyának,  

Soha sincsen semmije.  

De ez nem az ő hibája;  

Ő magyarnak születék,  

S hazájában ősi jelszó:  

"Ej, ráérünk arra még!"  

(Pest, 1847. november) 



 

 

Kosztolányi Dezső:  

ÓDA  

SZÉKFOGLALÓ A PETŐFI TÁRSASÁGBAN  

E dobogón roppant neved köszöntöm  

Petőfi Sándor, én, az új poéta  

szegényes kincseim lábadhoz öntöm  

s hívom emléked, mely ma újra néma.  

Szóljon neked, ki biztos erő vagy,  

e tétova és új-ideges ének  

s halld meg szavát a szomszédból jövőnek,  

az alföld árva, koldus gyermekének.  

Kezembe nincsenek arany kalászok,  

se víg pipacs. Mind elhervadt, mi termett.  

Vetésem a hold zöld vizében ázott  

s egy vak szobában sírtam, mint a gyermek.  

Nap sem sütött rám. Mérgek és vad álmok  



igéztek engem az alföldi porban,  

a bús vidéken és a betegágyról,  

az orvosságról és lázról daloltam.  

Ám nagyapám, ki honvédszázados volt  

és verekedett a császári haddal,  

még látta arcod és hallotta hangod  

tűzben remegni, amikor a vad dal  

fölreszketett és még mesélt felőled  

olyant, amit mi álmodni se tudnánk,  

mély téli esten, a gyerekszobában,  

mikor a findzsán reszketett a rumláng.  

Így látlak én még mostan is. Hatalmas,  

kiben az élet vére tüzesen vert,  

ifjú, kiben a magyar ég tetőzött  

és meghaltál és nem láttad a tengert,  

elnémulok, csak hírmondód idézem,  

a nagyapám árnyát e törpe, kalmár,  

sötét időben, aki még szabad volt  

s dacolni is mert, régi forradalmár.  

Ő is bolyongott, hosszan, számkivetve  

az óceán hullámának eredvén,  

negyven napig vergődött új hazába -  

szegény emigráns - rozoga dereglyén.  

És sírt, hogy a newyorki kikötőbe  



hajók tolongtak és nem várta senki,  

a kéményerdő rámeredt sötéten,  

lármázott a víz és rohant a yankee.  

Aztán tíz évig élt így. Kosztolányi  

Ágoston itta könnyeit hiába,  

szeneszsákot cepelt a vad Newyorkba,  

selyemre festett Philadelphiába.  

Göndör fejét ereszté este búnak  

és arra gondolt, vajjon haza ér-e,  

gondolt reánk, kik még meg sem születtünk,  

az unokái távoli fejére.  

Mert azt akarta, ott a tengeren túl,  

hogy ne legyen rongyember soha többet  

és unokája, ki költő leend majd,  

magyarul áldja az eget s a földet.  

Most íme, éneklek őróla, híven,  

ki homlokod láthatta glóriásnak  

s emléket állítok a kedves aggnak,  

ki szenvedett s tenéked, óriásnak.  

Méltatlan költő, én, ki a neveddel  

e pillanat tüzében összeforrok,  

ereklyéim adom, mik megmaradtak  

a gyermekkorból s könnyeimtől forrók.  

Iker nevetek fontam koszorúba -  



két drága honvéd - az én új dalomba:  

és a küszöbön várom, hogy megilless,  

alázatosan, a porig hajolva.  

(1918) 

 

 



Váci Mihály:  

PIPACSOK A BÚZAMEZŐBEN  

Búza, búzakalász!  

véle szél hadonász:  

hajlik, lengedezik,  

amíg cseperedik.  

Búza, búzakalász.  

Színe még nem arany;  

mint a fű, csak olyan.  

Szerte búzamező  

zöld színben repeső,  

- színe még nem arany.  

Amíg érik a mag,  

lassan, jó nap alatt,  

- könnyű kis pipacsok  

szirma, lángja lobog,  

amíg érik a mag.  

Messze virítanak.  

Lenge szirmaikat  

rázva vérpirosan,  

mag felett magasan,  

messze virítanak.  

Tőlük piros a táj!  

- “Ime, itt van a nyár!”  



Őket nézegetik,  

szép csokorba szedik.  

Tőlük piros a táj.  

A zöld búzamezők,  

észrevétlenek ők!  

De lehull a pipacs,  

s felragyognak a nagy  

érett búzamezők! 

 

 

Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tartalomjegyzékheztematikusan 

  



Arany János: A nagyidai cigányok (1851).
Harmadik ének. Részlet:

„Veszi legel bb is a pincébe útját:
Felhordatja onnan a sok cifra gúnyát
És kiosztja rendre, vit  éz népe között;
Mind egy-egy pipacs lett, mikor felöltözött.”



Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tematikusan 

  
tartalomjegyzékhez 

 

http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-abc.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-tem.htm



