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"Ha a búzaszem nem hull a földbe,
és nem hal el, egymaga marad,

de ha elhal, sok termést hoz."
(Jn 12,24)

Pár nappal azelõtt, amikor ezeket a sorokat írom, P. Bulányi György piarista szerzetes  hazatért a Mennyei Atyához. Bulányi atyát 1943-
ban szentelték pappá, majd 1945-tõl a debreceni piarista gimnázium tanáraként szervezett és vezetett kisközösségeket(1). Neve 
egybeforrt a magyarországi kisközösségi /bázisközösségi/ mozgalommal
. Tevékenységéért /illegális államellenes szervezkedés/ 1952-ben a Rákosi-rendszer életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A 
börtönbõl 1960-ban amnesztiával szabadult, ezután szállítómunkásként kereste kenyerét, s mellette kitartóan dolgozott alapmûvén, 
mellyel a '60-as évek végére készült el. Munkájának címe: Keressétek az Isten Országát! /KIO/. Ez a szamizdatban hat kötetben 
terjesztett mû az evangéliumokban Jézus ajkára adott mondatok biblikus teológiai szintézisére épül, melybõl az egy csúcsértékes 
Szeretet-istenkép kristályosodik ki. P. Bulányi a pártállami diktatúra és üldözés ellenére is újra kezdett kisközösségeket szervezni. Az 
általa vezetett (egybeszeretett), a jézusi üzenet lényegét keresõ és azt megvalósítani akaró bázisközösségek eszmeiségét, meghatározta a 
jézusi örökség istenképe és az ebbõl kikövetkeztetett etika: lét-, magatartás- és sorsazonosság Jézussal.(2)
Bulányi atya a kommunista diktatúra által elsorvasztani akart katolikus hit és gyakorlat megtartásának szándékával hívta életre a Bokor-
mozgalmat, s egy olyan egyház megvalósulásáról álmodott, mely alulról szervezõdõ bázisközösségekbõl áll.(3) Követ dobott az Állami 
Egyházügyi Hivatal és a békepapi mozgalom által ellenõrzött állóvízbe. A pártállamnak ezzel ellentétes céljai voltak: a közösség 
életterének beszûkítése, elszigetelése más testvér-szervezõdésektõl, s mielõbbi megszûnése. A katonai szolgálat Bokorból induló 
megtagadása elégséges indoknak bizonyult a nyílt üldözésre. A magyarországi egyházi vezetõkre gyakorolt állami nyomás hatására a 
püspöki kar az Állami Egyházügyi Hivatal által külön is folytatólagosan fenyegetett Lékai László bíboros-prímás vezetésével 1982-ben 
elítélte P. Bulányi tanait, eltiltotta õt a nyilvános misézéstõl, kifogásolt téziseit pedig a Hittani Kongregációhoz terjesztette fel. A 
Kongregáció prefektusa (Ratzinger bíboros, ma XVI. Benedek pápa) 1986. január 31-én levélben felszólította P. Bulányit, hogy vonja 
vissza tanításait.(4) Az eretnekség vádja alól P. Bulányi mentesül, ha aláírja a Ratzinger bíborostól a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból 
összeállított, tizenkét pontos listát. P. Bulányi aláírta ezt a listát, és kérte, hogy egy tizenharmadik, ugyancsak a zsinati 
dokumentumokból származó szövegrésszel kiegészíthesse azt: „Csak a lelkiismeretének tartozik engedelmességgel”. A prefektus így 
nem tekintette aláírtnak a dokumentumot, szerinte a kiegészítés viszonylagossá tette az állásfoglalást. A kompromisszum az egyházi 
büntetés 16. évében született meg: Bulányi páter kiegészítése a negyedik pont részeként bekerült a dokumentumba, amelyet õ így is 
aláírt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1997. szeptember 19-én tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy „megszûntek a ... korábban 
hozott korlátozó intézkedések”.
Nem szûntek meg: ma, több mint tíz esztendõ után is, csak a plébánostól meg nem hirdetett miséket mondhatott vasárnaponként egy 
városszéli kápolnában. Ezeknek az intézkedéseknek a hátterében Lékai prímás utódja, Paskai László bíboros, volt esztergomi érsek állt, 
aki /egyes források szerint érintettként/ a rendszerváltáskor meggátolta a kommunista rendszer bûneiben részt vállaló egyházi 
személyek megnevezését, szerepük tisztázását az elhallgatás-elhallgattatás taktikájával. Akárcsak a Bulányi-ügyben, ez a kierõszakolt 
hallgatás jelentõsen csökkentette a hívek tisztánlátását, a püspöki karba vetett bizalmát, valamint vakvágányra juttatta a Magyar 
Katolikus Egyház erkölcsi megtisztulását a kommunizmus bukása után. Ennek célja nem a bûnösök elítélése lett volna, hanem a tények 
feltárása a hívek felé, amely megvalósíthatatlan a múlt feldolgozása és a kiengesztelõdés híján. Államunk a rendszerváltozás után 
bocsánatot kért Bulányi atyától, nyugdíját a törvényes elõírások alapján rendezte. Egyháza vezetõi nem kértek bocsánatot tõle, életútját 
az egyházban integrálhatatlannak tekintették.

 Bulányi páter szerint: "Az Ószövetség egy nép, a zsidó nép eredetmondája, nemzeti kultúrája, Jézus elõtti kultúrája. S Jézus azt mondta 
magáról, hogy mindazok, akik õelõtte jöttek, tolvajok és rablók, és nem hallgattak rájuk a juhok. Õ az ajtó. Aki ezen, rajta keresztül megy 
be, az üdvözül és talál legelõre. (Jn 10,89).Hogyan tehetjük ezek után meg, hogy mindörökre megnyomorítjuk Jézus tanítását azzal, 
hogy egy Jézus elõtti nép és kultúra szöveggyûjteménye után ugyanúgy odatesszük a liturgia szavát, mint Jézus szavai után: Ez az Isten 
igéje."
Nyilvánvaló, hogy Bulányi atya téziseinek megítélése nem a laikus hívõk, hanem egyértelmûen az egyháztörténészek és a teológusok 
dolga. Mindenesetre tény, hogy sem Ratzinger bíboros, sem Ruiz akkori és Ballcels késõbbi piarista generális nem ítélte el tanait, 
valamint Kállay Emil SchP magyarországi exprovinciális kérésére mentesítették végleg 1997-ben a felhozott vádak alól,
Páter Bulányit joggal sorolhatjuk a XX. század legjelentõsebb és legellentmondásosabb magyar katolikus papi személyiségei közé, 
mint Prohászka Ottokár püspök, P. Bangha Béla SJ és Mindszenthy József, az utolsó magyar bíboros-hercegprímás, bár megjegyzendõ, 
hogy hithû katolicitásukon és szilárd jellemükön kívül meglehetõsen kevés a hasonlóság.

 (1) Életrajza és további adatok a Bokor közösség nyomán.
(2) Lásd: Keressétek az Isten Országát I-V. kötet.
(3) Hasonló indíttatású közösség a Regnum Marianum vagy a Fokoláre.
(4) Lásd: Nagypénteki levél

Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ

Levél az olvasónak!
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z e világi ország bibliai ihletésû kifejezés. Profán Jobbot, vallási tisztelettel hordozzák körül fõvárosunk utcáin 
nyelven úgy hívják, hogy állam. Államot csak úgy ma is. Az egyház nem tud mit csinálni a jézusi örökséggel, bár Alehet fenntartani, ha egy hajóban eveznek, akik a jézusi örökség letéteményesének akarná tudni magát. De az 

számítanak valamit az országgá alakult társadalomban. ellentmondások még sem nõhetnek az égig, miként a jegenyék 
(Állam nélküli társadalom csak gondolati játék: a valóságban sem. Az ellentmondás t a Vörös Hadsereg Európába 
nincs.) Az állam, az e világi ország pedig magyarán behatolása teszi egy történelmi pillanatra tarthatatlanná. A 
megnevezve: erõszakszerv– gondolta Jézus, és ki is mondta moszkvai pátriárka még azonosul Sztálin harcaival, de a 
Marx. Csak a jézusi ország, az Isten Országa, nem ismeri az Vörös Hadsereg hazánkba érkezése után Mindszenty 
erõszakot; neki a szeretet volna-lehetne az egybetartója. Ezért megmagyarázza Nagy Ferenc magyar miniszterelnöknek, 
aztán az olyan alakulat, amely evilági országnak is, Isten hogy nem azt kell tennie, amit tesz. A szövetségnek, a trón és 
Országának is akarná mondani magát– fából vaskarika. Ezt a az oltár szövetségének végét jelenti ez? Nem. Csak pillanatnyi 
fából vaskarikát csinálja Konstantin császár óta egyfolytában válságát. Csak egy elképzelhetõ vég ígéretes kezdetét. Maga 
az úgynevezett keresztény világ, mely Mindszenty sem gondol a trón és az oltár 
hallott valamit harangozni Jézustól az Isten szövets égé nek  meg szûntér e, csak a 
országáról. Az egyház Jézus útját akarná pillanatnyilag adott hatalommal nem akar 
járni, miközben szentté avat sikeres egy gyékényen árulni. Nem egyszerû 
sikertelen hadvezetõket is, s az evilági kétezer esztendõ hagyományát megtörni. 
országokat rendõrséggel, csendõrséggel Az egyházi hierarchia nem is akarja. A 
egybetartó királyokat is. S közben nem szovjet megszállási övezetben fõpapjaink 
vallja be az egyház, hogy a fából vaskarikát egy része vértanú, más része kollaboráns, a 
csinál. A fából vaskarika ellentmondás. Az harmadik része pedig besúgó lesz. Kétezer 
ellentmondásoknak pedig illenék elõbb esztendõn keresztül az egyházban csak két 
utóbb tarthatatlanokká válniuk. Azokká kategória volt: a sikereseké, akik püspökké 
lesznek? Nem biztos. Nagy és sikeres a lettek, meg a sikerrõl lemaradóké, esetleg 
történelmi múltjuk. Asztrik esztergomi lemondóké. Az 1945 után támadó új 
érsek s a többi fõpap jelentõs támogatója helyzetet vizsgálhatjuk a trón (az állam) és 
volt az elsõ magyar király belsõ és külsõ az oltár (az egyház) szövetségének a 
fegyveres  harcainak . Muhiná l Ugr in szemszögébõl. Hadd kezdjem a trónnal, és 
kalocsai érsek volt IV. Béla királyunk a szovjet megszál lási övezet általam 
hadseregének parancsnoka. Mohácsnál leginkább ismertszeletével, a hazaival. 
meg Tomori kalocsai érsek vezette a Mindszentyt és a hozzá igazodókat 
gyerekkirá ly, II . Lajos seregét.  Az vértanúvá hitvallóvá teszi a trón, az új 
ellentmondást az egyház történetében senki államhatalom. A kollaborálókat pedig 
sem tette szóvá. A kereszténység hajnalán megtiszteli a békepap elnevezéssel, 
vallotta már Szent Pál, hogy a hatalom az ak iknek egyes veze tõ it  az  egyház  
Isten szolgája a jók megjuta lmazására, a gonoszok kezdetben elítéli. Csak kezdetben, de hamarosan püspökeink 
me gb ün te té sé re . Ág os to n pe di g az  eg yh áz i ók or  is tagjai lesznek a békapapi mozgalom elnökségének – 
legelismertebb teológus püspöke, már a császár hadseregének hivatalból (1957). A trónnal, az állammal való kiegyezés felé 
segítségével verte szét a donatista eretnekeket. Ágostonféle hajlók e minõséginek tekintett csoportjából pedig a trón 
királytükörbõl tanulta Szent Imre herceg is, hogyan kell besúgókat csinál. E besúgókból lesz az államhatalom egyházi-
keresztény királlyá nevelõdnie. Bele is kerültek az Intelmek a papi elitgárdája, akiket a hatalom az elkövetkezõ idõk egyházi 
magyar Corpus iurisba. A keresztény egyértelmûen azt jelenti, vezetõinek szán. Ezek a besúgók is békepapok, de nem kell 
hogy nem jézusi; azt, hogy elfogadja az e világi országot, bet ölt eni ük kie mel ked õ sze rep et a haz ai bék epa pi 
annak rendezõ elvét és gyakorlatát, az erõszak alkalmazását. A mozgalomban. Külföldön tanulhatnak, képezhetik magukat, 
múlt század elején Klebelsberg magyar kultuszminiszter hogy püspökségre alkalmassá váljanak. Áttérek az oltár, az 
levelet ír de Gasperri vatikáni államtitkárnak: püspökké csak egyházi vezetés magatartásának bemutatására. Az egyház 
az lehet, aki teljességgel bírja kormányuk bizalmát. S ez számára a vértanúk-hitvallók csoportja kellemetlen, mert 
érthetõ, természetes és elfogadható a Vatikán államtitkára túlzók. Ezek nem tudják, nem értik, hogy a trón és az oltár 
számára. A fából vaskarika a 20. században is mûködik. A szövetségén kell nekik is dolgozniuk, mert az egyház számára 
legutóbbi egyetemes zsinat kéri az államhatalmat, hogy mindenféle államhatalom megfelelõ, amely lehetõvé teszi az 
tanúsítson megértést azokkal szemben, akik nem vállalkoznak egyház  mûködését. Mindszenty sem érti ezt. Ennek 
a katonai eskü letételére, de nem kéri ezt a megértést minden következtében az ellenállása miatt világhírûvé lett fõpapot a 
katolikus számára. Csak azok számára kéri, akiket a Vatikán maga csalja ki az országból, s fosztja meg esztergomi 
lelkiismeretük erre indít. A magyar püspököket nem indítja érseki  székétõl.  Az egyház i vezetésnek az okosan  
erre lelkiismeretük, s Jézus püspökeinek gondolják magukat – kollaborálók a megfelelõ emberek. Ez az egyházi vezetés a 
legalábbis ezt feltételezem róluk. Karhatalom nélküli világról békepapokat hamarosan elfogadja, s még inkább örömmel 
csak Jézus álmodozott, õk nem, az egyház egésze sem, s így fogadja az áll amtól tanulás címén Rómába  utazni  
egyértelmûen elhatárolják magukat a Bokor tagjaitól, akik engedélyezett személyeket. Feltételezni a Vatikán részérõl 
nem akarnak katonai esküt tenni. Az egyházhoz tartozás nem azt, hogy nem tudja, hogy ezek kivétel nélkül beszervezett 
jelenti számukra azt, hogy elutasítják az erõszakot. A besúgók, alaptalan és naiv. A rendszerváltozás után II. János 
Koppányt négyfelé vágató István királyunk kezét, a Szent Pál másodpercre azonos idõt térdel és imádkozik a vértanú 
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Mindszenty és a besúgó Lékai sírja elõtt Esztergomban. egyháznak, mely nem akar emlékezni arra, hogy Jézus 
Rendre a besúgók csoportjában levõk kapnak püspöki Péterrel visszadugatta a  kardot hüvelyébe. Eltûnik a 
székeket az egykori szovjet zónában ma is. Az elõzõleges pillanatnyi válság: marad a tört vér, fekete folt. S ki törõdik 
államhatalmi  jóváhagyás elengedhetet lenül szükséges Jézus álmával, aki arról ábrándozott, hogy országot kellene 
feltétel. Besúgónak lenni csúnya dolog. Csúnya a csináln unk, mel ynek sem mi köze a z erõsza khoz? 
kommunisták, a liberálisok, a nemzetiek számára egyaránt. Normalizálódunk. Elfelejtjük, hogy Hitler is, a Kreml is 
Még a jézusiak számára is az. Szegény besúgók, szegény kierõszakolta az egyháztól a támogatást, s folytathatjuk a jól 
egyházi vezetõk az említett négy csoport össztüzébe kerülnek. bevált régi szövetséget. Folytathatjuk-e?
A k ommu nist ák gazd agsá gban -hat alom ban mara dván  Ledobtuk hatvan éve az atombombát, s a hidegháború 
cinikusan nem törõdnek azzal, hogy õk voltak a besúgók eredményeként felbomlott a második világ. Lassan-lassan 
beszervezõi, de szõrmentén botránkoznak azért a besúgáson. belép mindenki a NATO-ba, akit csak meghívnak oda. Nincs 
A liberálisok szintén, hogy üthessenek az egyházon. A szükség sorkatonaságra, csak jól képzett és jól megfizetett 
nemzetiek igyekeznek úgy-ahogy védeni az egyházi zsoldosokra, akik milliók pusztulása nélkül is le tudnak 
vezetõket, mert tõlük várják szavazó táborukat. A jézusiak vezényelni hadmûveleteket. Csak egyetlen világ lesz, az elsõ, 
pedig megállapítják, hogy a levéltárakat kezükben tartó s megvalósul Szulejmán szultán álma. Miként egy úr van az 
kommunisták annak a püspöknek ügynökmúltját világítják égben, legyen egy úr a földön is. Jurisics Miklós kõszegi 
meg, akiét akarják. S azét nem, akikét egyelõre még nem várkapitány már nem tud útjába állani. Mr. Bush jegenyefája 
akarják. Ennek következtében markukban tartják mindazokat, az égig nõhet. A jézusi kétszerkettõnek nincs realitása. Aki ezt 
akiket õk maguk segítettek hatalomra. A Vatikán az idõt nem látja, megérdemli, hogy kihulljon az idõk rostáján. 
választja szövetségesül. Kellemetlen, ha kiderül az új varsói „Feszítsd meg õt!” – zúgja az egyetemes történelem. Az 
érsekrõl is, hogy besúgó volt. Kellemetlen. De akit a egyháztörténelem pedig ujjong, hogy keresztjével Jézus 
rendszerváltáskor szenteltek pappá, mára már negyvenéves, s megváltotta a világot. Aki pedig ezt nem látja, mert szeme van, 
a püspökké szentelendõk lassan lassan azok közül kerülhetnek azt a szegényt lesajnáljuk.
ki, akiket a kommunistáknak már nem volt módjuk besúgókká 
avatni. S visszatérhetnek a régi jó idõk, amikor kard és kereszt 
– a jézustalan keresztények szemében – újból megférhet egy /2007. Április/
kézben. S az e világi ország továbbra is lehet szövetségese az 

4.

Török András István: Trianon útján II. 

1918. november végén, december elején a román csapatok Kolozsvárra induló vonatokat, és harmincezer Zsil-völgyi 
elfoglalták Marosvásárhelyt és Szászrégent. December 7-én a bányászt vezényelt ki, hogy akadályozzák a tömegek 
dél felõl nyomuló hadsereg Brassót szállja meg. A románok pár oda jut ásá t. De szá zhú sze zer  emb er még is ott  vol t 
nap múlva elérik a Maros partját, a belgrádi fegyverszüneti Kolozsváron. [Emlékszünk a ’90-es évek elejére, amikor 
egyezményben megállapított demarkációs vonalat, sõt e Iliescu, román elnök szintén a Zsil-völgyi bányászokat 
vonalat több helyen át is lépték. Károlyi kormánya és az rendelte ki a magyarok ellen?]
idõközben kormánybiztossággá elõlépett  Magyar Nemzeti Az ip arte stül et na gyte rméb en ez er hi vata los k üldö tt 
Tanács hiába tiltakozott e jogtalan nyomulás ellen az antantnál: szorongott. Újhelyi Ferenc szociáldemokrata vezetõ nyitotta 
sõt, Berthelot francia tábornok engedélyt adott a Kolozsvár- meg a gyûlést, majd Apáthy István fõkormánybiztos szólt: 
Szamosújvár-Dés vonal megszállására.  Minden magyar hangsúlyozta, hogy a 26, románok által követelt vármegyében 
érezte: ha Kolozsvár oda, Erdély elveszett. négymillió nemrománnal szemben csupán kétmillió 918 ezer 
A magyar kormány nem akart ellenállni, mert remélte, hogy román él, így a magyar nemzet nem fogja eltûrni a 26 vármegye 
így kedvezõ békét köthet a háború végén. A székely hadosztály, elszakítását.
Kratochvil Károly ezredes vezetésével és a kolozsvári December 24-én mégis román uralom alá került Erdély 
nemzetõrség hajlandó lett volna védeni a várost, de a román fõvárosa. E nap hajnalán a székely hadosztály és a nemzetõrség 
túlerõ miatt ez csak ideig-óráig sikerült volna, és úgy is csak elvonul kincses Kolozsvárról. Ugyanakkor Apahidáról elindul 
rengeteg véráldozatta l. December  18-án a városháza Kolozsvár felé Neculcea tábornok vezetésével a 13. román 
tanács termében az erdély i Magyar  Nemzet i Tanác s dandár, azaz háromezer gyalogos négy üteggel és kétszázötven 
megbízottjai összeültek, hogy elfogadtassák a világ népeihez géppuskával.
intézett kiáltványukat. A hosszú kiáltvány lényeges mondata: Az új hatalom 26-án nagyméretû plakátokon, kilenc pontban 
„A wilsoni elvek értelmében ünnepélyesen tiltakozik a hirdette meg az ostromállapotot, hogy az utcán legfeljebb 
magyarság az ellen, hogy önrendelkezési jogától elüttessék”. A három személy lehet együtt, hogy éjszaka kijárási tilalom van, 
manifesztáció napján Szamosújváron egy összeütközés során hogy az osztrák-magyar hadsereg mindennemû felszerelése 
hárman haltak meg, a következõ napon Kolozsvárott négyen. beszolgáltatandó, hogy a megszálló katonaság a rendzavarókat 
December 22-én százhúszezren gyûltek össze a kolozsvári internálni fogja stb.
Mátyás-téren – zömmel magyar-székelyek, de románok és Még aznap a Botond és a Földész utca sarkán két román katona 
szászok is –, hogy fogadalmat tegyenek: Együtt akarunk le akarta vetetni Sütõ László tizenöt éves gyerekkel a rajta lévõ 
maradni a magyar anyaországgal! A Nagyszebenben székelõ katonakabátot. A gyerek futásnak eredt, s az egyik katona 
Consiliul Dirigent azonban rendeletet adott ki, hogy a hátulról lelõtte. Azonnali halál – karácsony másnapján.
tömegeket tartóztassák fel. A gyûlés elõtti napon leállíttatta a Mialatt Neculcea megszállta a várost, Vyx francia alezredes 
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megjelent Károlyi Mihálynál, és Berthelot tábornok nevében tolódjék száz kilométerrel nyugatabbra, s ezt a határozatot 
bejelentette, hogy a román csapatok folytatják útjukat nyugat Magyarország egy nap alatt elfogadni tartozik. Károlyi tudta, 
felé. Vajon ki ez az alezredes? A szélsõbaloldali Böhm Vilmos hogy ha nem válaszol, vagy rosszul válaszol, felér egy 
[Károlyi hadügyi államtitkára], akit nem lehet a sovinizmus antantnak küldött hadüzenettel. Estére befutott Károlyihoz 
vádjával illetni, így ír Vyxrõl: „Tudatlan, belsõleg is brutális Kratochvil ezredesnek, a székely hadosztály parancsnokának 
érzésû  katona tiszt.  (…) a te ljhata lmú dik tátor, ak i telefonüzenete, amelyben jelzi, hogy a hadosztály a 
Magyarország népével és közgazdasági életével rendelkezik, kiürítésnek ellen fog állni, ha pedig ezt õ, a parancsnok 
nem ismeri Magyarországot még annyira sem, mint a négy megtiltja, lázadás tör ki, s ennek beláthatatlan következményei 
elemit végzett rossz tanuló.” lesznek. Károlyi a következõképpen döntött: a kormány 
Ennek az embernek kezébe volt letéve Magyarország sorsa. lemond, de õ marad, alakít egy tisztán szociáldemokrata 
Meggyötörték Erdély kultúráját, így a Kolozsvári Magyar kormányt, s ez a kormány fogja megtagadni a Vyx jegyzék 
Nemzeti Színház életét is. 1919. május 13-án délelõtt 11 órakor elfogadását. Másnap azonban a Magyar Szociáldemokrata Párt 
váratlanul egy bizottság jelent meg a színházban. Csak a titkár és az 1918. november 24-én Kun Béla által alapított 
tartózkodott ott, így vele közölték, hogy a nagyszebeni Kommunisták Magyarországi Pártja egyesült, s létrejött a 
kormányzótanács nevében kisa játí tják  az épületet . A Magyarországi Szocialista Párt [az elsõ MSZP]. Az egyesülés 
megdöbbent titkár haladékot kért: kapott is délután 3 óráig. határozatának lényeges pontjai: „A párt a proletariátus 
Ekkor már Janovics Jenõ, az igazgató fogadta a bizottságot, és nevében haladéktalanul átveszi az egész hatalmat. (…) A 
természetesen tiltakozott az erõszakos átvétel ellen. A pr ol et ár sá g u ra lm án ak  bi zt os ít ás ár a é s a z a nt an t 
delegáció ennek ellenére a színházat, mint állami tulajdont, imperializmusa ellen a legteljesebb és legbensõségesebb 
lef ogl alt a. A nyá ri hón apo k ide jér e Jan ovi cs még  fegyveres és szellemi szövetség kötendõ az oroszországi 
megmaradhatott az épületben, de szeptember végén a szovjetkormánnyal.” Károlyi  tiltakozott, de minden hiába… 
Consuliul Dirigent Z.5088-1919 számú rendelete alapján az Budapestet nacionál-bolsevista láz fogta el, Vyx alezredes és 
állam közvetlen kezelésébe vették, a további elõadásokat az antan t-misszió pánikszerûen menekült el a vörös  
megtiltották, s Janovicsot hûségeskü letételére szólították fel. Budapestrõl.
Az eskütétel ellenében, mintegy cserében, a színházban 
mûvészeti vezetõi állást kínáltak fel neki. Az igazgató 
tiltakozott az eskütétel ellen, a felajánlott vezetõi beosztást 
visszautasította, s kijelentette, hogy a színházat nem adja át. 
Ekkor egy ezredes, a bizottság tagja, Janovicshoz lépett, 
vállára tette kezét, és megkérdezte: „Beéri ön ezzel, vagy testi 
erõszakot alkalmazzak?” Janovics követelte, hogy vegyék 
jegyzõkönyvbe, hogy jogáról nem mondott le, és csak az 
erõszaknak engedve hagyta el a helyét. A jegyzõkönyv 
felvétele után az igazgató még megkérdezte, hogy mi lesz a 
színház épületében levõ lakásával. A válasz az volt, hogy hat 
hónapig még benne lakhat, s ez idõ alatt nem fogják 
háborgatni. Janovics ezt is jegyzõkönyvbe vétette: másnap 
mégis katonák jelentek meg nála, és a szó szoros értelmében 
kitették a lakásból.1919. szeptember 30-án lezajlott a színház 
búcsúelõadása. Shakespeare Hamletjét játszották. A cenzúra 
alaposan megnyirbálta a darabot, de elkövettek egy hibát. A 
tragédiát Hamlet következõ szavaival fejeztették be: „Horatio, 
halott vagyok. Te élsz. Gyõzd meg igaz ügyemrõl a 
kétkedõket.” Janovics alakította Hamletet. Mikor e szavakat 
elmondta, a függöny összecsapódott. A zsúfolásig megtelt 
nézõtéren szinte önkívületben sírt, zokogott a tömeg, és nem 
akarták elhagyni a termet. Húsz perc múlva üzenet érkezett, 
hogy a katonaság megszállta a színházat. Janovics a függöny 
elé lépett, és, mivel nem volt szabad szólnia többet, kezét 
összetéve, jelekkel kérte a közönséget, hogy távozzék – de 
senki sem mozdult. Erre a katonaság bevonult, és 
„megtisztította” a nézõteret. Mûködött a puskatus is…
Mielõtt rátérnénk az 1919. január 18-án, Párizsban összeülõ 
békekonferencia történéseire, szólnunk kell néhány fõbb 
eseményrõl. Bratianu Jonel 1919 elején számos jegyzéket 
küldött a békekonferenciának, hogy attól felhatalmazást 
kapjon az egész Magyarországnak, vagy legalábbis annak 
jelentõs részének megszállására. Szándékának jogosságát 
azzal indokolta, hogy a magyarok barbár módon viselkednek, 
és mészárolják a román lakosságot. Ennek, és a magyargyûlölõ 
Vyx ezredesnek köszönhetõ, hogy a békekonferencia 
elrendelte további magyar területek elfoglalását. Vyx március 
20-án megjelent Károlyinál, és átadta a konferencia február 26-
án(!) kelt jegyzékét, amely szerint a magyar demarkációs vonal 
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Április 4-én a békekonferencia angol küldötte, Smuts [Könyvét 1931-ben írta!] Az új magyar-román határ kérdése 
tábornok Budapestre jött, és Kun Béla külügyi népbiztosnak már 1919 februárjában a konferencia elé került. Hogy milyen 
új, a Vyx-félénél kedvezõbb demarkációs vonalat ajánlott. komolytalan kedélyességgel folyt le egy-egy, népmilliók 
Kun azonban bízott abban, hogy az antanttal elõnyösebb alkut sorsát eldöntõ tárgyalás, azt Hunter Millernek, a konferencia 
tud kötni, így Garbai Sándorral, a népbiztosok tanácsának gyorsí rójának feljegyzései  igazol ják. Bratianu például 
elnökével közösen azt válaszolta, hogy nem áll a területi követeli, hogy a határ a Tisza legyen, mert szerinte az egész 
integritás elvének alapján, de az imperialista hódítás nem lehet elkapcsolandó területen a románság aránya két és félszerese a 
válasz a területi kérdésekre. Csakhogy nagyszombaton a magyarokénál. Erre az olasz Orlando megjegyzi, hogy ezek 
románok megszállták Szatmárnémetit, húsvét vasárnapján csak általánosságok, és a magyarok pontos számát firtatja. 
elesett Nagyvárad, így Kun Béla májusban már más Bratianu továbbra is kitart a Tisza, mint határ mellett. Erre egy 
hangnemben írta békeajánlatát, s nemcsak a román, hanem a albizottságot küldenek ki a határ megállapítására – de már a 
csehszlovák kormány elnökéhez is. Ebbõl néhány sor: „A románok nélkül –, amely ki is jelölte a ma érvényes 
magyar forradalmi kormány nevében van szerencsém közölni, határvonalat. A bizottság visszatért, majd, mialatt  Tardieu, a 
hogy az Önök nemzeti területi követeléseiket (…) minden késõbbi francia miniszterelnök felolvassa a jelentést, Robert 
fenntartás nélkül elismerjük. (…) Kérjük az ellenségeskedés Lansing, a béketárgyalás amerikai kiküldöttje megszakítja 
azonnali beszüntetését.” azzal a kérdésével, hogy hol van a pontos néprajzi határvonal. 
Nem hagyhatjuk ki e történelmi vázlatból a székely hadosztály Tardieu válasza: a pontos határvonalnak 20 km-rel keletebbre 
sorsát sem. A kommün kitörésével és a román csapatok kellene lennie, de úgy gondolom, ez a határvonal is megfelelõ. 
elõrenyomulásával kezdett eluralkodni az a vélekedés, hogy a Szó szót követ, majd Lansing megjegyzi, hogy a felosztási 
székely hadosztály adja meg magát, és katonái menjenek haza. ter vez et a mag yar okr a néz ve nem  lát szi k nag yon  
Errõl a román haderõ tudomást szerzett, és Presan tábornok igazságosnak. Tardieu szó szerint így felel: „Az egész kérdést 
ajánlatot tett Kratochvil ezredesnek, hogy õ és székelyei a legnagyobb gonddal kezeltük, és egyhangúlag hoztuk meg 
szüntessék be a harcot. Presan teljes, mindenre kiterjedõ határozatunkat.” Erre Lansing udvariasan: „Az albizottság 
szabadságot és hazatérést ígért nekik. 1919 április 25-én mûködését igen nagyra értékelem, a magam részérõl nincs 
Kratochvil  napiparancsban közöl te katonáival  Presan több megjegyzésem.” Mikes közbevetése: „Így született meg 
ajánlatát. A hadosztály megosztottá vált: a többség a harc Európa új térképe.”
folytatását javasolta, és megalakították a székely dandárt, 
majd elvonultak. A katonák kisebb része, mintegy ötezren, 1919. június 24-én Románia és Csehország megbízottjait, 
leadták fegyvereiket. Szabadságról azonban a továbbiakban Bratianut, Vajdát, Kramarzot és Benest felrendelték Quai 
szó sem esett: a fegyverletétel után géppuskás román katonák d’Orsay-ra [a francia külügyminisztérium illetve annak 
õrizték õket, s a rajtuk lévõ ruhán kívül mindenüket elvették, utcája], és itt átadták nekik az új határokról szóló határozatot. 
majd Nyírbatkán bevagonírozták õket. Debrecentõl Brassóig Bratianu  élesen tiltakozott a határvonal ellen, s ezt írásban is 
egy hétig tartott az út. Aztán internálás következett: a beadta. Az 1910-es magyar statisztikára hivatkozott, de a 
hadap ródok , tiszt ek [így Kratochvil  is] Brassóba, a magyarok lélekszámából levonta a zsidókat, a románok lélek-
közkatonák Fogarasra és Craiovába kerültek. Két hónap számához pedig hozzáadta azokat a görög katolikusokat és 
múlva egy angol bizottság közbenjárására szabadultak, de görögkeleti  vallásúakat , akiket magyaroknak írtak be. 
elõtte egy, a következõ 6 pontból álló kötelezvényt kellett [Óhatatlanul eszünkbe jut a Wilsonhoz intézendõ kérdés: ki a 
aláírniuk: 1. Állandóan [itt a megfelelõ helységet kellett nép?] Végül a román miniszterelnök szerint az elcsatolandó 
megnevezni] községben fogok lakni, onnan csakis a román területeken románok aránya 60,9 %, s a magyaroké 24,5 %. 
katonai parancsnok engedélyével fogok távozni. 2. A Bratianu egyéb esetekben is kimutatott ellenállása végül 
községbe érkezésem utáni elsõ nap a legközelebbi román Bukarestben belpolitikai válságot okozott, s szeptember 12-én 
parancsnokságon ellenõrzés céljából jelentkezem. 3. Nem a kormányfõ lemondott. Vaitoianu generális rövid életû 
fogok osztrák-magyar egyenruhát viselni [más ruhájuk kormánya következett, amelyet Vajda Sándor kormánya 
azonban nemigen volt]. 4. Nem fogok sem viselni, sem váltott fel, s e kormány megbízásából Coanda tábornok írta alá 
elrejteni semmiféle fegyvert. 5. Nem fogok a román állam, december 9-én az osztrákokkal a békeszerzõdést. Románia 
hadsereg vagy nemzet ellen sem tettel, sem szóval véteni. A 6. egy külön, hosszadalmas, minden kisebbségre érvényes 
pontban pedig az elõzõ öt pont valamelyikének be nem kisebbségvédelmi egyezményt is aláírt, amelyben kötelezte 
tartásának büntetési tételei voltak felsorolva, egy évi elzárástól magát az élet és szabadság védelmére, a vallás és politikai 
kezdve a golyó által végrehajtandó kivégzésig. Ez lett Presán jogok szabad gyakorlására, törvény elõtti egyenlõségre, 
tábornok ígéreteibõl. szabad nyelvhasználatra a magán-, az üzleti, a vallási életben 
A párizsi békekonferencia 1919. január 18-án ült össze. és  a sa jt ób an , to vá bb á az  in té zm én ye k,  is ko lá k,  
Irányí tója a négyek tanácsa  lett:  elnöke a francia nevelõintézetek szabad létesítésére, teljes egyenlõségre a 
miniszterelnök, Clemenceau, a „Tigris”, tagjai: az amerikai hivatalok és méltóságok elnyerésére stb. stb., és végül arra, 
Wilson elnök, az angol Lloyd miniszterelnök és az olasz hogy mindezeket, mint alaptörvényt ismeri el. Elvben tehát 
miniszterelnök, Orlando. Wilson szavai: „Azért vagyunk itt, Románia magyarsága tökéletes védelem alatt áll – mondja 
hogy biztosítsuk a világ békéjét. A mi munkánknak nem a Mikes. De rögtön kérdez is: „Mi a gyakorlat? A valóság? A 
kormányokat, hanem a népeket kell kielégíteni!” Mikes felelet erre a kérdésre a Romániai Magyar Párt legutóbbi [tehát 
közbevetett kérdése: „Diabolikus cinizmus-e ez, vagy angyali a könyv 1931-es megjelenését közvetlenül megelõzõ] 
együgyûség?” A békekonferencia már eleve kirekesztette a nagygyûlése adja meg, ahol ez hangzott el: »(…) a román 
tárgyalók sorából a legyõzötteket, így határozati diktátumokká impérium12-ik esztendejében Románia magyar népe a 
váltak, vagyis elveszítették erkölcsi értéküket. „Létrehozták a gazdasági elszegényedés, jogbizonytalanság és kulturális 
világbékét, de oly módon, hogy ez már születésénél méhében elnyomás lejtõjén ismét mélyebbre zuhant. (…)  A magyar 
hordta az új világkatasztrófa embrióját” – jegyezte meg Mikes. gazda, iparos, kereskedõ, lateiner és munkás egyaránt 
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katasztrófa elé néz. (…) A nagygyûlés a pártelnökség Ami azt jelentette, hogy tárgyalás nincs, apelláta sincs, az ítélet 
kötelességévé teszi, hogy (…) a magyar kisebbség sérelmeit a végleges. Ezután megegyeztek abban, hogy az expozé céljából 
Nemzetek Szövetsége elé vigye.«” Ez volt a gyakorlat, a másnap délután háromkor ugyanitt találkoznak. A küldöttség 
valóság, szemben a látszólag tökéletes elvi védelemmel… izgatottan autózott vissza a Chateau di Madridba. Odaérve 
191 9. vég én a bék eko nfe ren cia  Mag yar ors zág ot is kibontják az iratköteget – s kihull az új térkép. A delegátusok 
bekapcsolta a „tárgyalásokba”. December 1-jén a magyar száját ugyanaz a szó hagyja el: szörnyû! Az ezeréves magyar 
kormányfõ, Huszár Károly táviratot kapott Clemenceau haza 71,52%-a, s a népesség 63,56%-a elveszett…Másnap a 
aláírásával: „A szövetséges és társult hatalmak (…) felszólítja jelzett idõben gr. Apponyi Albert elmondta expozéját. Kezdte 
a magyar kormányt arra, hogy küldje ki Neuillybe [Párizs azzal, hogy ezt a rettenetes szerzõdést a magyar delegáció nem 
elõvárosába], Chateau de Madrid-ba [XVI. században épült fogadhatja el. Szerencsére azonban – folytatta – a helyzet még 
reneszánsz kastély] a szükséges meghatalmazásokkal ellátott nem ennyire kritikus, hiszen a Legfõbb Tanács, azzal, hogy 
meghatalmazottait, hogy a békét a szövetséges és társult meghallgatja, jelzi, hogy az utolsó szó még nincs kimondva. 
hatalmakkal megkösse.” A magyar kormány még aznap Hangsúlyozta egyebek között azt is, hogy az elszakított 
délután összeült, hogy határozzon a küldöttek személyérõl. A területek alacsonyabb kultúrájú államok hegemóniája alá 
kijelölés azonban nem lehetett végleges, ahogyan ez Huszár kerülnek. Apponyi három nyelven elmondott szónoklata mély 
Károly december 4-én küldött válaszából kiderül. A válasz így benyomást tett Aristide Briand francia miniszterre, aki 
szólt: „A magyar kormány tisztelettel vette a folyó év megkérdezte: „…három és félmillió magyar kerül idegen 
december hó 1-jén kelt sürgönyt(…). A magyar kormány a uralom alá? Mily területen?” Apponyi erre odaült Briand 
lehetõ leggyorsabban eleget fog tenni a meghívásnak. mellé, s térképet véve elõ,  hosszasan magyarázni kezdett…
Azonban néhány személyiséget, akik a békeküldöttségben 
való részvételre ki lettek szemelve, szabadlábra kellene 
helyezni és el kellene látni a szükséges engedéllyel, hogy 
Budapestre jöhessenek. Szó van nevezetesen Grandpierre 
Emil úrról, Kolozs megye kormánybiztosáról, Kolozsvárt, 
Servatius Lajos úrról, Brassó megye alispánjáról, Fogarason; 
ezek lakhelyüket nem hagyhatják el; továbbá Muth Gáspár 
úrról, aki internálva van. A magyar kormány még arra 
bátorkodik kérni a Legfelsõbb Tanácsot, hogy garantáltassa a 
román hatóságokkal a fent említett kiküldöttek családi- és 
vagyonbiztonságát.” Clemenceau 12-ei válaszának lényege az 
volt, hogy a Legfelsõbb Tanács nem tartja kívánatosnak 
Grandpierre, Servatius és Muth ügyeivel foglalkozni, mert e 
kérdésben nem illetékes.
A következõ napon a kormány kijelölte az új küldötteket. A 
küldöttség elnöke Apponyi Albert lett, fõdelegátusok: gr. 
Bethlen István, gr. Teleki Pál, Popovics Sándor, báró Lers 
Vilmos, Zoltán Béla és gr. Somssich László. Velük együtt egy  
szakértõkbõl és egy megbízottakból álló csoport is kiutazott. A A delegáció ezután visszatért Budapestre. Február 9-én ismét 
küldöttség 1920. január 5-én szállt vonatra. „Soha magyar Párizsba utaztak, s 12-én adtak választ a Legfelsõbb 
államférfiú nehezebb útra nem indult, mint te” – szólt Tanácsnak, mely szerint a békét ebben a formában nem 
búcsúbeszédében Apponyihoz Huszár Károly miniszterelnök. fogadhatják el. A küldöttek népszavazást követeltek, elõre is 
Igaza volt. A küldöttek január 7-én érkeztek meg Párizsba. Egy kötelezettséget vállalva, hogy bárminõ is legyen az eredmény, 
hét múlva a Legfõbb Tanács magához kérette a magyar Magyarország azt elfogadja. [Wilson 10. pontja: „Ausztria-
delegátusokat, hogy közöljék velük a békekötés feltételeit. Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek 
Délután háromnegyed négykor indultak el autón Chateau de között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az 
Madridból Quai d’Orsayre. Az elsõ kocsiban Apponyi ült Lord önálló fejlõdés legszabadabb lehetõségét”.] A Legfelsõbb 
Stay és Henry ezredes kíséretében. Az autókat olasz Tanács csak május 6-án nyújtotta át válaszát. Tartalma: Nem! 
gépkocsivezetõk vezették, akik nem ismerték elég jól a várost, Apponyi Albert gróf, azzal az indokkal, hogy a szerzõdést nem 
ezért a küldöttek közül többen késve érkeztek. /Arról nincs hír, írhatja alá, visszaadta megbízatását. A magyar kormány, 
ki bocsátotta rendelkezésre az autókat és a Párizst nem ismerõ engedve a kényszernek, Benárd Ágoston népjóléti minisztert 
olasz(!) gépkocsivezetõket. Más hírforrások szerint a és Drasche Lázár Alfréd rendkívüli követet küldte ki Párizsba. 
küldöttség tagjainak mozgását, másokkal való érintkezését az Õk írták alá a verdiktet a Nagy-Trianon* kastélyban 1920. 
eltelt egy hét alatt korlátozták Chateau di Madrid-ban. Ha ez június 4-én.
igaz, nem zárhatjuk ki, hogy Apponyiékat szándékosan A parlament tetején félárbocra eresztik a magyar zászlót. Az 
késleltették./ A teremben a gyõztes országok 30-40 utcákon gyász képe, fekete zászlók lengenek, az üzletek zárva. 
diplomatája tartózkodott. A fõ helyen Clemenceau ült, aki Az utcán tragikus jelenetek játszódnak le. November 13-án 
közölte Apponyiékkal, hogy a megállapított békefeltételeket pedig a magyar parlament kétségbeesett jelenetek között 
Hermiette fõtitkár fogja átnyújtani. Miután ez megtörtént, a ratifikálta a diktátumot.
„Tigris” így szólt: „A legfõbb tanács tagjai el vannak Mikes Imre megkérdezi: vajon miért Magyarország kapta a 
ragadtatva attól, hogy Apponyi úr a magyar helyzetet részletes legsúlyosabb büntetést? A magyarázat az, írja, hogy a 
expozéban vázolni akarja. A békekonferencia elhatározta, békekonferencia már ’19. január 25-én megszervezett egy 
hogy Apponyi úrnak alkalmat ad erre, [itt pillanatnyi bizottságot az ellenséges államok háborús felelõsségének, 
hatásszünet állt be/ azzal a föltétellel, hogy a precedenseknek bûnösségének megállapítására. E bizottság leszögezte, hogy 
megfelelõen ezt az expozét semmi vita nem fogja követni!” 



Magyarországnak elsõrendû felelõssége van a világháború északi határát a Kárpátok adták, déli határa a Duna volt (…). Ez 
kirobbantásában. Az igazság azonban az, írja a szerzõ, hogy: 1. a terület persze most magyarokat is magába foglal, így ez olyan 
A gyõztesek éppannyira felelõsek voltak, mint a vesztesek. 2. A problémát képez, amelyet a konferenciának kell megoldani.” A 
vesztesek sorában pedig éppen Magyarország volt legkevésbé konferencia meg is oldotta: a kis-antant hazugságait az antant-
okozója a véres õrületnek. Bizonyítja ezt az, hogy Tisza István hatalmak, mint „felettes szerv” elhitték – vagy úgy tettek, 
miniszterelnök már 1914. július 1-jén a következõ sorokat mintha elhinnék –, mert az egész komédia ki nem mondott 
tartalmazó iratot adta át Ferencz Józsefnek: „…tudomást célja az volt, hogy a Kárpát-medence tömbjét, amelyet 
szereztem [Berchtold külügyminiszternek] arról a elsõsorban a magyarság tett naggyá, szétzúzzák.
szándékáról, hogy a szarajevói rémtett alkalmát megragadja a 
Szerbiával való leszámolásra. (…) Ezt végzetes hibának Térjünk még vissza a trianoni példátlan nemzetbüntetés alig 
tartanám, és semmi esetre sem vállalnám érte a felelõsséget.” szóba kerülõ, de fontos okára. Az apai ágról magyar, magyar 
Július 8-án újabb memorandum ment Tiszától Ferencz lelkû, de magyarul nem beszélõ, Franciaországban élõ Yves de 
Józsefnek: Meg kell adni Szerbiának azt a jogot, hogy a Daruvar, vagyis Daruváry Kacskovics Imre katonatisztnek és 
háborút elkerülhesse. Lejjebb pedig: „(…) a kizárólagos történésznek tettem fel egyik elõadása után egy Trianonnal 
háborús megoldásért a felelõsséget nem viselhetném.” Tisza kapcsolatos kérdést. Az elõadáson tolmács is jelen volt, de 
tehát lemondással fenyegetõzött, és, mivel Magyarországot õ kérdésemre a történész mégis késõbb, levélben válaszolt, 
képviselte, a magyar felelõsség megállapítása kétségtelenül amelyet tolmácsának és titkárának mondott tollba. Álljon itt e 
történelemhamisítás volt – fejezi be a bekezdést Mikes. levélbõl egy mondat: „Sok-sok évtizedbe telik, amíg az 
E cikkben elsõsorban Mikes Imre Erdély útja… címû könyvére erkölcsi világában megrendített magyarság visszanyeri belsõ 
támaszkodtam, amelyben a rablóbéke és a hozzá vezetõ út erejét,  hogy ellent tudjon állni a belõle szaporodott 
romániai vonatkozásai vannak leírva. De a többi kis-antant szomszédok iránta érzett kisebbségi érzésébõl évtizedek óta 
állam sem kevesebb hazugsággal lopta el földünket. Csak ellene táplált gyûlölködésének.” Sokat mondó, mély értelmû 
példaképpen idézek a cseh Eduárd Benes szavaiból, melyek mondat , többször  elolvastat ja  magát.  Önkéntelenül  
1919. február 5-én hangzottak el Quay d’Orsay tanács- kapcsolódnak e mondathoz Apponyi expozéjában elhangzott 
termében. „Szlovákia tulajdonképpen egyszer régen része volt szavai: „Az elszakított területek alacsonyabb kultúrájú 
a nagy Csehszlovák államnak. (…) Szlovákia különválásának államok hegemóniája alá kerülnek.”.
még csak a gondolata sem merült fel soha, ami szinte 
természetes is, ha tekintetbe vesszük a közös nyelv, az azonos EZ A JELEN IDEJÛ MONDAT  90 ÉV UTÁN SEM 
lelki kapcsolatok és az azonos vallási viszonyok összekötõ RÉGMÚLT – EZ PEDIG TOVÁBB TETÉZI  BAJAINKAT.
erejét. A szlovákok nemzeti enthuziazizmusát [elragadtatását] 
persze béklyóba kötötte Magyarország ellenkezése. Szlovákia Bp. 2010. június 11.
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men nyi ben  kö zel  he tve n é ves  ag ymo sás unk  mint mûalkotás a leginkább kiszolgáltatott az üzenetté 
következtében értékítéletünk – védekezésként – silányulással szemben, tudniillik a hír nem képzelhetõ el Aszubjektív érték-elõítéletté torzult volna, akkor a fenti mozgás nélkül, egy mûalkotásnak viszont semmi köze a 

mondat kellõen alátámaszthatja a mindmáig szemérmesen hírhez. A mûalkotás nem üzen – csak megfejteni lehet; ez épp 
elhallgatott gondolatunkat: az Elégia a magyar filmmûvészet egy fordított magatartás szándéka. E folyamat bevégzését 
csúcsa. Nem egyik vagy másik, hanem egyetlen csúcsa. E csak korunk intellektuális sznobérája appercepciónak nevezi, és 
Bartókhoz és Kondorhoz mérhetõ esztétikai szintet magyar ebbõl ered az a materiális hírközeg-téveszme, hogy egy 
film nem tudta elérni sem elõtte, sem utána, és ahogy a mai mûalkotás befogadása feltételezi, hogy az a valami üzenget is 
globál is erõvonalak rávetülnek a Kárpát-medencére, nekünk, mint egy Holdon felejtett zsebrádió. „Aki üzenni akar, 
valószínûleg már nem is fogja. kérjük, menjen a postára!” – hirdette irodafalain egy 
Huszárik Zoltán, az õsmagyarság huszadik századi táltosa, a hollywoodi filmmágnás, nem is sejtve, mennyire igaza volt, 
máig megfejthetetlen apokaliptikus látomásának néha szó bár épp ellenkezõleg gondolta: a filmet csupán szappannak 
szerinti celluloidba karcolásával önmaga és a magyarság tekintette, amit el kell adni. Még mindig õszintébb, mint a mai 
legyilkolását örökítette meg. E negyvenöt éves filmlelet „mûvészi” üzenetet hordozó mimikri-filmek, melyek szellemi 
kiásása felveti a beavatott régész örökös kételyét: nem kellene- kompenzációtól gyötrõdve, üzletfilozófiájukba olvasztották a 
e  g y o r s a n  v i s s z a t e m e t n i ,  h o g y  e l p u s z t í t á s á t  klasszikusok formanyelvét, hogy azt sárral átprogramozva, 
megakadályozzuk, de legalább késleltessük. A film azon nyomban ki is köpjék.
alapanyagának idõtartalma egyébként is behatárolt, csak a A filmalkotás másik félreértése a moziból ered: a celluloidot ki 
digitális reprodukció adhat némi illúziót: egyetlen filmkocka kell vetíteni egy vászonra, és ezt sokan összetévesztik az 
nyolcmil lió képpontját egyenként tízszer kell  kettes energiát feltételezõ üzenéssel, holott semmi különbség nincs 
számrendszerben definiálni, hogy a szín, a fényerõ és a egy dobozba zárt  filmalko tás és a húsvét-s zige teki  
képpont koordinátáit rögzítsük. A végeredmény pedig egy szoborcsoport között, melyrõl kétszáz éve nem is tudtuk, hogy 
lehangoló fikció: kétbillió-kétszázharminchatmilliárd fényjel. létezik. Az üzenetmentesen  süket Beethoven a Missa 
Egyszerûbb lenne a csillagos égboltra transzponálni az egész Solemnist, mint alkalmilag megrendelt üzenetét, Rudolf 
filmet, az legalább létezik: így nem kell üzenetet gyártani fõherceg olmützi érsekké avatására szánta, de mire elkészült 
belõle, csak évezredek múltán megfejteni. vele, a felavatás már három éve lezajlott. Beethovent nem 
A vetítõgép máltai keresztjének forgása következtében a film érdekelte az ünnepség, õ istenekkel és démonokkal viaskodott, 

Józsa Péter Pál: Huszárik halála az Elégia tükrében

Bevezetés

- Az Elégia 28.202 képkockájának strukturális elemzése –

„Huszárik–Tóth Elégiája az elsõ magyar film,
amely valóban a film nyelvében gondolkozik.”



hogy befejezze a Credo fúgáját, Rudolfnak pedig ezt film befejezése… bemutató etûdöm fanyar filozófiáját 
üzente: „Nincs magasztosabb dolog, mint a többi érthetõen elmarasztalták, az akkoriban sokat ostorozott 
embereknél közelébb jutni Istenhez és innen árasztani az egzisztencializmus vádjával illették… szerencsém volt, 
Istenség sugarait az emberiségre” (1823). Leonardo Fioravanti, a római filmfõiskola igazgatója 
Mindebbõl sejthetõ, hogy egy mûalkotás, az alkotó lelkén akkor járt nálunk, s etûdömrõl azt mondta, hogy élete 
keresztül, Isten ujjlenyomata az anyagban. Huszárik, legszebb kisfilmjét látta”.)
Beethovenhez hasonlóan, teremtõ, azaz istenkísértõ- Diplomát nem kaphat. Tehetségérõ l nem vesznek 
istenkeresõ alkotó volt, és ezért fizetni kellett. Aki pokolra tudomást, de agyát mindenáron át akarják programozni. 
megy, legalább üljön jó lóra. Talán ezért vették vissza. Mikor már kényelmetlen az 
Amennyiben az alkotó kivájja önmagából a filmet, elég egy elhallgatás, odadobnak neki egy jelentéktelen lehetõséget. 
apró, rosszindulatú mozdulat, hogy a kés végleg a szívébe Huszárik viszont, mint a népmesék legkisebb királyfia, 
hatoljon. Huszáriknak nem volt választása – ezt nem megtáltosodik, buzogányát  megsuhintja, és kétkedõ 
tudhatta, de valamit azért sejtett. A magyar paraszt soha gúnyolódások közepette – három év alatt (a film 20 perces) 
nem érti, miért akarják õt meggyilkolni – el se hiszi a – elkészíti az évszázad magyar filmjét, az egész ávós és 
szerencsétlen, mert önmaga ártatlanságából indul ki. besúgó szakma legnagyobb megrökönyödésére. A filmet 
Huszárik József Zoltán heroikus, ám mindig szerény gyorsan be is tiltják, és az újabb büntetés sem marad el. 
József-sorsa életrajzában tükrözõdik: „…a Józsefet átadtuk Huszárikot a fél tucat nemzetközi díj miatt büntették. Hogy 
az elmúlásnak, vagy inkább az emlékeinknek” – írta 1970- miképp juthatott ki Oberhausenbe, érthetõ: a „szakma” 
ben édesanyjához. Nem tudta átadni. Kútba eséseinek röhögött a filmen, befogadhatatlannak, nézhetetlennek és 
hétéves ciklusai a következõk: zagyvaságnak vélte – hadd menjen!

Huszárik az Elégia és a Szindbád között lett alkoholista. 
1931–1952: 21 évesen, nyolcholdas kulákként rúgják ki a Parasztgyermeki naivitásával nem értette: ha õt mindenki 
fõiskoláról (3 x 7). tehetségesnek tartja, miért nem adnak neki újabb 
1952–1959: hétéves pokoljárása, mint segédmunkás. lehetõséget? A magyar gén ebbe pusztul bele: nem tudja 
1959–1966: 28 évesen visszaveszik a fõiskolása, de csak 7 feldolgozni ezt az ellentmondást.
év múlva kap diplomát. Ekkor mutatják be az Elégiát (4 x A Filmkultúra 1966/3. számában leírt egy különös 
7). mondatot: „üvegablakok szentgyörgy táltosai…”. Nem 
1962–1965: 35 hónapon keresztül hordja ki az Elégiát. mintha tudták volna, hogy ez mit jelent, de a szándék, az 
1950–1971: a fõiskola óta elsõ játékfilmje (Szindbád), 21 alapállás, a tiszta magyarságtudat (ösztön) már ott 
év. megmutatkozott. Elszólta magát. Ráadásul többször 
1971–1978: 7 év újabb megaláztatás a két játékfilm között. nyilatkozta, hogy gyermekéveinek alapélménye A minõség 
1931–1980: 49 évesen sorsának végsõ megpecsételése: forradalma – ez megbocsáthatatlan bûn.
bemutatják a Csontváryt, és egy év múlva belehal a A Szindbád sikere után újabb tõrdöfést kapott.
gúnyolódásokba (7 x 7). A segítõk abban a hiszemben, hogy ezt a tékozló fiút 
1931–1981: 7 filmet készített, 5 kisfilmet és 2 játékfilmet. szellemileg már kivégezték, megadták neki a végsõ bukás 
(A többi megrendelésre készült, vagy vizsgafilm.) lehetõségét. A forgatókönyv „olvashatatlan”, hússzor 

íratják át vele, õ hússzor nem írja át, egyes források szerint 
Az idõben egyre nagyobb kiterjedésû vermek elvezetik a hét évig kínozzák, hitegetik, a filmben még a felkért 
Csáth Géza-i kútásó sorsához: ha megmozdul a félig operatõr sem hisz (Sára Sándor: „…Zoli, csak akkor, ha 
beomlott kútban, ráomlik az egész, ha kívülrõl segítenek nem iszol”). Eredmény: a legszebb magyar film, a 
neki, a perem földje szakad rá. Színészkirály és az operatõr legszebb munkája. Huszárik 
A jó szándékú segítõk kifinomult technikával dolgoznak: a õsgyökérzetét nem sikerült elvágni – a fejszék kicsorbultak 
vékony testalkatában hatalmas õserõt hordozó domonyi –, de a láncfûrészeket már begyújtották. A filmet nem lehet 
parasztfiú 1950-ben megjelenik a segítõbizottság elõtt. betiltani – nem találnak politikai indokot –, ezért néhány 
Szemeiben Sós Imre-i csillogás. Ideológiai okokból hét múlva leveszik a mozik mûsoráról. Filmklubokban 
felveszik a fõiskolára, de az álarc gyorsan változik: ritkán még látni lehet azt az egyetlen, lerongyolódott 
narodnyikból kulák lesz. 1956 újabb mimikri – az kópiát, melynek karcait,  csonkításai t minden oda  
akasztások bevégzésével ugyanazok veszik vissza a zarándokló nézõ már húsz éve ismeri.
fõiskolára, akik  kirúgták, és már abban az évben A Szindbád után megkezdõdik Huszárik harmadik, egyben 
megtámadják a Játék címû, négy perces vizsgafilmjének végzetesen önpusztító pokoljárása. Az újabb taktika 
állítólagos egzisztenciája miatt. (Saját ismertetése: „…két kifinomultabb és alattomosabb: kikiáltják az egyik 
rab ül a börtöncellában, egymással szemközt a priccsen. legtehetségesebb rendezõnek, de filmterveit nem fogadják 
Régóta élnek így összezárva, már minden elmondhatót el. A cápák megérzik a vérszagot, hirtelen rengeteg újságíró 
elmondtak egymásnak. Fásultak, moccanatlanok, csak „barátja” lesz. Mindenkinek nyilatkozik, és csak késõbb 
akkor villan föl hirtelen a szemük, amikor a nap besüt a veszi észre, hogy gúnyolódnak rajta. A segítõk végül 
börtönablakon, és a rács árnyéka a falra vetõdik. felkérik, hogy a Csontváry-centenáriumra készítsen egy 
Türelmetlenül, topogva várják, hogy onnan a földre, a életrajzi filmet. Huszárik elõször nem érti, mi ez a hivatalos 
börtöncella kövére kerüljön. Amikor odajut, akkor a felkérés – gyanús neki –, de Csontváryban végül saját 
kenyérbõl gyúrt figurákkal izgatott, gyors sakkpartiba sorsát véli felismerni: bekapja a horgot. A film tervezett 
kezdenek, röpke pillanatokra, a rácsárnyék kockáin. Az költségvetése egy átlagfilm háromszorosa, itt a lehetõség. 
árnyék aztán hamarosan felkúszik a falra, távozik a Összehozzák kétes hírû és tehetségû, alkoholista írókkal 
cellából, a két rab [két groteszk alak: Koltai János és Kézdy (egyikük néhány éve határolódott el akkori önmagától), 
György] visszazökken az elõbbi kataton magányba. Ez a hogy közösen megírják a forgatókönyvet. Az írók 
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botrányos könyvet tesznek elé – tehetik, mert Huszárik filmköltõt, módszeresen elpusztították. E bûnt soha nem 
ítélõképességének határán van:  to tá lis alkoholista.  moshatja le magáról az úgynevezett magyar filmmûvészet.
Latinovitsot eléri hasonló sorsa – õ lett volna a címszereplõ Huszárik, a látszat ellenére, nem volt kísérleti filmes. Tudta, 
(Huszárik Latinovits haláláról: „A forradalom nem futamodik hogy kísérletezni a fürdõszobában kell. (A kísérleti filmezés a 
meg, a forradalmár ütközetben esik el. Nekiment a vonatnak, dilettánsok álcája: úgy csinálok, mintha alkotnék valamit, de 
mint a hatalomnak, mert azt képzelte, a mozdony fog kisiklani, nem csinálom meg, nehogy kiderüljön, hogy meg se tudnám 
nem õ.”) –, Szmoktunovszkijt, ezt a csodálatos orosz csinálni.) A legnagyobb formabontók, -egyensúlyozók, -
Hamletet, nem engedik Magyarországra, végül marad egy archaizálók mûveibõl nem fejthetõ meg, hogy milyen formai-
tehetségtelen bolgár színész, aki semmit nem ért az egészbõl. technikai küzdelmet vívnak az anyag megrendszabályozásáért 
Huszárik a vágást már alig tudja követni, szemtanúk szerint (Bartók munkamódszerérõ l szinte  fogalmunk  sincs)  
sokszor fizikailag kellett betuszkolni a vágószobába. A Hihetetlen szenvedéllyel próbálják gondolatfoszlányaikat, 
Lumumba utcából naponta küldenek táviratot neki két utcával mint folyékony aranyat, a még képlékeny agyagnegatívba 
távolabbra, a Kolumbusz utca 38-ba, de ajtaját már nem képes önteni. E folyamat a mûalkotás legbensõbb titka: melyik az a 
kinyitni. pillanat, melyben a megfelelõ anyag halmazállapota, 
A terv sikerült: elpusztítani nem tudták, ezért önmaga kultúrkörünk egy fokmásodperce és a Nap-Hold-Föld hármas 
elpusztítására ítélték. õsprincípiuma konstellációba kerülnek. Melyik az a pillanat, 
A Csontváry, bár gyönyörû jelenetei vannak, valóban amelyben a kihûlõ aranyat a kiszáradó, de még formálható 
elhibázott film; a kettõs idõsík a legnagyobb dramaturgiai agyagba tudjuk önteni, melyben test-lélek-szellem a Teremtés 
hibája, és Latinovits nélkül nem lett volna szabad leforgatni. Õ elõtti pillanatba sûrûsödik vissza.
még a könyvet is átírta volna. Képzeljük el Latinovitsot, amint 
a jajcei vízesés elõtt lassan felemeli karját a Nap felé. Csak ez Az Elégiában megszületik ez a csoda.
az egy mozdulat elég lett volna ahhoz, hogy a díszbemutatón 
kitörjön egy kisebb forradalom.
A csürhe így kórusban gúnyolta a filmet. Huszárik védekezett 
egy darabig, durcáskodott, mint egy gyermek, de hazudni nem 
tudott. Inkább belehalt a bukásba. Halála volt a legnagyobb 
üzlet: cikkek, könyvek, szubjektív visszaemlékezések a 
szeretett Pipett-rõl, breviáriumok, ankétok, kiállítások, 
életmûvetítések következnek; még szegény édesanyját sem 
hagyják békén, aki mindenkinek elmeséli Zolikájának életét, 
mert úgy hiszi, hogy a segítõ szakma csak jót akar, ha már 
ennyien vannak: „Mostanában gyakran jönnek érdeklõdõk: 
filmesek, rádiósok, s fölszaggatják a sebeket. Mondtam is 
nekik, jó lett volna, ha az életében ennyit foglalkoznak a 
fiammal.” Mindenki siratja (vannak, akik õszintén). A 
honorokat felveszik, eltemetik, majd elfelejtik. Egyre nagyobb 
sírköveket emelnek a halott fölé, hogy az egyik végre 
rászakadjon. Nem tréfa: az utolsó halálveremben Huszárik 
élettelen szívét egy túlméretezett sírkõ nyomta agyon! – majd 
gyorsan lebetonozták, nehogy szelleme visszatérjen közénk.
Huszárik Zoltánt, a legtehetségesebb és legeredetibb 

Beszélgetés Gaál Lajossal Gömörrõl, természeti kincseinkrõl, környezetvédelemrõl

- Mi, mint emberek hol helyezkedünk el abban a hegyekkel- ezen kívül amfiteátrum szerûen körbe ölelték Gömört a 

dombokkal ölelt természetben, amit Gömörnek hívunk? hegyek. Északról a Gömör-Szepesi Érchegység, amit késõbb 

kitoltak egészen az Alacsony Tátráig, nyugatról a Vepor-, 

- Nekünk gömörieknek nagyon jó, hogy itt élünk, s hogy itt Sztolicai- hegységek, keletrõl a Gömör-Tornai karszt, délrõl 

ilyen természet van, mert Gömörnek az a sajátossága, hogy pedig a Cseres-hegység és a Putnoki-dombság övezi, dél-

rettenetesen különbözõ a természet, úgy is mondhatnám, hogy középen pedig találjuk a Rima-medencét. Természetrajzilag ez 

itt biológiai sokrétûség található, ún. biodiverzitás, ami egy mestermû, egy tökéletes egységet alkot.

stabilabbá teszi az életet, a környezetet. A természetben minnél 

sokrétûbb valami annál tökéletesebben mûködik. Ez megvan - Van, illetve volt egy egészünk. Hiszen Petõfi nem egyszer 

Gömörben, hiszen eleink még az államalapítás korbában olyan nevezte útijegyzeteiben Gömört olyannak, mint Magyarország 

mesterien vonták meg Gömör határait, hogy az északi rész az a kicsiben. Nyilván gazdasági háttere is volt, hisz keresztül 

hegyvidékre került a déli rész pedig egy medence típusú tájra, s haladtak a kereskedelmi utak, s eredményes életteret jelentett.



- Igen, volt itt minden, bányák, termõföldek. Szakmai zsombolyokba, barlangokba. Szorgalmas nevelõ munkával 

szempontból rettenetes balhúzás volt a szlovákiai kerületeknek kell rászedni az embereket, hogy milyen értékek vannak itt, s 

az elosztása, mellyel ezt a természetet megbontották. S ez most hogy vigyázni kell rá, akár azzal is, hogy a falu végén ne öntsük 

visszaüt. Õseinknek ehhez óriási érzékük volt, pedig nem is ki a szemetet.

végeztek földrajzot, ma már tanítják, hogy hogy kell régiókat 

behatárolni. A jelenlegi felosztást egyedül a politika indokolja. - Miután felkutatták, s bemutatták ezeket az értékeket, most 

próbáljuk megismertetni is az emberekkel. Viszont a jelenlegi 

- Mi most maradjunk meg az eredeti Gömör vármegyénél, s társadalmi összetétel nagy többsége nem olyan, akiket az 

nézzük meg, hogy milyen jellegzetességeket rejt magában! érdekelne, hogy ezzel a természettel harmonikusan együtt 

kellene élni.

Az Alacsony Tátrának illetve az érchegységnek teljesen más az 

éghajlata, mint az alsó résznek. Gömör közepén megy egy 

határ a hidegebb és a melegebb éghajlat között, ez óriási 

hatással van az állat- és növényvilágra. Az északi kárpáti fajok 

és délrõl pedig a pannon flóra tartománynak a fajai 

keverednek, ez okozza Gömörnek a már említett 

biodiverzitását, ami rengetek természetrajzi értéket, 

gazdagságot vonz magával, ami nagy örökség a számunkra. A 

karsztos vidékeinken szintén egyedülálló növényeink vannak, 

amelyek kifejezetten ehhez a régióhoz köthetõk, ún. 

endemikus fajok, az állatvilágban pedig a barlangi állatok az 

értékesek. Ezen fajok csak ahhoz az élettérhez vannak kötve, 

amíg a mészkõ elér. Pl. Bokor Elemér nagy zoológusunk még a 

huszas években leírt egy Duvalius goemoeriensis (gömöri 

vakfutrinkát) nevû apró bogárkát (testhossza 4 mm) a 

Derencsényi karsztban, melyet azóta se találták meg máshol.

- Miért fontos, hogy ezt akár tapasztalatból vagy könyvbõl, de 

megismerjük, s miért lényeges, hogy tudjuk azt is, hogy mik - Nyilvánvalóan úgy van, hogy minél jobb az anyagi jólélt, 
búvnak meg a sziklák mögött? annál nagyobb a remény, hogy természetet is fogja védeni, 

hiszen éhes hassal nem lehet környezetvédelemmel törõdni. 
- Meg vagyok gyõzõdve róla, ha ezeket az értékeket és azokat Igen, hátrányban vagyunk, mert magas itt a szegény, 
is, akik ezeket a fajokat leírták minnél jobban megismerik, iskolázatlan réteg, s ilyenkor szenved a természet. Nem kell 
annál jobban meg fogja becsülni, védeni - legyen az itt lakó messzire menni, hiába Nemzeti Park része a Sztracenai-
vagy ide látogató, s nem utolsó sorban a természethez alakul ki hegység télen tüzifának irtják itt az erdõket. A jövõkép viszont 
kötõdése. olyan, hogy bízzunk benne, hogy ez az anyagi jólét növekedni 

fog. Rengeteg függ az iskoláktól is, ahol felhívhatják már 
- Ideális esetben lehet így lesz. Ez a természet azonban gyermekkorában az ember figyelmét ezen értékekre, sajnos 
változáson megy keresztül azon itt élõ emberek miatt, akiknek azonban ilyen téren nincs egy központi irányítás, pedig ez a 
nem jelent értéket ez az örökség. jövõ záloga természetvédelem szempontjából is, hogy hogy 

nevelik az ifjúságot.
- Természetesen az ember befolyásolja legjobban a 

természetet. Erdõk tûntek el a pásztorkodás, bányázat - Az iskoláknak nagy lehetõséget jelentenek a tanösvények. 
következtében is, a szocializmus ideje alatt lecsapolták a Gömörben hol talunk ilyen helyeket, s terveznek-e újak 
mocsaras területeket, tönkre tettek élõhelyeket. Jelenleg picit kiépítését?
fellélegezhet a természet, de oda kell figyelni, különösen a 

karszton, hiszen az olyan, mint a szivacs, magába szedi a vizet, - Igen, a tanösvényeink, bemutatóhelyeink vannak, itt a 
s ha szennyezik, akkor idõ kérdése, hogy az ivóvízben mikor dercsényi, murányi, gölnici, domicai tanösvény. Dolgozunk 
jelenik meg. Három éve még több tonnányi mérgezõ Európa Úniós projekteken, szeretnénk Szilicén, Beretkén, 
szennyezõanyagot távolítottunk el barlangokból a Szilicei- Tiszolc mellett az Ördög-völgyben befejezni a tanösvényeket, 
fennsíkról ,  amelyeket  egyszerûen bedobáltak a terveink közt szerepel a Gömör-Tornai karszt területén egy 
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szerteágazó tanösvényt kiépíteni, mely elveztne  Szilicérõl a gondolni. Az elmúlt választási idõszakban a Környezet-

Gyökerréti tóhoz, a Papverméhez, a Szilicei-jégbarlanghoz, a védelmi Minisztérium irányítása nem jó kezekbe került. A 

Kecsõi karrokhoz, de kialakítanánk bemutatóhelyeket a Szlovák Nemzeti Párt emberei voltak ott, akik elképesztõ 

Felfalusi- és a Harkács melletti Kõlyuk-barlangoknál. Tervek kor rupció t vit tek  véghez , a min isz tér iumot tel jesen 

vannak, Európában a pénz is megvan, csak legyen meg a tönkretették, természetvédõkre már nem jutott pénz. 

progamokhoz az önrész is. Reméljük, hogy most ez a helyzet megváltozik, mert bizony az 

embereknek meg kell mondani, hogy mire kell vigyázni, s 

- Mennyi természetvédõ jut pl. Gömörre, akik próbálják hogy kell gazdálkodni ezzel a természettel.

segíteni ezt a munkát?

Kérdezett: Homoly Erzsó

- Sajnos most nagyon kevés. Ez is az anyagi jóléttõl függ. Az 

állam nagyon lezülött anyagilag, de nemcsak a krízisre kell 

olf Damm, németszármazású úriember, már közel a 70 – hez, zarándokútra indult, Wartburg várából, Sárospatakra, hogy ezzel 
fejezze ki, háláját és tiszteletét Szent Erzsébet elõtt születésének 800. évfordulója alkalmából. Mindez történt 2007.ben. A Rhárom évvel ezelõtt készült interjúmnak úgy érzem a mai napig aktualitása, és üzenete van, minden keresztény ember számára.

Interjúm Miskolcon a Szent Anna Templom elõtt készült, ahol lelkes tömeg fogadta a vándort.  Ide is szinte percnyi pontossággal, az 
elõre meghirdetett idõpontban, pontosan 10 órakor érkezett a fáradhatatlan Rolf Damm. Innen tanárok, egyházi személyek, valamint 
diákok sokasága kísérete a Városház téri, Fráter György Katolikus Gimnáziumba, ahol Dr. Ódor Ferenc a Borsod Abaúj - Zemplén - 
Megyei Közgyûlés Elnöke és több neves prominens személyiség, frissensült kenyérrel várta és fogadta a messzirõl jött embert..
A több mint egyórás ünnepséget követõen, Rolf Úr folytatta útját Sárospatakra, ahová az általa eltervezett idõben meg is érkezett.
Itt egész napos programmal várta a városvezetése, de még a határainkon túlról, és hazánk minden részérõl érkeztek neves egyházi és 
világi személyek.

- Mi alapján fogalmazódott meg Önben a gondolat, hogy ilyen hosszú útra gyalogosan indul?

- Már  gyermekkoromtól foglalkoztatott ez a kihívás. Szüleimtõl sokat hallottam Szent Erzsébetrõl, aki ugyan ezt az utat kislányként 
tette meg, annyi különbséggel, hogy Õ, Sárospatakról indult Wartburg várába, ahová sikeresen meg is érkezett.

- Honnan ismeri Szent Erzsébet életét, valamint a történetét?

- Sokat olvastam róla, valamint mindig nagyérdeklõdést tanúsítottam Erzsébet életútja iránt. Ez ösztönzött, hogy így az életem nagyja 
részét már hátrahagyva megtegyem ezt az utat. Egyfajta belsõ utasításra cselekedtem, amikor végérvényesen elhatároztam, hogy 
megteszem ezt az utat.

- Hány kilométert kellett megtennie és mennyire volt fárasztó az út?

- Nagy lelkesedéssel indultam el a Németországban található Wartburg várából, hogy az 1500 km utat gyalogszerrel tegyem meg, 
amely Sárospatakon ér véget. Utam során találkoztam nagyon sok emberrel. Volt, ahol erdõk állták utam, vagy hegyi patakok ezért 
nagyon oda kellett figyelnem a jól kiszámított beosztott idõmre, hogy tartani tudjam a mindennapra eltervezett kilométereket. Volt, 
ahol szívesen láttak, borral és élelemmel kínáltak, szinte mindenütt szeretettel fogadtak, de sokat sehol nem idõzhettem, mivel az 
önmagammal szembeni vállalást nem tudtam volna teljesíteni.

A zarándok útját hazai és külföldi televíziók és újságírók elvétve kísérték figyelemmel. Készültek ugyan vele kisebb Tv riportok és 
interjúk, azonban mégis valahogy a média világában nem kapott kellõ hangsúlyt, illetve helyet a vándor önzetlensége, mintahogyan 
nem kapott kellõ odafigyelést a világ keresztényei, szentjei közt az egyik legkiemelkedõbb személyisége, maga Szent Erzsébet sem.

Rolf Damm zarándok, - a nyelvünket nem beszéli, mégis törtmagyarsággal és rendkívül, udvariasan és vidáman, mosolyogva köszönt 
el tõlem: - "viszontlátásra!"

Gaál Lajos a Gömörország természeti öröksége címû könyv szerzõje, a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának barlangkezelési 

osztályvezetõlye, természetvédelmi szakemberre a gyerekek figyelmét természeti kincseinkre irányítja

Tamás István: Interjú Rolf Damm, német zarándokkal
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ár az egész héten látszott valami kedvetlenedés a töltésen a nép közt, mert ez néha úgy van, hogy bal lábbal 
kelnek az emberek, és ilyenkor mindenbe fönnakadnak. Alig találkozik egy is, aki ne morogna. Olykor, ha álla Mlent a gödörben a földet, megáll munka közben, és maga elé tekint, azután nekivetve a mellét a talicskahámnak, 

dacos némasággal halad föl a meredek járón, ami a magas töltésre vezet. A munka, amit végez, a legnehezebbek közül való, 
és aki nem benne nõtt fel, nem bírja csinálni. Ha belekezd is, kidõl, vagy félmunkát sem végez. A kubikos tudja ezt, és a 
tudás önérzetet ad neki, amit emel az is, hogy többet keres, mint a napszámos. Munkája akkor kezdõdik hajnalban, mikor 
már látni lehet a járót, amin föltolja a talicskát, és este akkor végzi, mikor már a járót látni nem lehet. Munkája olyan, hogy a 
húst, amit télen át magára szedett, egy hónap alatt ledolgozza, szikárok és soványok valamennyien, csak a lábuk szárán 
állanak hatalmas csomóban az izmok.

Mert télen nem dolgozik. A munkás szintén rangokba van osztva; zsákoló tétlen áll télen, mikor befagy a folyó, és nem 
járnak a hajók, s ha megszorul is, más munkát nem vállal, tavasszal sem megy fölásni valamely kert földjét. Õ zsákoló, azt 
csinálja, ha van munka – ha nincs: nincs, akkor várni kell, míg lesz. Hasonlóképp van a kubikos. Hogy mit hord a talicskán, 
azt is keresi ugyan, de nem föltétlenül, ellenben talicska nélkül nem megy semerre. A munka csak abból állhat, hogy 
talicskán valamit valamerre el kell tolni. Vagy föl, vagy el. Földet föl a magas töltésre, vagy nehéz követ a megapadt nyári 
vízen az alacsonyan álló hajóba. Várat épít-e, vasutat vagy vízi töltést, neki mindegy. Utóbb már a kazlakat is kubikolja a 
pusztahelyeken. A csalamádétakarmányt újmódiasan sok helyen már nem ássák földi verembe, hanem fönt rakják kazalba, 
s ezután beterítik földdel, hogy abban érjen.
Mint lehetne a kazal tetejére földet hordani, ha kubikos nem volna? A béresféle ilyesmihez nem ért. Jön a kubikosnép, a 
gödörgazda föltekinti a kazlat, számítgat, hümmög, valamely összegért fölvállalja, s nekiállnak. Járót támasztanak a kazal 
oldalához, s azon a deszkán, amely oly meredek, hogy más ember rajta egymagában nem tudna fölmenni, a kubikos 
föltolja a talicskát. Estére kelve kész a munka, a gödörgazda átveszi és szétosztja az árát; minden emberre esett akkora 
napszám, hogy sok diplomás úr vállalná jószívvel fizetésnek. A talicskába berakják a cókmókot, a bõrzsákot, korsót, 
gyékényt, subát, az oldalba kerül az ásó, a szélre a bogrács, s haladnak odább a kubikosok egymás után, mint a libát, más 
munkát keresni. Szikár és alacsony emberek, rövid pipákkal, bocskorban, tótnak is nézheti õket, aki akarja, bár alighanem 
belehalna a tót, ha egy napra versenyt próbálna velük. Haladnak sebesen, mert soha lassan nem járnak a talicskával; úgy 
tetszik, mintha a talicska húzná õket, pedig õk tolják.
Nem beszédesek, hallgatagok; ha nem haragszanak, munkában kiállják szó nélkül. Levelet sem írnak haza, csak 
utalványokon küldik az asszonynak a pénzt, úgyis ez a legjobb üzenetvivõ. Sokáig odavannak, hónapokon át, olykor 
tavasztól õszig. A lakás a gyékényponyva, a bútorzat a suba, az élelem szalonna és kenyér; ha meleg ételre vágynak, a 
közös bográcsban fõz a bokor tarhonyás húst szolgafán. Bokor szerint oszolnak meg, mint a halászok, minden bokor 
fõnöke a gödörgazda, aki munkát vállal és számol.
Ez a nép hát már az egész héten kedvetlennek mutatkozott. Már a múlt hét végén, szombaton, valami összezördülésük volt 
a számolásnál. A mérnök nem úgy számolta ki a gödröket, ahogy õk jónak tartották volna. Kevesebb föld esett ki a 
számítása végén, és azt mondta némelyik gödörben, hogy csalnak, mert nevelve vannak a bubák. A buba kerek, 
toronyforma földoszlop a gödör közepén, amit a gödör ásásakor egy helyben hagynak, s annak magasságából számítják ki 
munka végeztével a kihordott földet kubik szerint.
A mérnök a maga módja szerint számol, a kubikosok gödörgazdája pedig csak ásónyéllel, de azért, ha a gödör hamisság 
nélkül való, leginkább össze szokott vágni a két számadás.
A kubikos azonban ért ahhoz, hogy mint kell nevelni a bubát. A kis földtornyot éjjel finoman elmetszik a közepén, s egy-
egy arasznyi földet építvén hozzá, a tetejét ismét ráteszik. Azon ott zöldell a fû, amely akkor is rajta élt, mikor még mezõ 
volt a gödör helyén, s annak ott is kell lenni, mert az a bizonyosság arról, hogy nem történt csalás a bubával. Ezért úgy a 
közepibe építik bele a földet olyan ügyességgel, hogy aki nem járatos benne, soha észre nem veszi, hogy a buba nevelve 
van. Így furfangoskodnak is ott, ahol lehet, mert ez szokás. Mikor a csángókat hazahozták Moldvából, kubikosmunkát 
adtak nekik, hogy keresetük legyen. Ahhoz tanító kellett, adtak is melléjük öreg kubikosokat, akik legelsõsorban arra 
tanították meg az atyafiakat, hogy mint kell nevelni a bubát, és csak azután fogtak a mesterség egyéb tudományához. Nem 
valami jeles dolog, de nekik is van furfangban részük, mikor becsapódnak. Elviszik messze vidékre, munkahely gyanánt jó 
földet ígérnek, ahhoz képest alkudnak, s amint odaért, látja, hogy be van csapva. Vagy agyagos a föld, vagy kavicsos, de hát 
hiába, most már hogy jöjjön onnan a messzibõl vissza? Nem lehet. Csak vágja hát ásójával a földet, és szótlan munkájában 
az esze azon jár, hogy ennek az ásónak az élét más helyre is bele tudná vágni.
Ilyenkor lassú mozgások támadnak köztük, és összesúgnak a gödörgazdák. Munkájuk, mely úgy folyik, mintha gép 
végezné, lassúbb. Az arcok elkomorodnak, és más munkásokkal, kik nem kebelbeliek, hamar összecsapnak az emberek. A 
nehéz hangulatot észre lehet venni. Mint ezúttal is, mikor nem oda messze vannak Galíciában, Romániában vagy 
Boszniában, ahova vasúti töltést építeni viszik õket, hanem otthon, magyar földön építik a gátat a víz ellen. Azok a magas, 
széles töltések, amik a Tisza partján végighúzódnak, mind az õ munkájuk végtõl végig.

Tömörkény István: Munkások



Mint nagy lomha kígyók fekszenek esztendõkön át a parton, 
anélkül, hogy valami hasznukat lehetne látni. Oldalaikra 
odarakva a sok karó, a rõzse, a szalma, hombárokban áll a 
tömérdek zsák, és semmi látszatja nincsen annak, hogy ezek 
valamire kellenének. A víz messze van a töltések lábától, túl a 
füzeseken, mélyen alant az árkéban, hogy a fák közül még a 
gõzhajó kéménye is csak alig látszik ki, ha arra megy. Így áll 
esztendõkön át az elhagyott várfal. Párját, a túlsó oldalról valót, 
nem is látni, szürkeség veszõ fûzfák takarják. Nagy néha egy 
kocsi vagy nehéz ökrös szekér megy a túlsó oldalon, s úgy 
látszik, mintha a fák hegyein mozogna. Körül, a messzeségben 
tornyok látszanak, a sík, lapos táblán meg gõzmalmok 
kéményei füstölnek igen távol. Közelebb óriás vetések, néhány 
ér a zsilipekkel, itt-ott egy nádas, megmaradva a régi világból. 
Ami élõ mozgás látszik, csak abban van, ott szárcsák, kacsák és 
vízibúvár vöcskök laknak.

Mígnem aztán egyszer játékos kedve támad a víznek, és nagy 
sokaságban kezdenek úszni lefelé hallgatag tömegei. Honnan 
jön az a sok? Ha eddig volt, hol rejtõzött esztendõkön át? A víz a 
kérdésekre nem felel, csak elhagyja medrét, és bemegy a fûzfák 
alá lakni. Azután a töltés lábához ér, s rajta emelkedik. Most 
már nem csendes, inkább beszédes: zúg a fák koronái között. És 
oly gyorsan folyik, hogy nagyon, de azért a lefolyt helyébe 
újból  jön másik, és szõke színe olykor haragosbarna. A föld 
fölé épített csatorna ilyenkor a két töltés köze, s lent a mélyben 
virágzó föld, a tanyák, s oda messze falvak és városok… Az a 
kérdés, hogy van megcsinálva a töltés. Ha rosszul, akkor kitörik 
az oldala, és hamarosan temetõ lesz minden. Városokban, 
falvakban peregni kezdenek a dobok, közerõk haladnak kifelé, 
és kocsikon viszik sebesen a kubikosnépet. Gyors és nehéz munka áll be a töltésen. Karóznak, magasítanak, erõsítenek. 
Két-három sor karót meghág a víz, elviszi a rõzsét, és mossa a töltést, akkor újból jön a negyedik sor karó. Egy hét elõtt 
innen a töltésrõl még nagyon szép akácerdõt láthattál, amint enyhe színével kivált a haragoszöld vetések közül. Most ha 
keresed, nem látod, a helye üresen és kopáran áll: az erdõt elvitték karónak, s talán azt sem kérdezték, hogy kié.

Nincs úr. Senki sem úr, csak a kubikos meg a mérnök. Van ott katonaság is, amely távol falvakból és a tanyák közül 
odahajtotta a munkaerõt, de az csak mellékes munkára való. A kubikos rangban elõlép, a kétkezi munkásból kiválik a 
mesterember. Már nemcsak az izmai erejénél fogva több, mint más, hanem az értelemnél fogva is. Õ látja meg legelsõbb a 
szivárgást vagy ama veszedelmességet, mikor a nagy lomha töltés arra készül, hogy néhány ölnyire elcsússzon a helyérõl. 
Nem ismeri az éjjelt, nem a nappalt, sárban és esõben áll, áztatja az átcsapó hullám, s munka közben szárad meg rajta a 
ruha. Nem bírná azt meg más, csak õ, aki tavasztól õszig szabad ég alatt táboroz. Mérges daccal feszül neki a dolognak: ha 
kérdik, csak morog, s úgy áll fogai között a kurta pipa, mintha a világot akarná fenyegetni vele; egyik szerszámot csak azért 
teszi le, hogy fölkapja a másikat. Pedig hát mit neki ez az egész tájék, s mit neki az a nép, amely már elfáradva, 
kétségbeesett közönnyel áll?

A morgás végighalad a töltésen. A mérnökök sejtik, hogy valami készül, de még nem tudják: mi. Egy gödörgazda azt kiáltja 
a töltés tetejérõl: – Huja!
A bokorba tartozó emberek megállnak. Aki tolta épp fölfelé a járón a talicskát, annak a közepén ott hagyja. Az ásót 
belevágja a földbe. És sorban, mint valamely elrontott sortûz ropogása, hallatszanak a kemény, rekedt szavak:
– Huja!
– Huja!
A munka zaja után ijesztõ nyugalom áll be. A tengernyire nõtt folyó, amelynek nem látni a túlsó oldalát, kavarog, szálfákat 
vagdos a töltéshez, és átdobálja rajta a hullámait a kitépett karókkal együtt. Már nagyon mérges. Csupa sár az egész töltés, 
mert hisz a háta mögül is a szivárgó vízbõl hordták már a földet a tetejére. A végig sáros, csatakos alakból, aki elõsiet, aligha 
nézné ki valaki az urat, mert itt nem érnek rá ruhát váltani.
-   Mi az, emberek, mi az? – kiáltja messzirõl. – Mi van itten?
Nem felel a kérdésre senki, csak egy gödörgazda mutat gúnyosan a sárga tengerre, és azt mondja:
Víz.
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Hát az van csakugyan sok. A túlsó partnak nyoma se látszik, az értér fái mind eltûntek, a nagy folyózuhatagon itt-ott úszik 
egy házfedél, valamely parti csõszházból, amit elsodort. A végig nedves töltésen olyképp veri át a szél a hullámot, hogy 
messzirõl fehér, röpködõ vitorláknak látszanak. És úgy látszik (tévedés-e, nem-e?), hogy ez a hosszú sárhegy inogna. Ahol 
a szél nagyon nekifekszik a víznek, és a parthoz nyomja, ott mintha tágulna a töltés. Mozog, mint a gyékényponyva, ha a 
szél veri.
Hát mi bajuk van, hogy nem dolgoznak? – kérdezi a mérnök. – Hiszen úgy elszakad a töltés!
El – hagyja rá egykedvûen a kubikosfõnök.
A többiek hallgatnak. A gödörgazda folytatja:
Ha a víz mög nem száll, elszakad bizonyosan. Hiába itt már a munka, hiszen sárra sarat hányunk. Az ásó nyomán fölfakad 
mán a víz. nézze csak, uram, itt e, ahun most állunk, még ma mögszakad a töltés. Lent a padkája már három hejjön el van 
repedve.
Hát meg kell fogni – kiáltja a mérnök. – Dologra, mindenki oda! Van zsák, karó elég! Csak sebesen no, emberek!
Csak lassan – mondja a gödörgazda. – Dógozunk, uram, amíg csak út nem szakad a töltés. Ott löszünk rajta, pedig ha nem 
száll mög a víz az éjjel, valahun átszakad. Hisz úgy mozog már, mint mikor a kígyó csúszik.
Hát mi a kívánságuk?
Nem ögyéb, mint hogy most mán hitelbe nem dógozunk. Nézze csak az úr – magyarázza az ember, és odasereglenek a 
többiek –, én abba vagyok beleállapodva a cimborákkal, hogy szombatig mán nem löszünk itten. Addig nem várhatunk a 
pénzzel, mert ha elszakad a tõtés, mindönki szétszalad, amerre lát, osztán sönki se fizet ki bennünket.
Dehogynem – szól a mérnök.
Nono – felel nyugodtan az ember –, mink mán jártuk úgy. Hát most azt akarjuk, hogy ami kubik eddig vót a hétön, fizesse ki 
mingyár. Ezöntúl mög nincsen kubik, hanem napszámba mén a munka fejenkint.
Keserûen felel a mérnök a bocskoros embernek:
Persze, aki meg van szorulva, azzal így beszélni.
Kissé zavarodottan védekezik a gödörgazda:
Szögények vagyunk… Aztán máskor is jártunk mán úgy…
Halad a töltésen errefelé egy másik sáros úrforma alak, egy katonatiszt. A kirendelt fegyveres erõ parancsnoka, aki most 
vizitálja az õrseit. Nagy, hatalmas, nyers õszinteségû ember, ha akrobatának menne, bizonyára jobban élne, mint hogy 
most itt a töltésen csatangol a havi nyolcvan forintért, és három hete nem látott borbélyt. Maga iránt semmi elõvigyázattal 
nincs, még õrt sem járat a háta mögött, s ha a karóhordó szekér elakad, odamegy segíteni, hogy kirántsa a sárból. 
Megszerette már mind az itt dolgozó ember hozzá a szörnyû erejével, hatalmas hangjával is imponál. Hát itt mi van? – 
kérdezi, ahogy odaér.
Mondani kezdené a gödörgazda, de a mérnök a szavába vág, és elmondja a bajt.
Ebben igazuk van – véli a fõhadnagy. – Hát nem bírsz most pénzt adni nekik?
Nem.
Nincsen? – kérdezi ez leverten.
Dehogy nincsen – mondja mérgesen a mérnök –, van itt tízezer forint, de mindet ezresben küldték ide az okosak. Hát hol 
váltsam én most föl itten?
Hát a többi szakaszon?
Nem tudom. Ha van apróbb pénzük, úgysem adják ide, mert nekik is kell.
A bocskoros, sáros alakok egyre hangosabban beszélnek, hogy mi lesz. Lesz, vagy nem lesz? A gödörgazda rögtön 
hátrafordul, és csöndet int, de már az õ szava nem sokat ér.
Adj ide egy ezrest – mondja a katona. – Más itt nem segít.
Hát a katonaság? – kérdezi a mérnök.
Az én tizenöt emberem két mérföldnyire van egymástól. A kényszer különben sem használ, több kárt tehet a kubikos, mint 
hasznot, ha akar.
S az ezrest lobogtatva a kezében, odalép a tiszt az ásós, csákányos kubikosok közé.
Nem lehet fizetni, emberek – mondja. – Nincs aprópénz. Hanem pénz van, itt is az ezres bankó, de van még több is. 
Mindenki láthatja, hogy itt nincs trafikosbolt, ahol váltanának.
No, az nincs – szóltak a tömegbõl.
Hát itt a pénzük nálam, a mérnök úr ideadta nekem. Akármi lesz a töltéssel, a pénzüket nálam mindig megtalálják. 
Megbíznak-e bennem hát, mi?
Honné! Mög hát! – hallatszik mindenfelõl, csak a gödörgazda szól:
Hanem…
Nos?
Ha elszakad a tõtés, ami hummink itt vesz, mögfizetik-e?
A fõhadnagy rámutat a pénzre:
Az is itt van benne.
Hát akkor gyerünk – int az embereknek a gödörgazda, és mennek a bocskorosok mind vissza az elhagyott munkához. 
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Kopog a nehéz furkó a karókon, nyikorog az ázott talicska, és ásós emberek keresik a töltés háta mögött, hogy hol lehetne 
még egy kis száraz földet találni. Mérik a vizet szinte percenkint, hogy megszáll-e, de nem száll. Nem az az idõ ez, mikor a 
víz egyszerre apadni kezdjen csak úgy magamagától, hanem apadna, ha a túlsó parton szakadna el a töltés. De ott 
bizonyosan különben áll, mint itt; itt pedig már olyan, mintha gyerekkéz építette volna játékból. Néz végig kanyargó 
vonalán fölfelé a gödörgazda, mint aki biztos benn, hogy ami késik, nem múlik.
Ahun a! – mondja.
Jól töntesen, a kis nyárfaerdõn túl kettévált a töltés, és valami nagy darab sárgaság omlik be a zöld mezõre. Az a víz, és a 
hirtelen beálló csöndben hallatszik a harsogása, amint tépi és szaggatja a partot. Hát most már csakugyan huja mindennek, 
már nincs többé veszedelem, mert már megvan a baj, amin senki sem segíthet többé semmiféle hatalommal. Csak akkor 
hátul, messze bent a vidéken, ahol egy kicsit magasodni kezdt a táj, csinálhat nyúlgátat a nép, ha ért hozzá. A 
kubikostársaság sietve szedi a cókmókját, s mindent talicskába rakván, megindulnak a töltésen, hogy valahol róla 
letérjenek. Sürgõs dolog ez, mert ha elõttük is elszakad a töltés, fogva maradnak. Lent a mezõkön kocsik vágtatnak a 
mérnökkel, lovas zsandárok nagyon sebesen mennek a falvak felé, s egyfelõl már hallatszik is, hogy verik félre a harangot. 
A fõhadnagy hol siet, hol szalad, a töltésen szedegetve össze a legényeit. Elhagyja a kubikosokat, mert nehéz a sárban a 
talicska, de az elhagyás azért nem baj, mert a pénzzel azért majd megtalálják, ha máshol nem: otthon.
Hát megjövendölte kend! – szólt a gödörgazdának, amint mellette elmegy.
A rövid pipaszár mögül csendesen feleli az ember, tolva a talicskát:
Nem elõször látok én ilyent, uram.

A víz elég gyorsan terül, látszik a csillogása a fiatal vetés közt, amit most már hiába vetettek. Persze ilyenkor nem tudni 
még, hogy meddig jut el, mert ha egyszer a mély helyeket megtöltötte, azután lassan halad. Mint mondani szokás: legel, 
mert éppen olyan a haladása, mint a legelõ állaté. Hanem ahol ér van, vagy árok, azon nagyon messze elszalad hirtelen, 
hogy aztán a végén kiöntsön.
A gödörgazda megáll, és azt mondja a társaknak:
Majd ebbe a faluba mönnyünk le.
Bólintanak rá, hogy jól van, és libasorban a talicskák újból megindulnak. Amint a töltésen lekanyarodnak, látják, hogy az 
árkok vize sárga, a falu laposabb oldalán mozog már a nép, a kétségbeesés erejével rakva a gátat. A toronyban kongatnak. A 
talicskaszíj melledzõjének erõsebben feszül neki a gödörgazda.
Ügyekezzünk embörök, ügyekezzünk.
Oda igyekeznek a tetthelyre. Hát ott csakugyan baj van, mert ha azt a kis darabot gáttal el nem kerítik, a falu közepéig 
beszalad a víz, és itt szélrül a templomot mindjárt elviszi. Hányják a földet, ahogy lehet, szakajtóval és istállós talicskával 
dolgoznak. Ott van már a fõhadnagy is a legényekkel. A legények a háztetõkön vannak, dobálják és hordják lefelé a nádat, a 
fõhadnagy egy-egy rántással egész kerítésdarabokat tépdel ki, és veti a gát elébe palánknak. De csak erõsebb a víz, mert a 
nyomás egyre nagyobb, s a laza kis földgát a közepén enged. A támadt nyíláson szökve fut át az ár, és sikoltoz az 
asszonynép, és szomorú némasággal áll a férfi. Két hatalmas karjával magához ránt két katonát a fõhadnagy, és a nyílásba 
ugrik velük. A kubikoscsapat odaért, és nagyot ordít a gödörgazda:
Embörök!
Egyszerre lefordul a talicskáról a suba, a gyékény, és a vízelfogás paraszti tudósai vetik hirtelen latba karjaik erejét. 
Gyékényt borítanak elõbb a derékig vízben állók elé, más felekezet a földet teremti oda nagy gyorsasággal, a harmadik 
csapat a templomkerítésrõl kapja le a rácsos kaput, és gyékénnyel borítva letámasztván, mögéje földdel dolgozik.
No! – mondja a gödrösgazda büszkén, mikor kész a tudomány, és betömték a szakadást.
Segítenek még, ahol jónak mutatkozik, azután azt mondja a gödrösgazda a fõhadnagynak.
Uram, elázott-e a pénzünk?
Nem ázott az – felel a tiszt –, csak derékig ért a víz.
Akkor fizessön ki, uram, aztán hagy mönnyünk. Nincs mán itt nekünk mit keresni.
A bocskorosok is körülállják, hogy de bizony csak jó lesz most már, ha pénzüket kiadják.
Jól van – mondja amaz, és megindul azon vizesen –, aztán csak tud itt valaki váltani, gyerünk a községházához. Hanem én 
azt sem tudom, mi fizetés jár maguknak.
Majd tudom én – felel a gödrösgazda. – A kubikot most mán úgyse löhet számítani, hát napszám jár. Három egész napszám: 
hétfõ, kedd, szerda, mög mára röggel kilenc óráig egy fertáj napszám. Fejenként ez esik.
És az a munka, amit itt csináltak?
A gödrösgazda nemet int.
Az nem számos – mondja. – Szögényöknek történt.
A bocskorosok bólintanak rá, hogy valóban úgy van.

/1899, 1905/
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Július 5. választot ta a nõnevelés t életcéljául. díjat alapítottak, évente legfeljebb 100 
204 éve született Teleki Blanka Ne mz et i sz el le mû  le án yn ev el és i pedagógus kaphatja meg.

terveinek megvalósítására 1846-ban m. 
tanítási nyelvû leánynevelõ intézetet Július 11.
állított fel Pesten. Ez volt az elsõ közép- 121 éve halt meg Reviczky Gyula
fokú leányi sko la Magyarországon,  Író, költõ, aki a felvidéki Vitkócon 
amelyben az oktatás szaktanári rendszer- született 1855. április 9. fõnemesi család 
rel indult meg jól képzett, haladó sarjaként, házasságon és örökségen 
módszereket követõ pedagógusokkal. A kí vü li  gy er me kk én t.  Po zs on yb an  
szabadságharc után menekülteket vé ge zt e a  fõ gi mn áz iu mo t.  It t 
rejtegetett, külföldi forradalmi körökkel ismerkedett meg szerelmével, Lajkával, 
tartott kapcsolatot. Levelezését a bécsi a kékruhás lánnyal, hozzá írta elsõ 
rendõrség elfogta, a haditörvényszék 10 szerelmi ciklusát. Édesapja halála után 
évi börtönre í télt e, amelybõl ötöt kiderült, hogy neve nincs törvényesítve, 
Brünnben, Olmützben és Kufsteinban örökségét apja elpazarolta. Azért, hogy 
kitöltött. Kiszabadulása /1857/ után – meg tudjon élni, tanítónak szegõdött úri 
betegen – Ausztriába, Németországba, családokhoz, késõbb újságírói  állást 
végül Párizsba ment, ahol a menekültek kapott Budapesten. Jászai Marival a kor 

Széki gróf Teleki Blanka a magyar ügyét karolta fel. A nõnevelés ügyével, a jeles színésznõjével tartott szerelmi 
nõnevelés egyik úttörõje, a nõk nõk mûvelõdés i egyenjogúságának viszonyt. Fordítással is foglalkozott, 
mûvelõdési egyenjogúságának híve volt kérdésével foglalkozó cikkei a korabeli e lõször  õ  fo rd í to t t a  magyar ra  
Hosszúfalván /ma Szecsele mellett/ lapokban jelentek meg. Magyarországon Baudelairet. A Petõfi Társaság tagja volt.  
született, 1862. október 23-án hunyt el 19 52  ót a k ös zö nt ik  jú ni us  el sõ  Hosszas betegeskedés után, tüdõbajban 
Párizsban. Fiatal korában mûvészi vasárnapján a pedagógusokat, ekkor halt meg Budapesten, 1889. július 11. A 
pályára készült; Münchenben és adták át elõször a kiváló tanítói és tanári magyar  sz imbolizmus , a modern  
Párizsban tanult festészetet, Budán okleveleket  az  ország legjobb i rodalom korai  e lõfutára  vol t ,  
Ferenczy Istvánnál szobrászatot. oktatóinak. 2008-ban Teleki Blanka- jelentõségét halála után ismerték fel.
Nagynénje, Brunszvik Teréz hatására 

Július - Szent Jakab hava - Nyárhó - Áldás hava

Július 12-én Apollo tiszteletére rendeztek ünnepi játékokat, amely a nõk számára a már említett két ünnep betetõzése volt. Mint Varro 
írja, e játékokon az asszonyok bíborszegélyû tógát ölthettek, amely egyébként a magas rangú férfiak ünnepi ruhadarabja volt. Július 
23-án a vizek urának, Neptunusnak áldoztak (Neptunalia), hogy megóvja a termést a szikkasztó nyári forróságtól, most, hogy a Nap 
elhagyván a „nedves” Rák jegyét és a „száraz” Oroszlánba lépett. Júliust ezért régen Oroszlán havának is nevezték. 23/24-n lép a Nap 
az Oroszlán jegyébe (a valóságban a Rák csillagképben jár ekkor). Közhasználatú magyar neve az Oroszlán hónap elsõ dekádjának 
apostolszentje után Szent Jakab hava volt. A hónapot félmeztelen, nagy kalapú paraszt testesítette meg, amint épp sarlóját köszörüli, 
arat vele vagy kévét hord, netán a csûrben búzáját csépeli. Elvontabb allegóriája sárga ruhás, repülõ ifjú, fején kalászkoszorúval. 
Jobbjában az Oroszlán jele, baljában kosár fügével, dinnyével és más gyümölcsökkel. Az oroszlánbõrös, buzogányos napisten, 
Héraklész/Hercules szintén a július megtestesítõje volt. 

/Részlet Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium írásából/



Július 15. László búcsúja c. történeti festményével let. Hatott rá a keresztény kultúra, a 
79 éve indult el a „Justice for Hungary” 1866-ban nagy sikert aratott Pesten. katolikus liturgia. A paraszti  világ 

Ábrázolókészségét, technikai tudását közvetlen szemléleti e lemei t kora i 
tanúsította 1869-ben készült II. Rákóczi verseiben mitologikus vonásokkal, népi 
Ferenc elfogatása c. mûve is babonákkal, keresztény és folklórmotí-
. Egyidejûleg több arcképet is készített vumokkal társította. A bolgár költészet 
Etelka nõvérérõl és Benczúr Gézáról. szakavatott  fordítója. A politikailag 
Olaszországi tanulmányútjának hatását megcsalatott költõ humánus magatar-
tükrözi a Vajk megkeresztelése (/875/ c. tása alakította ki a dalformából az epikus 
mûve. 1873-ban Münchenben feleségül számvetés és a  képi  megjelen ítés  
vette Gabriel Max müncheni festõ egyesítésével sajátos mitologikus 
nõvérét, Linát. 1876-ban a müncheni hosszú-énekeit. Illúziók nélkül alakul ki 
Képzõmûvészeti Akadémia tanára lett. lá tomásos-metafizikus da la iban  a 
18 83 -b an  ha za té rt , s ha lá lá ig  a remény a cselekvés erejében vagy az 
mester isko la  igazga tó jaként  mint  emberi értékek pusztulása. 53 évesen 
korának hivatalosan elismert mûvésze hunyt el Budapesten. Kötetei: 1949 Tûnj 1931. július 16-án az Atlanti-óceán 
mûködött, akit megrendelésekkel, el fájás , 1951 A tüzér és a rozs , 1953 átrepülése után a Felcsút –Újbarokk – 
mûvészeti és közéleti kitüntetésekkel Gyöngyszoknya , 1954 A nap jegyese, Bodmér falvak közötti mezõn szállt le 
halmoztak el. A millenniumra 1896-ban 1954 Havon delelõ szivárvány, 1956 A Endresz György pilóta, repülõoktató, * 
festette meg a Budavár visszavétele c. vasárnap gyönyöre, 1956 Rege a tûzrõl Perjámos,-†Róma,1932. és Magyar 
mûvét. Halála után Dolányt /Nógrád és a jácintról, 1957 Deres majális, 1965 Sándor navigátor, pilóta, *Szekszárd 
megye/ Benczúrfalvának nevezték el. Himnusz minden idõben, 1966 Arccal a 1898. -†1981.?  Az 1931-es magyar 
Mûveit a Magyar Nemzeti Galéria, tengernek, 1973 Versben bujdosó, 1978 óceánrepülés egyik kezdeményezõje 
valamint több vidéki és külföldi Jönnek a harangok értem.által repült „Igazságot Magyarország-
múzeum õrzi.nak” nevû Locheed Sirius repülõgéppel, 

Július 18.amellyel július 15-én felszállva az 
Július 17. 121 éve született Nyírõ Józsefújfunlandi (Kanada) Harbour Grace-bõl 
85 éve született Nagy László Az író Székelyzsomboron született, a a világon 15-ként 26 óra 20 perc alatt 

gyulafehérvári papnevelõ intézetben, átrepülték az óceánt. A repülés 
majd a bécsi Pazmaneumban végzett megvalósítását Lord Rothermere tízezer 
tanulmányai után 1912-ben szentelték dollárja és az amerikai magyarok 
pappá. 1919-ben az egyházi rendbõl adományai tették lehetõvé.  
kilépett. Elõbb molnár, majd 1920-tól a 
Keleti Újság c. kolozsvári lap belsõ Július 16.
munkatársa. 1931-ben kilépett az 90 éve hunyt el Benczúr Gyula
újságtól s visszavonult gazdálkodni 
Alsórákos  községbe.  1938-ban 
visszatért az újságíráshoz s elvállalta a 
Keleti Újság szerkesztését. 1941-ben 
Budapestre költözött s a Magyar Erõ c. 
lap szerkesztõje lett. Tagja volt a soproni 
hungarista parlamentnek. 1945-ben 

Felsõiszkázon született paraszti család 
gyermekeként. Tízéves korában súlyos 
betegség támadta meg a lábát, élete 
végéig járógépet használt.  Három 
alkalommal tüntették ki József Attila-
díjjal /1950, 1953, 1955/, 1966-ban 
Kossuth-díjat kapott, mûfordítói 
munkásságáért Botev-díjjal jutalmazták 
(1976). 1968-ban megkapta a Sztrugai A festõ, a 19. századi magyar 
Nemzetközi Költõfesztivál aranykoszo-akadémikus történeti festészet egyik 
rúját. Gyermekkori élménye a zárt jelentõs alakja, az MTA t. tagja (1910). 
paraszti világ szokásrendje, természet és Kassán folyta tot t  középiskola i  
ember bensõséges kapcsolata, a pogány tanulmányok mellett egyidejûleg festeni 
kori elemeket is megõrzõ népi kultúra, és rajzolni is tanult a Klimkovits 
az élet minden mozzanatát a természet és testvérek magániskolájában. 1861-tõl 
közösség rendjének alárendelõ szemlé-Piloty növendéke volt. A Hunyadi 
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Né me to rs zá gb a me ne kü lt , ma jd  szempontból is jelentõs: 1907 és 1914 
Madridba került, ahol ismét katolikus között Csókán európai hírû kõkori 
pap lett. Alapító elnöke volt a clevelandi telepet tárt fel, és a római kort kivéve 
Kossuth Lajos emigráns könyvkiadó Szeged környékén számos korszakból 
vál la la tnak.  1924-ben tûnt  fe l  származó értékes  le le teket hozot t 
Jézusfaragó ember c. novelláskötetével, felszínre.
majd késõbb a Kopjafák c. Elbeszélése-
ivel a magyar próza nagy ígéretének Július 19.
mutatkozott. A székelység sorsáról szóló 110 éve született Reményik Zsigmond
írásaival nagy közönségsikert aratott. 
1940-ben Corvin koszorút kapott.

Július 19.
131 éve született Móra Ferenc

mûvészet öntörvényûsége mellett száll 
síkra. Kassák lapját betiltják, s a megélt 
élmények egy életre eltávolítják 
Kassákot a bolsevik típusú baloldaltól, s 
a hivatalos baloldallal nem is találja meg 
a hangot. 1919 végén Bécsbe emigrál. 
1926-ig ott él, majd hazatér. Az 
avantgárd terjesztése tölti ki életét. 
Simon Jolán halála után /1938/ feleségül 
veszi Kárpáti Klárát. 1945 után az elsõk 
között kap Kossuth-díjat, a fordulat évét 
követõen azonban elhallgattatják. A Az író Dromándon született, vidéki 
hatvanas évek elejétõl kapcsolódhat be a nemescsa ládbó l  szá rmazo t t .  A 

Az író, újságíró, muzeológus és régész mûvészeti  éle tbe . Újrafe lfedezésé t nagyváradi jogakadémián tanult. 
Kiskunfélegyházán született szegény- nemze tköz i  sz in ten  i s  pá r izs i  Abbahagyva jogi tanulmányait 1920-
paraszt családban. Tanulmányait – a kiáll ításának köszönheti . Kassák a ban Dél-Amerikába utazott, ahol hat 
család  szegénysége miatt – nehéz századforduló magyar társadalmának évet  tö l tö t t  nehéz  s  ka landos  
körülmények között végezte. A buda- mélyérõl jött , s kezdõ íróként a  körülmények között. Hazatérése után 
pesti egyetemen földrajz-természetrajz Nép sza va köl tõi nek  von zás kör ébe  kapcsolódott be az irodalmi életbe; elsõ 
szakos tanári diplomát szerzett, s közben került.írásait A Hét, a Ma és a Nyugat közölte. 
a Magyarország címû lap korektora volt. 1932-ben adta ki az Apocalipsis Humana 
A század elején a Szegedi Napló Július 23. és július 5.sorozatban elsõ regényét, a Bolha-
munkatá rsaként  került Szegedre. A 140 éve született és 60 éve hunyt el cirkuszt. A Szép Szónak mindvégig 
lapnak 1913 és 1919 közt fõszerkesztõje Cholnoky Jenõmunkatársa, majd egyik szerkesztõje 
volt, majd haláláig állandó munkatársa A földrajztudomány egyik legkiválóbb volt. 1939-ben kivándorolt az USA-ba, 
maradt. Ez volt jóformán az egyetlen alakja Veszprémben született. 1894-tõl a de 1941-ben hazatért. 1945 után írta az 
hírlap, amely nem állt a világháborús tudományegyetem földrajzi intézetében Apocalipsis Humana regénysorozat 
propaganda szolgálatába. Elbeszélése- dolgozott Lóczy Lajos mellett. Részt nagy részét; ezekben a század elsõ 
iben  és re gény eibe n a pa rasz tság  vett a Balaton kutatásában. A Balaton negyede széthulló úri társadalmának 
kiszolgáltatottságának egyik legérzé- tudományos eredményei c. könyvnek A életét, a vidéki kúriák süllyedõ világát 
kenyebb ábrázolója. Szépprózáját Balaton l imnológi ája, a Bal aton ábrázolta éles szatírával és erõs kritikai 
kitûnõ mesélõkészség, higgadt humor és színtüneményei, A Balaton jege, A hajlammal.
az élõbeszédhez közelálló világos, Balaton hidrográfiája c. részeit írta. 
magyaros  stílus jellemzi . 1905-ben  Ekkor mérik fel a tihanyi félsziget tavi Július 22.
ismer kedet t meg S zeged en Pós a ingadozását is, ez a tudományos 43 éve hunyt el Kassák Lajos
Lajossal, aki az ifjúsági irodalom felé pályájának az indulása. Az igazi sikert és A költõ, író és festõ, a magyar 
fordította érdeklõdését. 1905-tõl Az Én a nemzetközi elismerést az 1896-98-ig avantgarde mûvészeti irányzatok 
Újságom címû gyermeklapba írt, 1922- tartó kínai kutatóút hozta meg számára. vezéralakja 1887. március 20-án 
ig több mint ezer írása jelent itt meg. Kínában és Mandzsúriában hidrográfiai született Érsekújvárott. Simon Jolánt, a 
Ifjúság i mûvei,  amelyeknek ihle tõ és geográfiai kutatásokat folytatott. háromgyerekes munkásasszonyt vette 
anyagát  gyermekkori  é lményei  Tapasztalatait A Sárkányok országából feleségül, aki egyúttal a korszak jelentõs 
sz ol gá lt at tá k,  a ma gy ar  if jú sá gi  c. munkájában tette közzé. Hazatérése e l õ a d ó m û v é s z e  i s .  1 9 1 9 - b e n  
irodalom klasszikusává tették /Csilicsali után a földtani Társaságnál és a Földrajzi beigazolódni látszik a messianisztikus 
Cs al av ár i Cs al av ér , Ki nc sk er es õ Társaságnál töltött be vezetõ tisztsége-forradalomvárás. Nyáron azonban már 
kisködmön, Dióbél királyfi/. Meleg ket. Sokoldalú tudományos munkássága éles polémia bontakozik ki Kassák és 
barátság fûzte Juhász Gyulához. Mûvei során vizsgálta a hegységek szerkezetét, Kun Béla között. Kun Béla a mûvészet 
több idegen nyelven is olvashatók. Móra a felszíni formák keletkezését, a tavak pártos, napi szintûen elkötelezett voltát 
Ferenc munkássága történettudományi vízállá sának válto zásait,  a karszt-kéri számon az íróktól, Kassák a 
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21.

jelenségeket. Eredményesen foglalko- osztályára: a köznemességre jellemzõ, 
zott emberföldrajzzal, az öntözések pol iti kai lag  ing ado zó,  meg alk uvó  
jelentõségével az emberi kultúra szemlé lettel , de kor ának el even 

fej leírásával. Az akkori idõkben sikeres, a 
nemesség körében igen népszerû barokk 
költõ volt. Csetneken van eltemetve.

Július 25.
192 éve hunyt el Dugonics András
1740-ben született Szegeden, dalmát 
kereskedõ-iparos családból, õ maga 
azonban már nagy öntudattal vallotta 
magát magyarnak. Szegeden kezdte meg 
iskolai tanulmányait, itt lépett be a 
piarista rendbe 1756-ban. Próbaéveit 
Nyitrán, Nagykárolyban, Szegeden 
töltötte. Felszentelése után elõször a váci 
piarista gimnáziumba került tanárnak; 
tanított Erdélyben /Medgyesen/, majd Lelkesen szolgálta a forradalom és a 
késõbb Nyitrán. 1774-ben pályázat útján szabadságharc ügyét. 1848 õszén a 
elnyerte a nagyszombati egyetemen a Gömör vm.-i nemzetõrökkel együtt 
matematikai tanszéket. 1777-ben, az vonult be, s mint tábori pap részt vett a 
egyetem Budára költözésekor õ is a schwechati ütközetben. 1849. ápr. 
fõvárosba költözött. 1788-ban megje- közepén Bejérõl Kelemérre ment lõdése szempontjából. Jelentõsek lent Etelka címû regénye híressé tette papnak. Május elsején Soldos Emíliát, morfológiai eredményei, a folyók nevét; darabjait sikerrel játszotta az elsõ egy Gömör vm.-i birtokos lányát vette szakaszjellegérõl, a futóhomok mozgás- magyar színtársulat. Megismer-kedett feleségül Runyán. Ezután megszólalt törvényeirõl, az európai monszun- Kazinczyval és Csokonaival, aki verssel költészetében a családi élet örömeinek jelenségrõl szóló tanulmányai. köszöntötte a nagy tiszteletben álló és gondjainak sokféle változata: az édes Színesen, közérthetõen beszélt tudomá- szerzõt. 1801-ben Révaival együtt otthon dicsérete, vegyülve a gyász nyos kérdésekrõl ismeretterjesztõ pá lyázo t t  az  egye tem magyar  sirámaival, minthogy egymás után /1850 elõadásain. Igen nagy publicisztikai tanszékére, de sikertelenül. 1808-ban és 1857/ elvesztette két kisfiát (Fiam munkásságot is kifejtett. Népszerû vonult nyugalomba és Szegeden élt születésekor, Pünköst reggelén, Itthon tudományos mûveivel nagy tömegek 1818-ban bekövetkezett haláláig. vagyok…, Nyári estén, Ha…, Utolsó érdeklõdését keltette fel a földrajz és a 

verseim). 1851. szeptembertõl haláláig természettudományok iránt. Több Július 30. Hanva község lelkipásztora.  A évtizedes munkásságával egyik 142 éve hunyt el Tompa Mihály szabadságharc bukása után eleinte legnagyobb földrajztudósunkként, s A költõ, a népi-nemzeti irányzat egyik nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat /A természettudományos ismeretterjesz- legjelentõsebb képviselõje Rimaszom- gólyához, Pusztán, Levél egy kibuj-tõként tarthatjuk számon. batban született. Apja csizmadia volt, dosott barátom után), de amikor A 
anyja lánykorában cseléd. Apja szüleinél gólyához c. verse miatt a kassai Július 24. nevelkedett Igriciben /Borsod vm./. haditörvényszék elé idézték és falujába 306 éve hunyt el Gyöngyösi István 1832 õszén került a sárospataki internálták, kéziratait elkobozták, az A költõ, ügyvéd gazdag eperjesi kollégiumba, ahol mint szolgadiák önkény s a cenzúra nyomása arra prókátor fia. A sárospataki kollégiumban tanult. 1838-tól 1844-ig végezte felsõbb késztette, hogy képes beszédben, klasszikus irodalmi mûveltségre tett tanulmányait: bölcsészetet, jogot és allegóriákban, rejtett értelmû költemé-szert. 1653-tól gömöri táblabíró, 1663- teológiát. 1844 – 1845-ben a Péchy fiúk nyekben szóljon nemzetéhez (A madár tól Wesselényi Ferenc nádor titkára. A nevelõje Eperjesen. Ebben az idõben fiaihoz, Télben, Új Simeon, A sebzett Wesselényi-féle összeesküvés leleple- ismerkedett meg Petõfivel. Hatására szarvas, Ikarus stb./. Arany Jánoshoz zésekor õ is fogságba került, de fokozott érdeklõdéssel fordult a élete végéig meleg barátság fûzte. Szelepcsényi György esztergomi érsek népköltészet felé. Barátságukról néhány Utolsó évei – félig már élõhalottan – segítségével hamarosan kiszabadult. költemé-nyük is tanúskodik.  Petõfi folytonos panaszok közt teltek; a halálra F e l t e h e t õ e n  e k k o r  k a t o l i z á l t .  felvette az általa szervezett „Tízek való készülõdéssel és öngyilkossági Ügyvédként Zrínyi Ilona, Koháry István Társaságá”-nak tagjai közé. Petõfivel tervekkel. Pár hónappal halála elõtt az és Balassi Bálint gróf szolgálatában állt. való barátsága azonban 1848-ban MTA nagydíjjal jutalmazta költõi 1681-ben és 1687-ben Gömör vm. Ogy.- megszakadt. Pesten jogot hallgatott, de munkásságát.i követének választotta, 1686-tól 1693- nem akart prókátor lenni. Szülõ-

ig és 1700-tól ismét alispán. 1683-ban földjének egyik kis faluja, Beje 
Thököly Imre oldalán állt, Thököly meghívta papnak. Miskolcon letette a Források: Magyar Életrajzi Lexikon, bukása után Habsburg-párti. A Rákóczi- papi vizsgát és szeptember végén Kulturális Enciklopédiaszabadságharc kitörése után II. Rákóczi elfoglalta a bejei papságot. Az 
Ferencet támogatta. Lírai betétekkel irodalomban ekkor már neve volt. 
ékesített elbeszélõ költeményeiben Népregék és mondák c. verseskötete 
többnyire elõkelõ fõúri házasságok (1846) jelentõs sikert aratott. 1847-ben a Összeállította: HEtörténetét énekelte meg saját társadalmi Kisfaludy Társaság tagjául választotta. 



Regnum Marianum

Sarlós Boldogasszony, július 2. virágzásában, a XIX. század folyamán teljesedik ki.  Az 1493-
ban tartott esztergomi tartományi zsinat értelmében még 

Sarlós Boldogasszony, a muravidéki vendek ajkán magyar parancsolt ünnep volt, de VIII. Orbán pápa 1642-ben kiadott 
tükörszóval Srpnja Marija, a nehézkes Máriának, Szent bullájában már nem szerepel. A nép körében azonban még a 
Erzsébetnél, Keresztelõ Szent János édesanyjánál való késõbbi századokban is élt az aratási szokásokkal, aratási 
látogatása /visitatio Beatae Mareae Virginis/. Ez egyúttal az munkakezdéssel összefonódott egykori ünnep emléke. Az 
örvendetes olvasó második titka is. A középkorban vigíliáját és Ipoly mentén az idõsebb asszonyok még a két világháború 
nyolcadát is emlegetik. közötti idõszakban is számontartották.
 Azokban a napokban – írja Lukács /1,39-56/ – Mária útra kelt A Sarlós Boldogasszony patrociniumot rendjeink közül 

és a hegyek közé, Júda egyik elsõsorban a franciskánusok és pálosok /Sajólád, Tõketerebes/ 
városába sietett. Zakariás házába karolják föl a középkor végén. Késõbb szélesebb körökben is 
érkezve, köszöntötte Erzsébetet. egyetemessé válik.
Alighogy Erzsébet meghallotta Szerencsére több Sarlós-titulus történeti és mondai 
Mária köszöntését, fölujjongott hagyományairól is vannak följegyzéseink.
méhében a magzat és Erzsébetet A csíkrákosi templomban ez a felírás olvasható: HOC OPUS 
eltöltötte a Szentlélek. Hangos FECIT PETRUS ZABLYA. Építését, helyesebbe fölújítását 
szóval fölkiáltott: Áldottabb vagy /1574/, az odavaló nép így tudja: Zablya Péter hatalmas úr volt, 
te minden asszonynál, és áldott a kemény, kegyetlen ember. Mindenki félt tõle, de áldott lelkû 
te méhednek gyümölcse! Hogyan felesége miatt mégsem gyûlölték. Az asszony nem egészen a 
lehet az, hogy Uramnak anyja jön maga jószántából ment nõül Péter úrhoz, hanem hálából, mert 
hozzám? Amint fö lhangzot t a törökök rabságából õ váltotta ki. A menyecskére folyton 
fülemben  köszöntésed szava, féltékenykedett. Egyszer egy sarkantyú kerekét találta az 
ör öm tõ l re pe se tt  a ma gz at  asszony szobájában, amely a bátyja csizmájáról esett le. 
méhemben. Boldog vagy, mert Zablya Péter nem hitt neki, sõt tûzpróbára ítélte feleségét. Ez 
hitted, hogy beteljesedik mindaz, abban állott, hogy megtüzesített ekevason kellett a 
amit az Úr mondott neked. Erre gyanúsítottnak végiglépkednie. Ha nem égette meg, akkor 
Mária így szólt: ártatlan volt.

Az asszony hiába rimánkodott, ura nem engedett. A Sarlós 
Magasztalja lelkem az Urat, Boldogasszony képe elõtt imádkozott erõért, mialatt Péter az 
És ujjongjon szívem üdvözítõ Istenemben. ablakon át az érésben lévõ búzát nézte. Hallod-e – szólt a 
Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: feleségéhez – ha igazán ártatlan vagy, akkor Isten megsegít: 
Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. arasd le magadban a termést, különben a tûzpróbát nem 
Mily nagy dolgot mûvelt velem kerülheted el. Az asszony keservesen sírni kezdett, majd pedig 
Õ, a Hatalmas és a Szent! elaludt.
Irgalma az istenfélõkre száll Péter látta ám, hogy száz meg száz csillagba kapaszkodva, 
Nemzedékrõl nemzedékre. angyalok ereszkedtek a búzába. Elõttük egy királynõi alak 
Nagyszerû dolgokat mûvel karja erejével: haladt. Feje körül glória, kezében sarló. Gyorsan learattak. 
Szétszórja a szívük szándékában gõgösöket. Péter belátta, hogy gyanakvásáért vezekelnie kell. Búcsút járt, 
Uralkodókat taszít le trónjukról, magába tért. Hazaérkezve felesége fölébredt. Hálából azután 
De fölemeli az alázatosakat. megépítette a rákosi templomot.
Éhezõket tölt be minden jóval, A helyi hagyomány azt is tudja, hogy rabló katonák a 
De üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. templomot meg akarták semmisíteni. Tûzre vetették a 
Fölkarolja szolgáját, Izraelt, kereszteket, de ezeknek áttüzesedett szögei kiugrottak és 
S amint megígérte atyáinknak, kiégették a martalócok szemét.
Nem feledi irgalmasságát A templom titulusa egyébként Kisasszony. A Sarlós 
Ábrahámnak és utódai iránt mindörökre. Boldogasszony ünnepéhez, illetõleg alakjához kapcsolódó 

mondát nyilván egy -Napbaöltözött Asszony- ábrázolás 
Ezekre az evangéliumi igékre a nap hagyományainak holdsarlója ihlette.
megértésénél sûrûn kell emlékeznünk. Jászdózsa kápolnájáról az a mondai hagyomány, hogy egy lány 
Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A látta, amint a Szûzanya bal karján a Kis Jézussal, jobb kezében 
franciskánusok, az emberré, testvérünkké vált Krisztus pedig sarlóval aratott. A látomás helyén épült a kápolna.
apostolai kezdik elõször, a XIII. század folyamán megülni, Temesszlatina temploma a Bánátban vadászó Ferenc és Károly 
illetõleg terjeszteni. lotharingiai hercegeknek a törökök, illetõleg a rablók kezébõl 
Sarlós Boldogasszony ünnepe, tisztelete egy század múlva való kiszabadulásának emlékezetére, III. Károly özvegyének, 
/1389/ vált az Egyházban egyetemessé. Hazánkban elsõsorban Erzsébet császárnénak fogadalmából és Mária Teréziának 
föltétlenül az obszerváns ferencesség buzgólkodására vert áldozatkészségébõl épült. Felírás szerint:
gyökeret még a közékor végén, igazában azonban a barokk 
világában bontakozik ki. QVOD FRANCISCVS POST CAESAR ET VAROLVS
Szakrális mûvészetünk emlékeibõl, illetõleg patrociniuma- FRANTES FOTHARI VENANDO ERRANTES
inkból egyaránt az tûnik ki, hogy Sarlós Boldogasszony a XV. HIC TVRCAS EVASERVNT:
századtól válik hazánkban és népünknél tiszteltté, majd azután LARGITATE VIDVAE AC AFFINIS MARIAE
a barokk idõkben, még inkább a népi jámborság õszi THERESIAE RESTRVCTA.

22.
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A kecskeméti Sarlós  Boldogasszony-kápolnát Darányi foganatosnak tartják. Mária nagy útjára emlékeztetve a tápaiak 
György, helybeli református polgár fogadalomból emelte fájós lábat szoktak vele párolni, a sövényháziak pedig 
/1713/, amelyet akkor tett a Szûzanyának, amikor egy borogatn i. Halo tt másv ilág i ú tjának megkönnyítésére 
megvadult bika üldözte és halálos veszedelemben forgott. koporsójába is szokták tenni a Nagyboldogasszony napján 
A mél tat lan  ünn epl és hag yom ány vil ágá hoz  tar toz ik szentelt comborkával /borsos vagy csombormenta, Mentha 
Jászladány Sarlós Boldogasszony-patrociniumának sorsa. piperita/ együtt.
Amikor a nap megszûnt ajánlott ünnep lenni, az akkori bíró, A jószágtartó gazdák Algyõn az ünnep hajnalán napkölte elõtt 
Cs. József azzal a kérelemmel fordult az egri érsekhez, hogy az sarlóval szokták levágni a fodormentát. Megszárítják, majd 
aratási munkára való tekintettel a búcsút ne a napján, hanem a szükség esetén a beteg jószágot ezzel az elõzõleg vízbe mártott 
rákövetkezõ vasárnap tartsák meg. Az engedélyt meg is kapta. mentával kínálták meg.
Nem sokkal késõbb azonban Cs. József megzavarodott, a Egyébként e napon az egykori Dömötör-templom elõtti 
családot is sok csapás érte. A nép között az a hit támadt, hogy Rozália-kápolnában az egész város és környék jámbor 
ezeknek a megpróbáltatásoknak oka az, hogy a család õse a népének jelenlétében, nagymise alatt történt a „fodormenta-
búcsút eltétette eredeti napjáról, és nem ülik meg azzal a szentölés”. Ez a szentelmény tudtunkra egyedül áll a katolikus 
fénnyel, mint valamikor tették. Ez a vélekedés olyan hatással liturgiában, így egyelõre helybeli szertartási fejleménynek kell 
volt a család még élõ tagjaira, hogy kérelmükre az érsek tekintenünk, amely még a pestisjárványok ellen való szakrális-
visszahelyezte a búcsúnapot régi helyére. mágikus bajelhárításban gyökerezik. Nyilván nem véletlen, 
A bánáti Ürményháza magyar falu határában 1888 nyarán hogy a szentelés is éppen Rozália kápolnájában ment végbe.
hatalmas jégverés pusztított. Ezért a nép Sarlós Boldogasszony A somodi hívek is e napon tüzet szenteltetnek templomban: 
napját fogadalmi ünnepnek nyilvánította. Megfogadták azt is, kakukkfüvet,/Thymus off./ tisztesfüvet vagy orvosi bakfû, 
hogy abban az esztendõben nem lesz tánc a faluban és Stachys off./, fodormentát. Ezt teszik a beteg párnája alá, a 
engesztelésbõl csak a templomba járnak. A lányok és legények halott koporsajába, továbbá az ellõ tehén szénájába.
azonban nem bírván magukkal, túl akartak járni az öregek A piszkei templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére 
eszén, és ki a pusztába készültek mulatni, táncot járni. A bíró szentelték. A búcsút tréfásan fokhagymás búcsú néven 
csendõrökkel oszlatta szét õket, hogy a fogadalom méltóságán emlegetik, mert a környékbeliek állványokra függesztve 
ne essék csorba. fokhagymakoszorút árulnak és a hívek téli szükségletüket itt és 
A különleges Sarlós Boldogasszony elnevezés utal az most szerzik be. Lehetséges, hogy helyi paraliturgikus 
ünnepnek, az aratással, termékenységgel való szimbolikus- szentelmény nyomaival van dolgunk.
szakrális párhuzamára: Sarlós Boldogasszony a szegények és szükséget szenvedõk 

gondviselõje, a betegségben és fogságban sínylõdõk 
Az isteni Szûzanya indul hosszú útra, pártfogója, a halottak oltalma.
Szent Erzsébet rokonának látogatására. Az Apor-kódex liturgikus elõírásai, éspedig a három jeles 
Siet drága terhével, isteni gyümölcsével, szolgáltatás között olvassuk, hogy a premontrei rend 
Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel, halottjainak egyik ünnepén, Sarlós Boldogasszony 
Mert az égi jó Atya áldását osztogatja: nyolcadában „az mise elvégezvén, az eledelek idején egy 
Gazdag termés, istenáldás virul nyomába. szegénynek annyi prevenda adatik, mint egy atyafiúnak”. A 

néphagyományban sokfelé máig ismeretes az etetés, vagyis a 
Az ország északi részein ezen a napon felvirágoznak egy szegények többszöri megvendégelése a halott üdvösségére, 
széket és a ház elé teszik. Ha erre jönne a nehézkes Mária, ami nyilvánvalóan összefügg e kolostori, de általában a 
legyen hol megpihennie. középkori gyakorlattal is.

Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós 
Virágok nyillanak Mária útján, édesanyák oltalma. Ez magyarázza a templomi ábrázolásokat 
Szivárvány ragyog a kék egek alján. is. Középkori misekönyveink az ünnep vigíliáján emlékeznek 
Szíve alatt nyugszik az ég kincse, meg Mária anyaságáról. Nyilvánvaló, hogy ezt a misét 
A mennybõl szállt megtestesült Ige. nehézkes anyák oltalmára más napokon is elvégezhették.

A köztudat az aratás kezdetét leginkább Péter és Pál ünnepéhez 
Fényes angyalsereg megyen utána, kapcsolja. Ez azonban inkább kalendáriumi jelentõségû. A 
Elõtte meghajlik a cédrus ága. hozzáfûzõdõ kultikus hagyományok, archaikus hiedelmek 
Istenáldás van azon a helyen, miatt igazában Sarlós Boldogasszony napját kell az aratás 
Ahol a Szent Szûz keresztül megyen. ünnepélyes népi elõjátékának tekintenünk.

Az ünnep jellegzetes magyar neve nem függ össze az eredeti 
Gölnicbánya népe ilyenkor szokott a lõcsei Mária-hegyre egyházi elnevezéssel: Máriának Erzsébettel való látogatásával 
búcsút járni. Elõtte böjtölnek, az utat pedig mezítláb teszik /visita tio/. Inkább a búza beérése , az aratás kezdete  
meg, mert Mária is így ment Erzsébet látogatására. Mintegy 50 kapcsolódik népünknél ehhez az asszonyi, vegetációs jellegû 
km-es hegyi út után érnek céljukhoz. A gazda különös kegynek ünnephez.
veszi, ha a búcsúsok az õ rétjén, földjén haladnak keresztül, Kálmány Lajosnak a szegedi tájon gyûjtött adatai szerint 
mert így bõvebb termésre számíthat. magán az ünnepen valami keveset arasson az asszony is 
Sarlós napján Szeged és a környék faluinak, tanyáinak sarlóval, szedjen kalászt, hogy – mint mondják – a jószág ne 
templomában még a XX. század elején is fodormentát /Mentha pusztuljon. Ekkor került a szobába a búzaborona néven 
crispa/ szoktak szenteltetni. Szatymazon, Tápén, állítólag még emlegetett, mûvészien összefont kalászcsomó is. Ott maradt 
Nagykörün az asszonyok sarlóval metszik le tövérõl, és úgy egész éven át.
viszik a templomba. Olykor búzát is visznek vele együtt Az aratókoszorú kötése archaikus összefüggésben áll a 
szenteltetni. Tápén a betegnek teát fõznek belõle, amelyet nem búzaboronával. Formája különbözõ: csigaszerû, korona vagy 
cukorral, hanem mézzel szoktak édesíteni. Köhögésrõl is koszorú alakú. A nagyobb koszorút általában vesszõvázra 
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fonják. Virágokkal, külön- Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta,
bözõ színû szalagokkal A szegény és a gazdag nagy örömmel várja.
díszítik.        Itt van már az aratás, jön az isteni áldás.
Elnevezése változó: esõzsák Szálljon fel hozzád Mária buzgó hálaadás.
/Szentes/, szakramentom 
/Zenta/ ,  á ldozókoszorú Mária is munkálkodik Paradicsomban,
/Hasznos/, kalászkoszorú Angyalokkal és szentekkel a mennyországban.
/Homokterenye/ ,  búza- Szép arany kalászokat, aratja a rózsákat,
koszorú /Szemere/. Szent Fia csûrébe gyûjti az igazakat.
Legáltalánosabb az arató-
koszorú név. Az aratókoszorú Minket is vár Szûz Mária, hogy learasson,
elkészítése rendszerint a Szent Fiának, Úr Jézusnak hogy bemutasson.
marokszedõ feladata, a Te is arany kalász vagy, de bûnökkel rakva vagy,
kaszás csak a kalászok Folyamodjál Máriához, akkor el nem hagy…

válogatásában és a vagdalásban segít. Aratás után a kész 
aratókoszorúval az aratók ünneplõ ruhában vonultak be a Óh Mária, Örzsébettel jöjj segítségül,
gazda vagy a földesúr portájára. Az aratókoszorút kézben, Nyerjetek nekünk kegyelemet az Úristentül:
rúdon vagy fejre helyezve vitték; a koszorút vagy vivõjét a Bûneink megbocsássa, szálljon reánk áldása,
gazda, gazdasszony, a földesúr, az ispán vagy a bandagazda Amint szállott Örzsébet és Zakariásra.
vízzel öntözte meg. Erdélyben, ha az aratómenet a falun haladt 
át, a lakosok a koszorút és vivõjét csuromvizessé öntözték. A Régi gyakorlat és hagyomány szerint még a XVIII. században 
vízzel való leöntésnek bõségvarázsló, esõvarázsló célja is van. is az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomában járva, 
A gazda megköszöni az aratókoszorút és áldomást isznak. kötözött.    Jellemzõ, hogy a református Kalotaszegen a férfiak 
Gya kra n éte lle l is meg ven dég eli k az ara tók at.  Az fejfájára ekevasat, az asszonyokéra pedig orsót, vagy sarlót 
aratókoszorút általában az elsõ házban /a tisztaszobában/ a festettek. Régi hazánkban talán itt élt legtovább az asszonynép 
mestergerendára akasztják, az asztal fölé. Vetéskor a szemeket sarlóval való aratása. Helyesen mondja Hetény János, hogy a 
kimorzsolják belõle és összekeverik a vetõmaggal, hogy 
biztosítsák a jövõ évi termést.
Tápiógyörgyén e napon háromszor beledobták a kaszákat az 
aratandó búzába, hogy a munka jól haladjon.
Szil rábaközi faluban Sarlós Boldogasszony ünnepe volt az 
aratás kezdete. Misét hallgattak, mialatt a szerszámokat a 
templom falához támasztották. Utána a búzában mindenki 
vágott egy rendet, majd hazatértek. Csak másnap fogtak 
igazában a munkához. Zsidány horvát aratóit és szerszámaikat 
a munka kezdete elõtt a plébános megáldotta. Pusztaföldvárott 
ez kint a búzaföldön történt.
Ünnep sokácainknál is. Hercegszántón hallottuk, hogy valaki 
vakmerõségében ezen a napon is aratni akart. Sarlóját azonban 
a búza helyett forgószélbe vágta. A szél a sarlót megfordította 
és megsebezte az ünneprontót.

Angyalsereg szálldos Libanon hegyére,
Istenáldás szállott a földi emberre.
Itt van az aratás, jön az égi áldás,
Szálljon fel szívünkbõl buzgó hálaadás.

Álld meg fáradságát a földi embernek, nép szimbolikus szemléletében a Szûzanya arat, és Fiára 
Áldd meg a hegyeket és a szántóföldeket hagyja, hogy gyûjtsön és a búzát a konkolytól elválassza.
Szûzek szép virága, Hebronnak csillaga,
Látogass áldással egek Királynéja Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, július 16.

Sarlós Boldogasszony, az aratás édesanyja és királynéja Népünk ajkán Kármélus Boldogasszony, Kapullárés 
gondoskodik a szegényekrõl is. Boldogasszony, a szögedi tanyavilágban Kalmárhögyi 
A hozzátartozó evangélium /Lk 11,5-13/ meg az állhatatosan Boldogasszony, a Kármelita rend kiváltságos Mária ünnepe, 
esdeklõ barátról szól, aki éjszakában idején könyörög amelyet a jámborabb asszonynép évszázadokig országszerte 
kenyérért. Meg is kapja. „Tehát kérjetek és adni fognak nektek, számontartott. A karmeliták a bibliai Kármel hegyén 
keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki remetéskedõ Illés prófétát tisztelik szellemi õsüknek, Stock 
kér, kap. Aki keres, talál, és a zörgetõnek ajtó nyílik. Ha pedig Simont /†1265/ pedig a rendalapítójuknak. /Ruházatuk: barna 
valakitõl közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki?” habitus, skapuláré, csuklya, fekete bõröv, nõknél fehér köpeny 
Telek József szerint Sarlós Boldogasszony maga az irgalmas és csuklya, fekete fátyol. Segítõ szentjeik: Keresztes Szent 
Ruth: könyörületes a nyomorult szegényekhez és az János- Pazzi Mária Magdolna- Stock Szent Simon- Avilai 
ügyefogyott szûkölködõkhöz. Õ maga is munkálkodik, arat Szent Teréz- Lisieuxi Kis Szent Teréz/ A hagyomány szerint 
ezen a napon: angyalok és szentek kíséretében neki jelent meg Szûz Mária és 
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a skapuláré, népiesen kapulláré néven emlegetett vállruhát Igen érdekes az árvai Trstina járvány vagy betegség idején tett 
nyújtott át neki e szavakkal: fogadalomból épült Kármelhegyi Boldogasszony-kápolnájá-
„Aki ebben hal meg, nem jut a pokol tüzére.” nak oltárképének betûszalagjai.

A gyõri Kármelita templom Lorettó-kápolnájának külsõ falán 
Ezzel függ össze a XXII. János pápától kiadott „bulla kép függ, ahol a Kármelhegyi Boldogasszony palástja alá 
sabbatina” amely abban az ígéretben részesíti mindazokat, ünneplõbe öltözött magyar urakat, asszonyokat, apácákat rejt. 
akik az elõírt vállalásokat megtartják, hogy megszabadulnak Felírása:
az örök tûztõl, kárhozattól. Ha pedig tisztítóhelyre kerülnének, 
akkor a halálukat követõ szombaton maga Szûz Mária száll le ECCE SIGNUM SALUTIS
oda érettük, és a mennyekbe vezeti õket. Ezt a kiváltságot SALUS IN PERICULIS
késõbb kiterjesztették minden olyan hívõre, aki a skapuláré, FOEDUS PACIS AETERNAE
vagyis az evangéliumi rendi ruhára emlékeztetõ köntös, 
újabban nyakba hordott érem viselésével járó jámbor Magyarul: Íme az üdvösség jele, oltalom a bajban, szövetsége 
életmódra vállalkozik. A skapuláré feladására csak kármelita az örök békének.
szerzetes jogosult, felhatalmazásra azonban más pap is 
megteheti. Deák Ferencrõl is tudjuk, hogy volt kármelita Balogh Ágoston Flórián a magyarországi Mária-kultuszról 
vállruhája. szóló mûvében a következõ skapuláré társulatokról tesz 
A skapulárét Varga Lajos jászárokszállási népi költõ a szakrális említést: Kistapolcsány 1685, Pruszka 1688, Radvány XVII. 
hagyományoknak megfelelõen így énekl i meg kilenc század, Szittya XVII. század, Stomfa 1731, Domanisa 1740, 
versszakban: Dombóvár 1742, Barka 1759, Németpróna, Baka XVIII. 

század, Nagytapolcsány 1852, Érsekújvár 1856, Pruzsina 
A dicsõség szárnyán leszáll Szûz Mária, 1865.
Kármel szent hegyének illatos halmára, A XX. században még virágzott Tápé idõsebb nemzedékének, 
Stock Simon az a boldog, fõleg az asszonyoknak Kármélus Boldogasszony tisztelete. A 
Ki itt e szent hegyen lakott, pestisjárványokat idézõ temetõkápolnát az õ nevére szentelték. 
Hozzá Szûz Mária hozzá égi hangon szólott: Az ünnepet megelõzõ kilenc napon át itt szoktak gyülekezni 

(minimum kilencen). A szomszédos alsóvárosi szögediek itt 
„Lejöttem az égbõl szent fiammal hozzád, csatlakoztak hozzájuk. Kedvelt imádságuk a „hétörömû 
Hogy skapulárémat neked itt adjam át,… olvasó”, amely Szûz Mária hét örömét foglalja magába. A 

kilenced alatt az ájtatoskodók egymás között ezer Úrangyalát 
A Kármelhegyi Boldogasszonyt képeken, nyomatokon, osztanak föl, és magányosan mindenki elvégzi a vállalt részt. 
szobrokon úgy szokták ábrázolni, hogy egyik karján a Magára az ünnepre vigília böjttel is készülnek. A misén a pap 
Kisjézust tartja, a másikkal pedig a skapulárét nyújtja a megáldja a jobb kézben magasra tartott skapulárékat. Ezt 
híveknek, mintegy segítségül azoknak, akik a purgatóriumban bajban, szükségben meg szokták érinteni.
szenvednek. Egy ilyen 1669-ben készült réznyomat lett a Aki szombaton hal meg, a szegedi nép hite szerint hamar fog 
történelmi Magyarország egyik leglátogatottabb búcsújáró üdvözülni.
helyének Máriaradnának kegyképévé is.   Kistapolcsány  Aki szombaton vált fehérnemût, az a régi szõregi hagyomány 
barokk kegyképe is a Kármelhegyi Szûzanyát ábrázolja. szerint ne féljen a betegségtõl.
Tiszteletének, továbbá a skapuláré társaságoknak hazai barokk - Elõbb vessen magára keresztet is, mert akkor Mária térden 
tûzhelye a budavári Kármelita templom és kolostor volt, állva könyörög érette Jézus elõtt, hogy bûnei bocsánatát 
amelyet a gyõri, székesfehérvári és szapolci Kármelita elnyerhesse.
klastromokkal, illetõleg társulatokkal együtt a Kalapos Király A -Regnum Marianum- Szûzanya tiszteletére, de a skapuláré 
önkénye oszlatott fel. Csak a gyõri született újjá II. József népszerûségére is egyformán jellemzõ, hogy több barokk 
halála után. Temploma, a Magyar Sarutlan Kármelita templomunk választotta a Kármelhegyi Boldogasszonyt 
Rendtartomány és a hazai barokk egyik szakrális múzeuma, pátrónájául.
majd három évszázadon keresztül a kármelita ihletésû Többek között: Nagytapolcsány, Kistapolcsány, Hontnémeti, 
jámborság hazai bölcsõje volt, melynek vonzóereje máig Béla bány a, Dejt e, Fels õbodok, Tresz na, Alsótel ekes , 
eleven. De virágzik természetesen Budapest-Angyalföldön is Gyöngyöshalász, Bodrogszerdahely, Lövõ, Zádor, Szebény, 
1896. óta a Huba utca és a Rózsafa utca sarkán fekvõ Kármelita Tápé, Majsajakabszállás.
templomban. A templomot 1889. október 15-én szentelte fel 
Schlauch Lõrinc nagyváradi bíboros-püspök, az ünnepi Kármelus dicsõsége, Sáronnak ékessége, Mária!
szentmisét Vaszary Kolos esztergomi érsek, hercegprímás Malasztoknak bõsége, bûnösök reménysége, Mária!
mondta, amelyen jelen volt I. Ferenc József császár is. A Oltalmadat s jóvoltodat
templomot Soós István atya, a gyõri kolostor házfõnökének Mutasd te szolgálóidnak és hív szolgálóidnak, Mária!
kezdeményezésére közadományokból Pucher István fõvárosi 
építész tervei alapján építették. Emellett élénk lelki élet folyik Irodalom- Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium, Kármelita 
a kunszentmártoni, keszthelyi és attyapusztai rendházakban is. kiskáté, Katolikus jelképtár, Katolikus Kalendárium 1932, 
  A rend magyarországi elterjedése illetve tisztelete okozta, Magyar Néprajzi Lexikon, Madarassy László: Magyar 
hogy Barka falu /Rozsnyó közelében/ plébánosa 1759-ben a aratószokások 1928, Jávorka Ádám-Csapody Vera: 
templom egykori titulusát Gyertyaszentelõ Boldogasszonyt Növényhatározó.
Kármelhegyi Boldogasszonyra változtatta.
Bélabánya János evangélistáról nevezett plébániatemploma 
mellett áll Kármelhegyi Boldogasszony kápolnája, Rákóczi Összeállította:
Márta alapítása: valószínûleg pestis emlék /1708/. -cspb
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Köny- s mosolyban szép szerelmeReviczky Gyula: A szúnyog
Nõni fog, nem hervad el;

Napsugár és harmat együtt
Bajos rózsákat nevel.Zi-zi, zü-zü! Zörög-zireg

Egy kis szunyog-csipet.
IV.Vért szívni, szúrni szállt ide.

Nem értem a kis mérgesét,
,Ha mi elszakadnánk, édes kedves rózsám!No, mert szunyogbeszéd

Mi lenne belõle...?Nem hallik messzire.
»Te megházasodnál, én meg férjhez mennék,

Édes kedves rózsám!Zi-zi! zü-zü! Rám szálla, ni!
Az lenne belõle!«Hogy vérem' szívja ki.

Morzsoljam össze?... Nem teszem.
V.Szúnyog-csipés nem fájdalom,

Ha nem babrálgatom.
Fecske fészkelt az ereszünk alatt,Lakjék jól, engedem.

S hogy boszantottam a jó madarat!
Leszurtam, amit õ tapasztgata,Zi-zi! zü-zü! Szemem elõtt

S kezembe került kicsiny magzata.Száll, egyre vakmerõbb,
Hja! akkor csintalan fiú valék!S zizije hátha káröröm?

No mit tegyek?... No mit tegyek?...
Fecske fészkel az ereszünk alatt,Azt, hogy szivart veszek
Dehogy bántanám a jó madarat!S szépen kifüstölöm.
Sõt ugy szeretem, s örülök neki.

Fiacskáit midõn etetgeti.
Most nõm van s kedves magzatom!

VI.

Tompa Mihály: Pipacsok Elnézem a jó magvetõt:
Olyan röges, kemény a föld!
De õ mégis csak szántogat,

I. Remélve dus kalászokat.
S ha sárgulnak kalászai:

Fel ne rezzentsd álmiból
Elmerengõ kedvesed! Ilyen a költõ! – hidegek

Gondolatja merre járt...? Hozzá világ és emberek;
Hasztalan lesz kérdened. De õ mégis dall, s ujra dall,

Rengõ aranykalász a dal!
Messzirõl jön a patak, - S hitvány veréb is csipkedi...

Messzebb mégyen a madár; - Ez a dicsõség jut neki!
A merengõ lánykebel

Gondolatja, gyors lebel... VII.
Messze, legmesszebbre jár! – Mi az a hir? Fénylõ selyemszál,

Mely sírunk ormirul,
II. A késõbb élõ ivadéknak

Hosszan legombolyul.
Szûnj szerelmet emlegetni Mi ér bogárnak a selyem,

Kedvesednek untalan, Ha pompáját, szinét nem látja?
Hadd fürödjék lelke nyugton A megholtnak mit ér a hir,

Álma mézhullámiban. Ha nem tudja, hogy az sajátja?
Jobb: a bogárnak adj falevelet,

Mennybe kapják lelkeink a S nekem hirért, mig élek, - kenyeret!
Lágy zenének hangjai:

Unalom lesz mégis, hogyha
Szüntelen kell hallani.

III.

Menj gyakorta kedvesedhez,
Hadd mosolygjon ajaka;
És könyezzen elborultan,
Tõle olykor ment tova!
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megálltunk ott a szent KeresztnélSík Sándor: Pitypang
még nem száradt fel ott a szent vér,

megköszöntük, hogy asszony s lány lehettél,
s érintésedre mi vad állatokból – testvér.

Hadd utánozom a régi mestert,
Ki mikor oltárképet festett,

Mint szolgát vagy közkatonát
Odacsempészte önmagát. Szentmihályi Szabó Péter: Madonna

Én is, hogy elérzékenyedve
Fonom rá faragott fejedre

Rólad álmodtam,E kúsza vadvirágfûzért,
ki mindõnk anyja voltál,Hadd ejtek egy szót magamért.

akit dícsér ma minden zsoltár,
kinek szobrot állít minden oltár,Bizony nem voltam hajdanában

ki után sóhajt rég omolt várNagyon beszédes az imában.
ki után zümmög rég kihalt gyár,Többet beszélt hozzám az Úr,

kihez az Úr is tisztelettel szólt már,Mint hozzá én, hálátlanul.
ki rólunk,mielõtt születtünk,tudtál.

Gyerek is van (gond a szülônek),
Rólad álmodtamHogy a szava késôre jô meg.

s álmom szebb nem lészen ennél,Addig csak hallgat és hebeg.
Te mindõnket egyformán szerettél,-- Isten elôtt ki nem gyerek?

holtakat a sírból felvezettél,
megálltunk ott a szent KeresztnélGyerek én is, néma, esetlen,

még nem száradt fel ott a szent vér,Imádkozásra tehetetlen,
megköszöntük, hogy asszony s lány lehettél,S néma gyereknek -- odaát! --

s érintésedre mi vad állatokból – testvér.

Anyja megérti a szavát.

Vásárhelyi András: Ének Szûz MáriárólÉn Édesanyám, te megérted
Ezt a furcsa kéz-láb beszédet,
Hogy térdedhez törleszkedem,

S öledbe fölkéredzkedem. Angyaloknak nagyságus asszonya,
Úr Jézusnak bódogságus anyja;

Ahhoz, kihez dadogni nem mer Menyországnak szépséges ajtója:
A szavahíjjas férfiember, Paradicsomnak vagy széles kapuja!

Malaszttal teljes szent kezed
Szavak nélkül is elvezet. Neked szólonk szízeknek virága,

Mend szenteknek oly nagy vigasága,
Hogy hát egy ily énfajta fonnyadt Angyaloknak õ nagy tisztasága,

Pitypangot is láncomba fonjak, Pátriárkáknak õ nagy dicsõsége.
És ô is testvérkéivel

Oltárodon hervadjon el: Dicsekedjél angyali székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben;

Egyet kérek: ha önfeledve Kerubinnak nagy bölcseségében,
Jézuskád ringatod öledbe, Székeseknek bölcs ítéletiben.

Akkor, mit szépséged sugallt,
Zümmögd el néki ezt a dalt. Reád néznek szenteknek szemei,

És véneknek keserves szûvei,
Szentmihályi Szabó Péter: Madonna És árváknak nyomorólt ihai,

Rólad álmodtam, Bûnössöknek ohajtó lelkei.
ki mindõnk anyja voltál,

akit dícsér ma minden zsoltár, Esedezzél mi nagy igazságonk,
kinek szobrot állít minden oltár, Hogy mi szúönkért mi nagy bátorságonk,

ki után sóhajt rég omolt vár Szent fiadnak, mi nagy tisztességönk:
ki után zümmög rég kihalt gyár, Halálonkról mi nagy reménségönk.

kihez az Úr is tisztelettel szólt már,
ki rólunk,mielõtt születtünk,tudtál. Áldott te légy Jézusnak dajkája,

Szent atyjának drága kencstartója;
Rólad álmodtam Szentléleknek õ megnyugosztója,

s álmom szebb nem lészen ennél, Igazságnak megvilágosojtója.
Te mindõnket egyformán szerettél,

holtakat a sírból felvezettél, Segéljed meg tebenned bízókaot,
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Engeszteld meg az apostolokot,
Fordejtsd hozzánk az martíromokot,
Térejtsd hozzánk az confessorokot.

Dicsõséges szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,

Apostoloknak szent prediálási,
Máríromoknak nagy sok kínvallási.

Emlékezzél angyeli esésrõl.
Emlékezzél Évának vétkérõl,

Emlékezzél az nagy vízözönrõl,
Nyerj kegyelmet az nagy úristentõl.

Siralmas nakönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk;
Rettenetes nekönk vétkezetönk,

Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.

Árvaságnak kegyes táplálója,
Özvegyeknek megoltalmazója.

Szegényeknek meggazdagejtója,
Számkivetéseknek megbódogejtója.

Siralmas nekönk születetönk,
Féledelmes sok hivolkodásonk?
Rettenetes nekönk bajvívásönk:

Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.

Asszonyönk szépséges tüköre,
Férfiaknak tisztes gyõzedelme,

Halottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek õ nagy töredelme:

Rólad szónak szenteknek mondási,
Szent háromságnak nagy titkus tanácsi,

Apostoloknak szent prédikálási,
Mártíromoknak diadalmassági.

Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója.

Krályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója!

Ezt szerzették Pestnek városában,
Ugyanottan Szent Péter utcájában;

Születet utána elmúlt idõben,
Ezerötszáz és nyolc esztendõben.

Legyen hála az Szentháromságnak,
Azonképpen az áldott Jézusnak;
Legyen hála az Szûz Máriának:

Velem öszve mend az bódogoknak.

/ A szerzõ Szent Ferenc-rendi  szerzetes, *? –†1526/

mint fájdalmunk segélykiáltása,
s markukba csurgott lelkünk igazsága.

Megvezettek tudomány-ösvényen
fél harcok, fél igazságok, mertek,

mernek hõsként tündökölni, s dicsõ
a lelket taposó talpuk!

Meg vagyon írva, de más a betû,
mást olvas a szem, szapora a tetû,

s farizeusi a tudat, elsiklik minden fölött,
bátor-szent, ön kardjába bukó öntudat.

Tenyerükben, mint lélekmalomban,
õrlõdik a szív! – Néha tapsolnak nekünk.

Helyettünk kiálltnak, sírnak, üvöltnek,
reverendát öltnek, visszhangzik keservük,,

írásba hazudják álmaink mezejét,
s könyörtelenül aratnak.

Sámán-táncot járva, révületben,
Júdásbundában hörögve,

gyér hittel, lelket taposó talpuk alatt,
kényük kedve szerint könyörögve

menetelünk a Sátán tornácán,
egyre több szennyet, egyre többet követelve.

Mindent a véletlenre bízva,
bûn-labirintusban vitorlázva,

szeretet-gúnypalástban, elbújva,
anyátlan, apátlan,

tapogatózó magányban,
világosságra vágyva,

rohanok/rohanunk a hitre vágyva,
taposva mindent, mindent gyalázva,

pokol tüzén áthágva,
rohanunk, hiányhegyeket mászva,

piri kelepcékben cikázva,
rohanunk a valóság után,

hazug várandóságunk tudatában.

Babazsúrt, színlelt lázadást
szõtt körénk félelmük láza,

elénk álltak, mint kolomposok,
mint fájdalmunk segélykiáltása,

s markukba csurgott lelkünk igazsága.

Míg dicsõség jár, öntudatlan kábulatban,
falja az embert sete-suta ámor-mámor,

s a csalfát vetített tudat kutat,
addig húz el üstökösként az érzés,

mellettünk az erény-remény,
s a megdicsõülõk átok-korbácsa

csendre int. Félelemben tartott állat
baktat a karikás-egységhit, bábtudat-állapotába.

Míg barmokat szégyenít az ember,
elárulja önmagát, Isten elé borul a hit,

vállalja önmagát,Gavallér János: Térden
szükség-gyökerébe kapaszkodik

az ember s a tudomány.

Babazsúrt, színlelt lázadást
szõtt körénk félelmük láza,

/2010. 06 06./elénk álltak, mint kolomposok,
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Tompa Mihály: Barlang Lelke

Erõ felkelt, - kiterjedt és teremte,
Alkotva lõn mindennek száma, rende:

A mindenség nagy gépe, egy hajszálnyi
Igazítás nélkûl elkezde járni.

Pihent, járt, folyt, égett, veszett s tenyész e,
Minek mint volt útja s rendeltetése,

S hogy mûködvén, magát ne rúgja széjjel:
Minden körûl lõn abroncsolva léggel.

Erõ megnézve, mit teremte karja,
Gyönyör- s elégüléssel függe rajta;

Hanem Zavar, ez irigy, durva szellem,
Müvét ócsárolni kezdte fennen.

Sõt, felbõszûlve a magas tökélyen:
Rombolni, dúlni kezde szörnyüképen;
Hogy visszajõjön, min kedvet talála,

A zûrzavar kietlen vad világa,

S a földet bõsz haragban megrohanva,
Nyomán a pusztulás gyász romja, hamva;

Erõ, sokáig csak mosolygva nézte,
Szólt komolyan megfenyegetve, végre:

'El, vad szellem! amelyet bõsz dühed ront,
Enyém a mû, enyém felette a gond.
Ki alkotásra törpe s képtelen vagy:

A dúlással, karod mit kezde, felhagyj!

Majd rontok én, ki épiték! Enyém lész
Az életen a hûn dajkálkodó kéz;

Enyém a pusztulás feletti nyomdok,
Ki rontva alkotok s alkotva rontok.

Azért szûnj meg, - ne kísértgesd türelmem
Hosszú voltát, te átkos durva szellem...'
De Zavar a kezdett uton tovább ment,

S megesküdt, éllel felforgatni mindent.

Magas hegyek gerincein megállva,
Zugó vihart fútt a világra szája;

Nyögött a rengeteg, - s a büszke tõlgyek,
Egymásra felszaggatva, törve dõltek.

Aztán mint a vakondok, vak dühében,
Magát a föld gyomrába fúrta mélyen;

És hánykolódni kezdett oly erõvel,
Hogy minden élõ rettegéssel tõlt el.

A föld erõs oldalbordája, csontja,
Õs gránit-sziklák törtek meg ropogva;

A tenger ingó teknõjébûl, a part
Felett, a víz nagy zúgással kiloccsant.

Erõs várak rogytak halomba, büszke
Tornyoknak nem maradt csak romja, üszke.

Felfordul a sírbolt, ledõl az oltár,
A nagyságos Isten házába' volt bár.

Fut aki él, - és két vérzõ kezével
Takarva bé szemét, sír, jajveszékel,
Sohaj, sivalkodás, átok s imádság,

A levegõt, egymást szaggatva, rázzák.

S hogy még nagyobb legyen, mit szerte látott,
A zûrzavar, kétségbesés s az átok:
Zavar, vén ember-arcot ölt magára,
Mellén borúlva el nagy õsz szakála,

S magát egy út melletti romra vetvén,
Õrjöngõ fájdalom látszik keservén.

Kiált, nyög, - és keblét szaggatva, tépve,
Omló könytõl ázik fel sárga képe.

S örûlt, hogy e vad kínt szemlélte annyi
Fogékony szívre gyorsan elragadni;

Tompa Mihály: A sztraczenai sziklakapu

Ne légy a földhöz háládatlan!
Annak köszönhedd, amid csak van!

Szirtes medrében habzik a Garam,
Futamva egyhangú zajával:

Tündéri szép völgy! melyet a fenyõ,
- Mig jó illatot hoz dúsan elõ, -
Örökzöld ernyõvel beárnyal;
Ahol minden lépten, nyomon
Más, változó kép csábja von.
Itt, mint virágkert rád nevet,

Szemlélsz tovább vad bérceket
Egymás hátára ágaskodva...

- Alól barlang, a vén hegy odva.

A sztraczenai hegyszorosban
Magas, sötét szirtkapu áll,

Tekints fel és kebled megdobban,
Amint az ív alá jutál;

Bõsz órjásokat lát a képzelet,
Kiknek vaskarja szirtet szirtre vet.

Pedig, mikép él a regében,
A Gnómok épiték e szirtfalat,
Kicsiny, arasznyi teremtések,

Kiknek országa van a föld alatt.
Morzsákból épült, s felépült, mivel

Az egyesült erõ csudát mivel.

S ez úgy történt, hogy a Gnómfejedelem,
Ki Hollókõnek gyomrában
Lakott gyémántpalotában,

Megnõsülvén, menyasszonyért megyen.
Népe azalatt, - mig a föld aludt –

Rakott számára diadalkaput.
S midõn az éj késõ óráiban,
A násznép bevonult alatta:

Virág, lomb, kalász, gyémánt és arany,
Alant s fent a földnek mi kincse van

Halmozva volt az ívre rakva
Hogy a pár élte tartós légyen

Ifjuságban, örömben, fényben.

Boldog volt a pár s boldogsága
Egész vidékre átszivárga;

Kalász, füvet hozott a hant,
Arannyá vált

A durva kõ a hegyben:
Ágon-bogon

A méz s olaj megcseppen;
Áldás fent és áldás alant,

Mely a tájra még dúsabban kihat:
Midõn szül a Gnómkirálynõ fait,

S dajkát választ a Gnómkirály
A felvilág lakóinál.

De nem a paloták
Hûs-búvó gyermeki

Közül, lõn a fényes herceg ringatója.
Magasan született
Alant nem szereti,

S lábát még a gyöngéd harmattól is ójja;
Hanem aki van az

Anyaföldhöz közel,
Ennek dús emlõin csüggve közvetlenûl

Királyfi dajkája
Ifju pórleányban,

Földmives kalibák lakóiból kerûl.
S csak ekkor érzi még a nép,
A föld kegyelmét voltakép!

Mert ahová betért, hol megjelent
A Gnómherceggel a leányka:

Örömre serdült a föld színe fent,
Bõség, áldás serkedt nyomába'.

Történt pedig, hogy a vörös vitéz
Ki most eltûnik, majd elõkerûl,

Orcája fényes, pillantása hõ,
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S ki már megenyhûlt, vagy nyugodt maradt még:
Szilaj kétség útjára vitte ekkép.

E vad szerepben, így lepé meg õtet,
Hatalma a felgerjedett Erõnek.

S egy percben a mennyboltig felragadva,
Másban megint az omladékra csapta.

Aztán lebûvölé... s annak felette
Felvõn egy nagy hegyet s reá vetette;
A hegy s a bûv-erõ ugy rányomúla,
Hogy szabadúlni nem tudott alúla.

Rugott, vergõdött, hogy nyilást ha lelne...
S mint a kenyért, kelõ kovásza, lelke:

Forró lehe a bércet feldagasztja,
Kisebb, nagyobb barlangot fúva abba.

És méreg futja el küzdése közben,
Látván hogy rab s hatalma megtörötten.

Bujkál üregbûl, rém gyanánt, üregbe,
Jövén menekni és rombolni kedve.

De megrémûl Erõ dörgõ szavára:
'Légy szörnyeteg, e vak barlangba zárva!

Dulván építs...! s ez alvilági élet
Gyötrõ csalárd játékát ûzze véled!'

És rab maig. A képzelet gyakorta,
Tört képeit múltjának összehordja;

Ugy tetszik, hogy szabadságban van újra,
S Erõ müvét éh vággyal rontja, dúlja.

S örûl, siró szerepjét ujra játszván,
S hogy száz kebel vérzik könyhullatásán:
És mind ebben csupán csak egy való van,
Hogy a barlangban  könyje hull valóban.

Mint aki álmában sír és szemének
Harmatját érzi képén, hogy felébred:

Könycsepp hull a rabszellemnek szemébûl,
Melybõl a barlang száz csudája épûl.

Mert ami képet lázas álma vészen:
Megtestesûl kõvé váló könyében;

Erdõ, halom, lapály és bérci kõszál,
Állat, növény és embermû elõáll.

Itt oszlopok felett dús csarnok íve,
Ott a templom szobrokkal ékesítve;

S felette a sok sípu orgonának,
S az oltáron angyalkák függenek, állnak.

És mindenütt, száz változatban áll a
Küléletnek százféle képe, tárgya:

Míg néhol, egy mesés, csodás világbúl
Átvett alak rémséges képe bámúl.

És a fogoly magához térve, lázadt
Dühvel lerontja, mi könyébõl támadt;
Aztán megint építni kezd, - csalékony
Álmak között sirván az omladékon.

Majd kóborol, - fáklyádat elfuvalja,
A cincogó denevért rendre falja;
Felsí midõn a szekérutra téved,

Hol egykor rabja lõn Erõ kezének.

Áll a világ. Vész, inség olykor éri,
De mindezt nem Zavar okozza néki;
Hol bomlik: változást Erõ akart ott,
Mert õ alkotva ront, és rontva alkot.

/1851/

S tüzes nyilat hord ívén fegyverûl,
Kinek csak egy futamodás

Támadattól enyészetig;
Meglátja a Gnómherceget,
S legott a lány után esik;
És kéri, kéri szûntelen:

Add nékem a kis gyermeket!
De nem hallgat rá a leány,
Kit unszol, ámit, fenyeget;

Mosolygva kerûlgeti...
Sok édest, szépet mond neki,

Mig végre hálóját addig hányja,
Csábitással és igérettel
Viszi a rosz dajkát oda,

Hogy ekképen szól: imhol vedd el
S alant a tündér-palota

A tettre összerendûl
Boszútól, gyötrelemtûl.

A Gnómok s a vörösvitéz között
Támadt hosszú, vad küzdelem;
Amott a nagy szám, imitt az erõ

Feküdt a harci mérlegen.
Sokáig tartott a csata,

De egyik fél se lankada,
Elbúsúlt amaz és ez vakmerész...
Végtére is gyõz a vörös vitéz, -

És a királyfi martaléka lõn.
- Elsárgult, fonnyadt fû, fa a mezõn.

Akkor a Gnómok bús királya
Elköltözött más messze tájra.

Parancsán a fénycsarnok összedûl,
S a multra útaló emlékjelül,

Nem enged fennmaradni egyebet.
Mint a szirtkaput a mély völgy felett,

Melyen görnyedve hordta át
A nép a bércnek aranyát.

S hogy elköltözött a földnek szelleme:
Termékenység, áldás eltûnt vele;

Halmot, tetõt sovány avar
Szomoruan, gyéren takar.

És a hegyek gazdag gyomrában
Gyémánt helyett hitvány kavics maradt:

Ki fényes kincsért száll a föld alá,
A hálátlanság elváltoztatá! –

Arany helyett talál sötét vasat,
Melybõl lesz sebzõ, gyilkos fegyver...

Az árulás igy megver!

Hálás légy azért a jó föld iránt,
Honnan vevéd eredeted!

Melyben számodra só, kenyér terem,
Forrás buzog fel titkos csöveken,

S hol végsõ ágyad is veted!
Máskép kegyét megvonja tõled,

Gaz s burjány nyomja el mezõdet,
Üszögöt hoz a tiszta mag,

Kincsek helyett kõ és agyag:
Mit ad a bányák ürege; -
- Azt példázza ez a rege.

/1855/
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Mic itt lakik alattam a házmesteréknél. Egyik szeme kicsit kancsal, ami lehet születési hiba, de lehet valami baleset következménye is, 
mert Mic estefelé keresi a kenyerét, s a homályban könnyen nekimegy az ember ágnak-bognak, miegymásnak…
Az esti kenyérkeresetbõl azonban senki se gondolja, hogy Mic feslett életet él… Nem. Macskabundája valódi, de ezt tisztességes úton 
a mamájától kapta születése alkalmából, s azóta se vetette le.
Megismerkedésünk pillanatok alatt történt. Én mentem be a házba, õ jött ki, miután gazdája ideköltözéskor mindjárt kiadta a 
házmesteréknek.
Szervusz, Macsak! – mondtam közvetlenül, mire õ megállt, kancsal szemével rám nézett, s csak annyit mondott:
Mirnyau.
Késõbb több ízben szóba álltunk egymással. Ilyenkor megsimogattam, sõt az állát is megvakartam. Mic kéjesen dorombolt, én pedig 
figyelmeztettem, hogy barátságunk egén egyelõre felhõ nincs, de menten viharosan beborul, ha netán madarászáson kapnám.
Mic dorombolva esküdött összes macskaõseire, hogy rá se néz rigókra, cinkékre, de még a verebekre se, mert õ jól nevelt macska, és 
csodálja, hogy ezt eddig nem vettem észre.
Ettõl kezdve megbíztam Micben, mindaddig, amíg egy szép nyári délután erkélyemrõl kihajolva meg nem láttam szürke bundáját, 
amint a bokrok alatt egy gerle felé lopakodott.
A gerle gyanútlanul szedegette a fészeknek való vékony ágakat, én pedig körülnéztem, hogy mit vágjak Mic becstelen fejéhez. Mivel 
azonban a teraszasztalon csak egy árva hamutartó lézengett, nem tudtam mást tenni, mint hogy a bamba gerlét világgá hessegettem. 
Ha nem zavarom el: egyenesen besétál Mic torkába.
Megállj, macska! Csak egy ilyen bõszívû állatbolondot tudtál becsapni! Gyalázatos!
Ezeket már hangosan mondtam, mire Mic kibújt a bodor alól, és nyújtózkodott, mintha azt mondta volna:
Jólesett ez a kis heverés… egész éjjel egerek után szaladgáltam. Szegény macska mikor pihenjen?
És a gerle, te alávaló?
Mic szinte bánatosan nézett rám.
Gerle? Volt itt valahol gerle?...
Másnap flóberttal mentem haza. Mic az ajtóban hasalt, és érdeklõdve nézte a puskát.
Nézd, macska, csak nézd! Nem is tagadom: ha még egyszer madarászáson kaplak, véged van.
Mic szemtelenül ásított.
Múltak a hetek, de hiába leskelõdtem. Mic becsülete ez idõ alatt makulátlan volt – a ház terasz felõli oldalán. Hogy a másik oldalon mit 
csinált, nem tudom, de senki se követelheti tõlem, hogy házunk mindkét oldalán megtévedt macskák erkölcseire vigyázzak.
Egyszer aztán…
Esõ után volt éppen – akkor még voltak nyári esõk –, amikor szinte felsikoltott a feketerigó. Odarohantam a korláthoz. Mic, az álnok, 
akkor somfordált el egy elhibázott ugrás emlékével, de pár szál feketerigótollal a szájában. Nem volt már idõm lõni, de ha Mic tudta 
volna, mit határoztam róla, azonnal megcsinálta volna a végrendeletét.
A rigók ingyen fuvoláznak itt mindenkinek, és Mic gyilkolja a rigót, a dalt, a muzsikát. Micnek meg kell halnia!
Másnap azzal mentem haza, hogy nem várok. Legyünk túl rajta! A macskát agyonlövöm, ott ahol érem!
Amint bementem a kapun, macskasírás ütötte meg a fülem. Mic sírt keservesen, és elém jött sántikálva, kétségbeesetten, mert a bal esõ 
lába el volt törve. Csúnya, véres, nyílt törés volt, és Mic beteg lábát feltartotta a levegõbe.
Látod, mit tettek velem?...
Mic ezek után szabályos sínt kapott a lábára, és szépen meggyógyult. A puskát elzártam, és ha valaki kérdezi, hova lett a kisebb darab 
hús, melyet feleségem egész délelõtt keresett – most már nem is tagadom: én loptam el.
Micnek!

/1943/

Fekete István: Mic

Benedek Elek: A mohos tulkai

Sûrû erdõ borította Mohos hegyet Gömörben. Hanem egyszer arra vetõdött egy szegény ember, akinek egy fejsze volt minden 
gazdagsága s addig vágta, irtotta az erdõt, mígnem a Mohos hegy megkopaszodott. Csak itt-ott hagyott egy-egy fát, bokrot, hogy ha 
kifárad a munkában, legyen, aminek az árnyékában megpihenjen. A vidékbeli emberek csóválgatták a fejüket: ugyan mit akarhat a 
szegény ember?
Az pedig nem szólt, csak mosolygott magában s felszántott egy darab helyet, bevetette piros szemû búzával s esztendõre olyan szép 
vetése volt, hogy csudájára jártak.
- Lám, lám, ki hitte volna - mondogatták az emberek.
A szegény ember minden esztendõvel nagyobb-nagyobb darabot szántott föl, s egyszerre csak nem volt szántatlan hely a Mohos 
tetején, oldalán. Közben a szegény ember megházasodott, s Isten megáldotta sok gyermekkel. De a szegény ember nem búsult azon, 
hogy mit adjon  gyermekeinek: az asztalfiából a kenyér soha ki nem fogyott. Ahogy szaporodtak a gyermekek, úgy szaporodott a 
gazdagsága.
Számát sem tudta ökrének, lovának, juhának.
És nõttek, nevelkedtek sorba legények, leányok: azok megházasodtak, ezek férjhez mentek, de egy sem hagyta el az apai házat. 



Ahányan voltak, mind egy kézre dolgoztak s így sokkal többre mentek.
- Lássátok - mondotta az öreg -, ha én behunyom a szememet, akkor is maradjatok együtt, a birtokot el ne osszátok. Sokan vagytok, 
egyre kicsi esnék, de ha együtt maradtok, egymást támogatjátok, soha ki nem fogy a kenyér az asztalfiából.
Nem is ismerték emlegetni az osztozkodást az öreg életébe, de amint a szemét behunyta, ez is, az is mondogatni kezdte, mégis csak 
jobb lesz, ha megosztozunk. Ki-ki magának, mint a lúd...
Na, abban mind meg is egyeztek, hogy osszák el a birtokot. A földet, a pénzt, a lábas jószágot, s mindent. De mintha Isten sem akarta 
volna, hogy megosztozkodjanak, százszor is elakadt a merõ lánc, amint húzták keresztül-kasul a szántóföldeken. S amikor nagy 
üggyel-bajjal megcsinálták az osztályt, egy sem volt azzal elégedett. Az egyik többet kapott, de rosszabbat. A másik jobbat, de 
kevesebbet, de volt olyan is, aki amiatt békétlenkedett, hogy kevesebbet kapott s rosszabbat is.
 Aztán a lábas jószágokra került a sor. De még csak itt gyûlt meg a bajuk igazán! Mert ment, ahogy ment az osztály mindaddig, amíg 
egyforma számmal jutott valamennyire ökör, ló, tehén, tulok, juh, de megmaradt hat pár tulok, a legszebb, s mert tizenketten voltak 
osztozó testvérek, egyre csak egy jutott, párja nélkül. Az ám, de mind párosával szerette volna!
No, mit csináljanak, hogy tegyenek igazságot?
Azt határozták, hogy kieresztik a pajtából a hat pár tulkot, hadd menjenek s amelyiknek a földjén megállapodnak, legyen azé.
Kieresztik a tulkokat s ím, azok neki rugaszkodnak a hegynek éktelen bõgéssel s egy szempillantásra úgy eltûnnek a hegy tetején, hogy 
csak csengõjük szava hallatszott, az is alig. Hej, vajon hol állapodtak meg!
Mind abban reménykedett, hogy az övén.
Nosza, szaladtak ki a tetõre, hadd lássák a tulkokat. Az ám, nem látták sehol. Mennek erre, mennek arra, keresik, mindenfelé s hát 
egyszerre csak megállanak mind, mintha földbe gyökerezett volna lábuk. Ott, ahol legkeményebb volt a föld, íme, most süppedõs 
semlyék, halál fia, aki rálép. És kihallik a földnek gyomrából a tulkok szomorú bõgése...
Ó, drága szép tulkaim! -kiáltottak fel a testvérek egyszerre s sírva borultak egymás nyakába.
- Istennek ujja ez - mondta a legöregebb testvér. - Nem hallgattunk az édesapánk szavára, ímé, az Isten megmutatta, hogy mit tegyünk.
Visszamentek mind az apai házba s többet egy sem gondolt az osztályra; és együtt éltek, együtt dolgoztak.
Hanem a süppedõs semlyék megmaradt a Mohos tetején s éjjelenként mintha kihallanék a tulkok bõgése.
- Halljátok - mondják ilyenkor a környékbeli népek -, bõgnek a Mohos tulkai. Bizonyosan osztozkodnak valahol...

/A Benedek Elek által Az Én Újságom-ban közölt szöveg csekély mértékben eltér a Magyar Mese- és Mondavilágban olvasható 
eredeti változattól.
A mondát Tompa Mihály is feldolgozta, Mohos címû verses regéjében./

HE.
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‘Miért örûltök a tavasznak, Föltépett lombja nászbokréta
Földnek virágai!? S halotti koszoru...

Ha ismét elhervadva fogtok Õ a rideg, kiholt világban
A sirba szállani! Leginkább szomoru!

Virágtalan fog állni a rét,
Lombatlan lesz az ág... Fagyolvasztó lehelletével

Mit ér a disz, ha hervadandó? Megjött a kikelet:
S a kurta ifjuság? Öltöztetvén diszes ruhába

A halmot, réteket.
Mi haszna hordom én pirosló

Virágom, levelem? Örült minden, buzgott az élet
Tavasz mindenható tündére! Az új lét ünnepén;

Vagy oltsd el életem, Csupán õ nem tudott örülni
Hogy kurta napjaim virúlat A téli zöld, szegény!

Többé ne érje, - vagy
Az õsz derén, a tél fagyán is A tündér megjelenve monda:

Zöld köntösömbe' hagyj!' Remélj...! s türd sorsodat!
Örök zöld vagy, bár elveszítéd

Igy háborogva, mond a tündér: Piros virágodat.
»Mit kívánsz, balgatag?! Egyik szivnek reményt ad a sors,

Az õsz derén, a tél fagyán is Másiknak örömet;
Zöldelni hagyjalak? Ha nem kellett öröm: reményben

A hervadás szelid halálát, Éld át az életet!
Éltedtõl elvegyem?

Boldog, vidám megifjulásod
Tavasszal ne legyen...?

Ne bánd, hogy meghervadsz, elalszol,
S ifjuságod rövid;

Ébrenlét s álom alkotják az
Életnek gyönyörit.

Sziklákon a moh száz tavaszt lát, -
Egyet a liliom;

S amaz, rideg tengésben él, - ez
Gyönyörben gazdagon!«

De õ mégis csak zúgolódék...
S mond a tündér: legyen!

S reá zsibbasztó, tompa álmat
Bocsáta hirtelen...

Rideg tél volt, midõn felébredt.
Meghalva volt a föld;

Csak õ állott a holt világban
Zölden, a téli zöld.

És míg örûlt e változásnak,
Bánat rengette meg:

Kis kék virága lõn, az ékes
Piros fürtök helyett.

Meghozza azt is a tavasz majd!
Igy biztatá magát.

Kitõl az õsz nem vett el, annak
Diszt a tavasz nem ád!

S egyedül állt... a gyönge társak
Mélyen aludtanak;

Nem zengett víg dal, - és körülte
Nem csergett a patak.

Tompa Mihály: Téli zöld



34.

Tamás István: Árpád-házi Szent Erzsébet élete

rpád-házi Szent Erzsébet 1207-ben Sárospatakon Három kiskorú gyermekével megpróbált Eisenachba 
született. Édesapja a híres magyar király II. Endre volt. menekülni, de ott nem fogadták be õket. Egy ólban kellett ÁAnyai ágról az Andechs - meráni családból származó nyomorognia, majd gyermekeit is elvették tõle, és keményen 

Gertrúd gyermekeként látta meg a napvilágot. Vallásos dolgoznia kellett. Mindez a szenvedés, megpróbáltatás 
in dí tt at ás át  sz ül ei tõ l,  a kö rn ye ze té be n él õ Is te nt  azonban egyre közelebb vitte õt Isten szeretetéhez.
szeretõemberektõl kapta. Már kicsiny gyermekkorában Erzsébetet férje barátainak erõs nyomására visszafogadták 
fogékony volt az imára, valamint szívesen adakozott a Wartburgba. Õ azonban már nem találta helyét és nem érezte 
szegényebb sorban élõk számára, de még saját élelmébõl is ott jól magát, 1228-ban elvonult Marburgba. Ott a zárdában 
szívesen adott a koldusoknak alamizsnát. ferences harmad rendi lett, ahol sokat imádkozott, és továbbra 
Négyéves korában Wartburg várába került, ahol Hermann is segítette a szegényeket, sokat böjtölt. Élete utolsó napjait 
türingiai tartományi gróf Hermann nevû fiával jegyezték el, és gyermeki boldogságban élte le.   Mindenét elajándékozta a 
a továbbiakban ott is kellett nevelkednie. Nehezére esett a rászorulóknak és társnõit vigasztalta, akik nagy szeretettel 
szeretteitõl való elszakadás, a vár állandóan nyüzsgõ zsivaja vették õt körül.

pedig teljesen idegen volt számára, de 1231. november 17-én súlyos betegség következményeként, 
még inkább az az ellenszenv esett de boldogan megnyugvással halt meg. Halála után négy évvel, 
nehezére, amivel új környezetében a 1235. május 26-án IX. Gergely pápa szentté avatta, édesapja 
legtöbben fogadták. Hatéves volt, amikor még megélte lánya szentté avatását.
édesanyja meghalt. Anyja halálát 
követõen már csak az ima volt számára az Tamás István: Árpád házi Szent Erzsébet
egyetlen vigasz, valamint az embertársai 
iránt érzett önzetlen szeretete.
Az idõ múlásával, Hermann gróf és Valahol messze fenn, egy hatalmas várban,
fele sége  mindent megpróbál t, hogy élt szerényen Szent Erzsébet Türingiában.

védelmezze és segítse jövendõ menyüket, hogy kellemessé Akár mindenütt szerte a nagyvilágban,
tegyék életét. Azonban hirtelen meghalt a kijelölt võlegény és szegénység volt az úr, de hittek a csodában.
ez megint csak lehetetlenné tette Erzsébet életét. Az idõs gróf 
ekkor azt javasolta, legyen második fiának, Lajosnak a Erzsébet a Szent, imáiban kérlelte istent,
menyasszonya. Ennek a felvetésnek Erzsébet is örült, mert ha irgalmas és kegyes a szegényen segítsen.
Lajos már korábban is figyelmes volt iránta, kölcsönösen Ételt, italt adjon a földi halandónak,
vonzódtak egymás iránt, majd a szeretetbõl szerelem lett. Az a síró gyermeknek a mezõn dolgozóknak.
udvar intrikái ellen Lajos nagy határozottsággal vette 
védelmébe szeretett menyasszonyát, és 1221-ben gyönyörû Kiürült már régen a padlás és a kamra,
esküvõn világraszóló házasságot kötöttek. nem jutott már sok, csak egyetlen falatka.
Csodálatosan boldog évek következtek, mintaszerû Erzsébet imái felszálltak az égig,
harmóniában éltek. Lajos körbe rajongta Erzsébetet és repültek az úrhoz a tejúton végig.
mindenben teljesen partner volt.  Erzsébet igen sokat 
imádkozott, böjtölt, sõt vezekelt. A házassága lehetõvé tette, Hallgasd meg uram égi fohászomat,
hogy most már teljes energiával segíthesse a szegényeket, ne hagyd a néped, hogy elsorvadjanak
betegeket, nyomorékokat. Menhelyet állítatott fel, ahol maga Fáradtan nyitotta ki könnyeltelt szemét,
is ápolta a nyomorultakat, elesetteket. amit látott csoda volt, mindennél többet ért.
1227-ben férje a nagy keresztes háborúk idején hadjáratra 
indult, de útközben egy fertõzés következtében hirtelen Megtelt a kosár, a patak hallal volt tele,
elhalálozott. Erzsébet ekkor a fájdalomba majd beleõrült. a kemencékben kenyér, s volt a háznak teje.
Gyászának mélységes fájdalmát a sógorainak üldözése még A vár ura a rokon, nem vette jó néven,
fokozta, de most már õ sem bírta elviselni ezt a számára oly Erzsébet jóságát, mert segít a szegényen.
idegen világot. Az élettörténetét ettõl kezdve a legendák során 
keresztül ismerjük meg. Tudni kell azonban, hogy jövõbeni Kérdõre vonta hát, mi van a kosárban,
életét Erzsébet ettõl kezdve tudatosan alakította. Mindig - mutasd azonnal? - mondta a hálátlan.
törekedett a mindent meghaladó önfeláldozásra és szolgálat A királylány elpirult, virág van csak nálam,
megvalósítására. Ez a helyzete ellentétes volt a korra jellemzõ a halottaknak viszem, hogy emléküket áldjam.
kitaszított özvegynek a mártírsorsával.     IX. Gergely pápa 
személyesen rendelte Erzsébet gondoskodójává azt a Marburgi S ahogyan a kosár fedelét felnyitja,
Konrád mestert, aki már Lajos életében is lelki vezetõje volt száz szál piros rózsa nevet a gonoszra.
Erzsébetnek, így ezt követõen biztonságban érezhette magát. Elrestellte magát, a vén kelekótya,
Konrád mester segítette Erzsébetet az életszentségi kezével legyintett, menj! - siess a dolgodra.
haj lamának kibontakozásában,  de  mindamelle t t  
kérlelhetetlenül szigorú tanító volt. Ha kellett kegyetlenül Csodatörtént! - mert a jó isten akarta,
büntetett, a természeti hajlandóságokat azonban igyekezett a szegénynek élelem a halottnak rózsa!
elfojtani. Erzsébet jó tanítvány volt, semmi sem zavarta meg A regélõk szerint e csoda megesett.
vidámságát. Lelki szárnyalását sok esetben viszont csak Isten segítette, Szent Erzsébetet! 
nehezen lehetett féken tartani.
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aragó Mönyhért mögunta magát. Úgy vót, hogy ült Hattyú nem is tudta, hogy Matykó ilyen rossz. Most 
eddig a tanyaház elõtt a kispadon, aztán pipázott. Rossz csudálkozik rajta.Fdohányt pipázott a garasos pipából. Tajtékpipából csak Aú! – így szól.

ünnepnap szokás ez. Továbbá faragott a bicskával. Volt ott egy De ügön – felel neki nagyapó –, ijen vót.
darab fa, epörfa, a pad fölött. Hullajtotta az epörfa az ágát. Öreg No, ez mán sok. Hattyú leül a két hátulsó lábára, és söpri a farka 
mán ügön: ez ettül van. Egy ága levált. Odaesött Mönyhért a homokot.
elébe. Békésen. Nem ütötte mög Mönyhértöt. Mönyhért ültette De söpörsz – véli nagyapó –, pedig messzi van még a szombat 
ezt a fát ötven esztendõ elõtt. Nem is ötven esztendõ elõtt, délután.
hanem ötvenkét esztendõ elõtt. Gyükerire zabot szórt, hogy a Ezzel a vijolenciának vége is szakad. Mönyhért kifaragta a 
fa mögfogamzzon. No, adott is ötven esztendõ óta ölég epröt a kanalat, és most mán az ág másik feleközetibül villát csinál. 
malacoknak. Evvel nagyobb gond jár, mert az ágait külön-külön köll 
Ilyen a fa. A fa csakúgy él, mint az embör, csak éppen hogy lába farigcsálni. Hattyú nézi a munkát, a szömtelen Matykó mög 
nincs. Lát mindönt, tud mindönt. Tisztán csak azért nyúl egyször csak a térgyire ugrik. Nagyapó rá is koppint a fejire a 
magosra, hogy széttekincsön a vidékön. Jó nép a fa, embörök. bicskavéggel, de Matykó nem mozdul
Leesött a faág. Mönyhért nézte. No – mongya nagyapó, belégyõzõdve a dologba –, csakugyan 
Legyüttél? – kérdezte tülle. olyan vagy, akár a kullancs. – (Bánnya is Matykó az ijen 
A faág leszáradatt leveleivel zizögött neki. beszédöt.)
No – mondta Mönyhért –, ha mán legyüttél, faragok belülled a Még kész sincsen tökéletösen Mönyhért a villával, mikor 
kis onokámnak kiskést mög fakanalat. Mán úgyis eluntam itt zörögnek az úton. Gyün haza a család. Azért zörögnek, mert 
magamat végképp. babot hoznak valamennyien, most szödték ki a fõdbül. Én édös 
A faág zizögött tovább, hogy az de bizisten jó lössz. jó Istenöm, de de szépre nevelted az idén. Gyün az embör, az 
Mönyhért mostand elõvötte a bicskáját. Mögnézte egyik asszony, az Etel lán mög a Marci. Hogy hozza a Marci a babot, 
végrül, mögnézte másik végrül. Akkor kinyitotta a tulajdon hogy alig bírja.
ágát. Igenyös, szép ág ez, még az öreg Sziráki csinálta a Hozom a paszúrt, öregapám! – kiáltya.
városban, de tulajdon maga. Haj, még akkor fekete haja vót Ó, jó kis lelköm – mosolyog nagyapó, és tekintettyeivel, 
annak is. Mert lakodalmi bicskának vötte ezt a bicskát könnybe lábadt szömeji nézésivel a gyermökre téved. – Hát 
Mönyhért. hozod?
De mindegy az. A vasát  belefeszítötte az ágba,  és Ahán – feleli büszkén a Marci, és ezön most mán mosolyognak 
kettéhasította. Az ág ellent nem szólt, mert tudta, hogy ez a mind valahányan. Zizög a száraz babalj, ahogy apa, anya 
sorsa. Növekvésiben egy ideig eleinte finom levelet adott a válláról a földre veti. Anya mingyár vacsora kászolítása után 
sejömbogaraknak, azután epröt termött, késõbb árnyékot igyekszik. Tüzet rak. Etel az epörfa alá a malamkûre 
vetött alatta pihenõkre, most pedig kanál lött belûle, kis kanál tányérokat hoz ki. Cifra tányérok ezök, kunos kék virág van 
az onokának, úgy híjják, hogy Marci, hanem borzasztó játékos bennök, Dorozsmán vötték régön. Azután ném egy bögrével az 
fattyú. istállóba, hogy egy fejet tejet hoz nagyapónak. Mert Mönyhért 
Faragja nagyapó elsõbb laposra, azután az ódalait barkácsolja, nem öszik fõtt vacsorát, öreg û mán ahhon, û csak úgy 
utóbb mélyíti, hogy az a valóságos kanálhoz hasonlítson, és mögissza a tejet, ahogy azt a mi jó Istenünk a tehénbe aggya. 
löhessen vele merni csakugyan. Ráér csinálni, mert egymaga Azér is az elsõ fejet az üvé.
van a tanyában, a többi odajár kint a földben, Isten áldásáért. Ó, Hozza is az Etel lán hamarossan, nagyapó pedig olyan szépen 
Mária, légy üdvöz. iszogatja a porcelán bögrébül, hogy gyönyörûség nézni. Ahogy 
Csak a sánta varnyú gyün oda fél lábon, de hisz könnyû annak avval készen van, föl is áll, és mén az ereszet alá, hogy 
fél lábon járni, akinek csak egy van. Bár azért így is billög a lefekszik. Jó hosszú, sejömszõrû, egész takaródzásra való, 
kutyalélök, és olyformán néz nagyapóra, hogy Mönyhért törött bõrû subán szokott ott aludni nagyapó. Elsõbb azonban a 
kéntelen szót szóllani hozzá: A Marcié lössz – mondja neki. – kis kanalat, kis villát odalopja a huncutságos vén embör a 
Hallod-e, Matykó, a Marcié. Kanál. Marci tányérja alá, hogy majd örül rajta a kis kutyafékom.
Matykó fél szömmel adja tekintetit nagyapóra, oszt aszongya a Avval aztán el is mén az öreg humni. Szépön elnyújtódzik, és 
szömtelen: fehér hajai a fehér subaszõrbe elegyödnek. A nap mán áldozik, 
Kár. épp most van a földszélrül lebukóban. De akár hiszik, akár 
Kár beléd az étel, kutya – fakad haragra nagyapó.  No nézd. nem, a földperemrül még szinte visszaugrik, hogy még egyször 
Ugyan hogy nem gyün ide a Hattyú, hogy mögtépázna vagy ragyogó fehér haját végigöntse piros sugaraival. Mert úgy 
egyször. löhet, mire röggel mögén elõkerül, már nagyapót találja. 
Kár – kiabál vissza Matykó, hanem van annyi esze a csudálatos Elszunnyadhat végképp, mert az ijen vén embör röttentõ 
isten bogarának, hogy azonnal odébb is ugrik. halandó.
Hanem ugrálhat mán, mikor gyün a Hattyú. Mögneszelte Matykó fölmönt nagyapó subája vállára, oszt behumta a 
hevertiben, hogy nevét ejtötték, s idekövetközött. Vén kutya szömit. Most úgy tösz, mintha alunna. Pedig igazság szerint 
mán a Hattyú, egészen fehér, de ez nem az öregségtül van, mert neveti magába a kutyalélök, hogy û mög a nagyapó hogy 
mindig fehér vót, azér is lött a mostani neve a neve neki. csinálták mög titokban a Marcinak a kanalat.
Hattyú egy lábával sebösen fejön üti Matykót, hogy mönnyön 
az útbul. Matykó kiabált, és kétfelé terpesztve a szárnyait, 
nagyapóhoz futott, hogy védelmözné.
Én nem védlek – mondta most nagyapó –, mert fekete a lelköd. /1898/
Még Marcitul sajnálod a kanalat?

Tömörkény István: Öreg embör napáldozata
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A magyarság kárpát-medencei letelepedése - annak szerencsés földrajzi adottságai miatt – egyértelmûvé tette, mi legyen gazdaságának 
alapja. Ez a terület dúskál termõterületekben, folyókban, idõjárása a legalkalmasabb, hogy a mezõgazdaság legyen a létfenntartás 
alapja. A föld nem csak eszköze a gazdának, lelki társa is, a természet közelsége pedig olyan tartalommal gazdagította paraszti 
kultúránkat, melynek nyoma megtalálható még ma is mindennapi szóhasználatunkban. Az itt született népdalok magukon viselik a 
megfeszített munka gyötrelmeit. Mint szerte a világon ezek a dalok is a munkadalok kategóriájába sorolandók. A béresdal a mezei 
munkásdal alfaja, az uradalmi cselédek életérõl szóló és körükben ismert lírai dal.

A magyar népdalok szövegvilága - Aratódalok

Béres vagyok, béres;
Újra elszegõdtem.
Itt az új esztendõ,
Jön a szekér értem.

Bánom ökreimet,
Vas járomszögemet;
Cifra ösztökémet,
Barna szeretõmet.

Ökreim a réten,
Gulyám a vetésen;
Taligám a berázdába:
Magam a csárdába.

A béresek olyan földnélküli parasztok voltak, akik bérért végeztek idénymunkát, ez a nyár derekán elsõsorban mezõgazdasági munkát 
jelentett.

Aladáron azé nem jó szógálni

Aladáron azé nem jó szógálni:
Korán röggel ki kõ mönni szántani.
Olyan korán ki kõ mönni szántani,
Még az ökrömet se látom befogni.

Befogom a négy ökröm a járomba,
Kihajtom a kisbikási határba.

Addig biz én, öreg kopasz, nem szántok,
Még valahol kis világot nem látok.

Kivirágzott, kibimbózott

Kivirágzott, kibimbózott a fûzfa,
Közelget már márczius elsõ napja,
Sok szép béres fölmondja az idejét,
Elszegõdik, itt hagyja a rossz helyét.

Meguntam én ezt az urat szolgálni,
A zsidónak rossz ökreit hajtani

Jobb szeretnék a csárdában mulatni,
Mint zsidónak rossz ökreit hajtani.

Ezt a zsidót az úristen éltesse
Kaszájával a kenyerét keresse.
Felesége gyermekeit fölkösse,

Ugy hordozza, mint a bugermenyecske!

Béreslegény, jól megrakd a szekeret

Béreslegény, jól megrakd a szekeret,
Sarjús tüske böködi a tenyered.

Mennél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet.

Béreslegény mezítláb ment szántani,
A csizmáját otthon hagyta vasalni.

Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Mert nem tudott rózsás patkót csinálni.

Jaj, de nehéz a szerelmet viselni,
Tövis közül kék ibolyát kiszedni.
Mert a tüske böködi a kezemet,
A szerelem szorítja a szívemet.

Summásdalok mezõgazdasági idénymunkások dalai, a mezei munkásdalok egy válfaja. A szövegek gyakran a summásélet 
visszásságairól szólnak, az elindulástól a hazatérésig.

Mikor a szolgának telik esztendeje, Anyám, anyám, anyám, kedves édesanyám,
Veszi a gúnyáját, veszi a csapszékbe, Mikor engem szültél, mír nem szültél követ?!

Mondja a gazdája: – Maradj meg jövõre, Mikor feresztettél gyönge, langyos vízve,
Csapd ki hat ökrömet a zöld legelõre! Feresztettél volna tiszta forró vízbe!

– Egyik meg a kutyák mind a hat ökrödet, Mikor takargattál az én kis pólyámba,
A tûz égesse el vasas szekeredet! Takargattál volna tüzes parazsába!

Meguntam, meguntam gazdám kovártélyát, Mikor tejet adtál, adtál volna mérget,
Három töpörtyûvel a büdös laskáját! Hogy ne ennék ezt a sok keserûséget.
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A summások öt-hét hónapra mindenféle mezõgazdasági munka elvégzésére szerzõdtek elõre meghatározott bérért az uradalmakhoz. A 
munka kora tavasztól késõ õszig tartott, és így a munkaadó megtakarította a téli bér összegét, amikor nem tudott volna rendszeresen 
munkát adni cselédeinek. Kialakult általánosabb gyakorlat szerint a készpénzt havonta (innen a summás régi elnevezése: hónapos, 
hónapszámos, havi béres), a terményrészt végelszámoláskor, az élelemjárandóságot pedig részben hetenként, részben havonként kapta.

Nemcsak az étellel, hanem az elhelyezéssel is sokszor baj volt, mert az ököristállóban, a hodályban vagy valamilyen barakkban kellett 
meghúzniuk magukat:

Lukas a hodály ajtaja,
Hideg szellõ fú be rajta.
Hideg szellõ csak azt fujja:
Csak a summás szabadulna.

Mezõkövesd (Borsod m.)

A summásdalok általában nemcsak a gyönyörködtetés és a szórakozás eszközei, hanem a munkaadó elleni harc fegyverei is voltak, 
mivel a költõi forma, a dal, bizonyos lehetõséget biztosított arra, hogy sérelmeiket elmondhassák. Ennek különösen keménnyé válik a 
hangvétele, amikor a szerzõdés már vége felé közeledik:

Intézõ ur udvarában van egy fa, Intézõ úr a kapuba ha kiáll:
Párosával áll a summás alatta. Onnan nézi, hogy a summás mit csinál;
Intézõ ur a summásra rákiált: Dolgozik-e vagy csak lopja a napot,

– Induljatok, az anyátok csillagát! Megérdemli-e a savanyú babot.

 – Intézõ ur, Isten áldja meg magát! – Intézõ úr, a mindenit magának!
Ne mérjen már nekünk több szalonnát! Ne adja a babot már a summásnak!
Vagy egye meg, vagy adja a kutyának, Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,

Ne adja a hathónapos summásnak! Ne adja a hatónapos summásnak!

Segédtiszt ur háza elõtt van egy fa,
Segédtiszt ur arra legyen akasztva!

Én is elmegyek az akasztására,
Én huzom a kötelet a nyakára.

Sarkad (Bihar m.)

Az aratás

A mezei munkák csúcspontja az aratás, ekkor gyûjtik be a termést. Népünk hagyományos táplálkozásában a gabonanemûek fontosságát 
jelzi, hogy némely vidékek tájnyelvében a gabonát életnek nevezik. A szántás-vetéstõl az aratás cséplésén át a kenyérsütésig tartó 
munkafolyamatnak, az elvetett búzától a kenyérig tartó útnak különös jelentõsége volt a népéletben. A Péter-Pál napja (június 29.) utáni 
hetekben a munkák közül az aratás szólította a határba az ország lakosságát. Az aratásnak a nép egész évi kenyere elõteremtése 
szempontjából óriási jelentõsége volt. Mindenki igyekezett részt venni a nagy munkában, s a részvételt a felsõbb hatóságok is lehetõvé 
tették. Nagy jelentõséget tulajdonítottak az elsõ kévének, az elsõnek learatott búzaszálaknak. Ebbõl a baromfinak adtak egészség- és 
termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt. Sellyén az arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon.

Arass, rózsám, arass!
Megadom a garast.
Ha én meg nem adom.
Megadja angyalom.

Arattam, arattam,
Kévét is kötöttem.
A rózsám tarlóján
Meg is betegedtem.

Karád (Somogy megye)



A magyar aratódalok közül a Fejér megyei Sári-pusztán a két világháború közötti idõszakban végzett uradalmi aratást megéneklõ így 
szól:
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Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Törõcsik Attila

Gazd’uramnak tisztelettel jelencsük
az aratást ma délbe befejeztük.
Adja isten kövér legyen minden búzaszem,
Fehér lisztbõl omlós kalács, puha kenyér sülhessen

Bodakon így szólt a nóta:

Soós György uram nagy uraság,
álgya meg a Szentháromság!
Álgya, álgya, meg is álgya.
A torkunkat is megszánnya.”

Az utolsó kalászokból kis csomót hazavittek, és ezt különféle magyarázatokkal az õszi vetõmag közé keverték.

Forrás: Lukács László: Aratás és cséplés a Mezõföldön

Sáriba már megverték a rézdobot:
Keljetek fel, szegény kepés aratók!
Csináljatok harminc keresztkötelet,
Úgy ad nektek a Hunyadi kenyeret!

Vagyok olyan legény, mint te, Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet, mint te. Rakok olyan kazlat, mint te.
Ha nem hiszed, gyere velem, Ha nem hiszed, gyere velem,
Fogd meg az én kaszanyelem. Fogd meg az én vellenyelem. 

Az aratókat ha meglátogatta a gazda, illetve annak családja, a learatott gabona szalmájával megkötözték és csak akkor engedték 
szabadon, ha „váltságdíjat fizetett”: bort vagy pálinkát, esetleg pénzt. Az utolsó kévébõl készült az aratókoszorú, melyet általában a 
földesúrnak készítettek és ünnepélyesen adtak át. Ez lehetett bármekkora, akár csigaszerû, korona formájú, koszorú alakú, melyet 
gyakran mezei virágokkal és szalagokkal is díszítettek. Az aratókoszorút általában a mestergerendára akasztották, és vetéskor a 
koszorúból kimorzsolt szemeket keverték a vetõmag közé.
Múlt századi leírás szerint: „Erre megindul a nagy sereg tarkázva párosan, ének s néha zeneszóval mezõföldrõl, bemennek a faluba az 
uraság házához vagy gazdatisztje lakához, ott átnyújtják a kalászkoszorút, s jót kívánnak. Erre kezdõdik a vacsora, ivás, táncz, mely 
néha estétõl reggelig tart. Ha a gabona jól fizetett jódolga van az aratóknak, ha nem, akkor még koszorút sem kötnek”.           
Csilinyáradon a következõ dallal adták át az aratókoszorút:

Bár az aratás nem adott sok alkalmat a szórakozásra, munka közben „elcsattant” néhány tréfa, errõl tanúskodik az alábbi népdal is.

Elvégeztük, elvégeztük
az aratást, az aratást.   
 
Készítsd, gazda, készítsd, gazda,
jó áldomást, jó áldomást.

A gazdasszony, a gazdasszony
jó vacsorát, jó vacsorát.

Az aratás befejezése sikert jelentett a földbirtokos gazdának éppúgy, mint a munkásoknak. A jó termés a birtokosnak tekintélyes 
bevételt jelentett, a summásoknak és az aratóknak pedig bérük kifizetését, majd az ezt követõ mulatságot. Nem az év naptári ünnepei 
közé tartozik az aratóünnep, de nagyjából mindig ugyanabban az idõben tartják, tehát a dátumhoz kapcsolódó ünnepek közé kell 
sorolnunk. A hozzátartozó dalok közül csak azokat lehet szokás-daloknak nevezni, amelyeknek szövege valóban az aratás 
befejezésérõl szól. 



Nincs jobb a búzakenyérnél
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 pap indult egyszer, hogy hát elmenyen, mert itt nem tetszött neki a kenyér. Odamenyen, azt a hellyet keresi meg, ahol a 
búzakenyérnél is jobb kenyeret eszik.A

Hát, ugye, Jézus is a fõdön járt, s találkozott velle s kérdezte, hova menyen. S mondja:
Én oda menyek, ahol a búzakenyérnél is jobb kenyeret adnak!
Hát olyan hely már nincsen, ahol a búzakenyérnél is jobb kenyeret egyenek!
Átváltoztatta azt haragjában lóvá, a papot. Mennek tovább. S találkoztak egy ilyen asztalosmesterrel, amilyen ilyen bútordarabodat vitt 
a városba, hogy hát õ azt eladja ott.
Hát hova viszed? – kérdözte Jézus.
Hát viszöm a városba, családom jó nagy van, valaki kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet.
Hát, no – azt mondja –, többet ne húzd, én neköd adom ezt a lovat. De úgy három év múlva itt ezön a hellyen találkozunk, s itt visszaadod 
neköm. De enni egyebet ne adjál neki, csak gyaluforgácsot!
A mestersége az vót, hát adjon gyaluforgácsot. Úgy es lett. Az a szegény ember, mán az a szegény iparos, megkapta a lovat, s 
dolgozgatott, s avval õ milyen jól tudott! A gyermekekkel, amit termelt árut, bé tudta szállítani a városba, s vitt haza élelmet a családnak.
De még mentek tovább, vezette a lovat, s egyször a szegény ember úgy arrafelé járt, ahol a papnak a felesége es lakott. Hát, a pap 
ráismert a feleségire, ló képibe. Hát, meg akarta ott nyalni, csókolni a ló, de a papné megharagudott, hozzáütött s ki találta ütni az egyik 
szemit.
No, hát úgyis ment tovább. De a papnak csak gyaluforgácsot kellett tovább egyen, mert ló volt. No, utóvégin hát lejárt a három év, s a 
szegény ember a megbeszélt hellyen jelentkezett, három év múlva, a lóval. Ugyanott találta Jézust, és visszaadta a lovat.
No, hát visszavette a lovat s akkor hát, ugye, hogy a három év lejárt, Jézus is visszaváltoztatta a papot emberré. S a pap nagy boldogan 
ment haza, s a felesége, mikor meglátja:
Te hol kódorogtál három évig, nem szigyrelled magadat, még valahol verekedtél is, mert a szemedet is kiütötték!
Hát – azt mondja – azt te ütted ki, feleség!
Hát én hogy üttem vóna ki s mikor, hát három évig honn sem voltál! Hogy üttem vóna én ki? – azt mondja.
Osztán elmagyarázza a pap, hogy hát:
Amikor a lóval a szegény ember ment, s ott én meg akartalak csókolni, mert én megismertelek, úgy, amér ló voltam, hát te hozzám üttél, 
s kiütted.
No, hát így megbékéltek. De azóta a pap is belenyugodott abba, hogy olyan hely nincsen, ahol búzakenyérnél is jobbat esznek. 
Belenyugodott a pap, hogy nincs jobb a búzakenyérnél.

/Barabás Imre, 64 éves, unitárius: Árkos,-Udvarhely megye- Erdély, Nagy Ilona gyûjtése/

Falu Tamás: 
Mikor a búzát learatják

Élét vesztette már a sarló,
Nem pengnek zengõn a kaszák,

A búzaföld már sárga tarló,
Elvérzett a pipacsvirág.

Száradnak a kazlak, kalangyák,
Dûlõút mélabúba visz,

Mikor a búzát learatják,
Learatják a nyarat is.

/ Balassa Lajos,
Markbreit *Kiskunfélegyháza, 1881. nov. 10. – 

†Ócsa, 1977. júl. 13. költõ, regényíró./ 

Mint sötét ház áll az éjszakában, Ez már a reggel. Tejszagú lárma,
ablakából fény nem néz az útra, az asztag körül vén ember söpör,
ajtó se csattan, kutya se vakkan, a csordakútnál tolong a jószág,
és lábdobogás nem megy a kútra. s a kútban zörögve jár a vödör.

Mellette õskori szörny: a cséplõ, Az asztag hallgat. Fürdik a napban,
és túl rajta egy sor karcsú nyárfa de sötét mélyén érik az élet,
suttog, mert így, álmos éjféltájon, a földbõl jött, és oda megy vissza,
nem lenne illendõ semmi lárma. és sem itt, sem ott sosem ér véget.

Hajnalban harmat hull a garádra, Búzából: búza. Életbõl: élet,
a nyárfák csúcsán lenge pára ül, akár a kemence, akár a malom
az asztag lassan nõl a homályból, nyeli el, akár hûs magtár õrzi,
s a virradatban egy fecske repül. s nem nagy garmada már, csak kis 

halom.
Messze a dombháton most kel a nap.
Mi nd en  ha rm at cs ep pe t kü lö n S kezdõdik újra: tavaszi útra
megnéz. csörömpölnek a megfontolt ekék.
Zöld lesz egyszerre a nyárfák sora Az élet pedig hallgat a zsákban,
S az asztag teteje aranyló méz. nem érzi még, hogy kint kék az ég.

Aztán egy szekér reccsen valahol, Csak sokkal késõbb, de akkor már a
s emberi szótól némul el a csend. dûlõben jönnek az éhes kaszák,
Az asztag alatt egérke ásít, aztán keresztet vetnek a kévék,
s pákosztos verébhad csiripel fent. s asztagnak mennek a nyárfák alá.

Fekete István: Asztag
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Jézus, te vagy a szõlõtõke,Mécs László: Búzaszentelés
s mi vagyunk az ember-venyigék.

A dombokon már zöldülnek a szõlõk,
s bogyókba gyûjtik a napfényt, tavaszt és örömet.Százezer hajszálgyökér köt minket a világhoz,

százezer gyökérben fáj az életünk.
Sok a bajunk, és gonoszokká válunk,

míg százezer gyökérben fáj az életünk.Függünk a földtõl, függünk a Naptól,
A vidám ember jó ember,függünk a felhõktõl, a holdtól, a szelektõl,

de legjobb ember a vidám szenvedõ.függünk a pestistõl, pénztõl, háborútól,
A borban vidámság vagyon és lakodalmak íze.függünk a tengertõl, temetõktõl,

A bor véreddé válik ereinkben,millió lehetõség húrja feszül belõlünk az Anyaghoz,
s véredben van a vigaszunk, jövõnk.s a húrokon borzalmakat vonóz a Félelem.

Hogy a földnek jó gyümölcsét adjad és megtartsad,
kérünk téged, hallgass meg minket!Mindnyájan dicsõült szentek,
Kérünk téged, hallgass meg minket!könyörögjetek érettünk!

Szabadok, erõsek, tiszták vagytok, mert nem a földön éltek!

/Vigasztaló, 1927/Mindnyájan szent mártírok,
ti tudjátok, hogy méreg-malom a gyomrunk,

s rettentÕ szörnyetegekké:
Heródessé, Néróvá õrli bennünk a Kenyeret!

Rakovszky József: AratásraKönyörögjetek érettünk!

Mindnyájan szent szüzek,
Isten rétjének liliomai, nézzétek: Megérett a magyar búza,

az éhség utcára korbácsolja szûzeinket, Arat az én fajtám újra.
bódékban árulják virágaikat, Õsi rögben Isten-áldás

s úgy eszik a virágon vett kenyeret. Arany kalász a megváltás.
Könyörögjetek érettünk!

Szanaszét a rónaságon
Mindnyájan szent remeték, Szent valóság lett az álom.

ti leromboltatok minden bilincseket, Kasza nyelén ezer tenyér,
család, haza, barátság bilincsét Újra lesz friss, magyar kenyér!

s a legszörnyûbbet: a Kenyér bilincsét;
-- nekünk anyánk van, apró gyermekünk, Víg aratók ajkán nóta,

csalunk, lopunk és gyilkolunk, Rajtuk ég az Isten csókja.
Kérges kézbõl a jövendõ,

ha a családnak nincsen kenyere. Minden jóval dús esztendõ.
Könyörögjetek érettünk!

Búza, búza, arany búza,Jézus, örök Magvetõ,
Megtestesült magyar munka.kérünk téged, hallgass meg minket!

Megérett az égi áldás,Búzából, babból, borsóból lesz a testünk,
testünkbõl kikandikál a lelkünk, Magyar kalász a megváltás!

mint a fából a virág,
s a lelkünkbõl illatozva illan feléd az imádság és szeretet.

Kenyérbõl épül a te földi tested: az Ember! /Budapest, 1942. július 4./
Hogy a földnek bõ gyümölcsét adjad és megtartsad,

kérünk téged, hallgass meg minket!

Jézus, örök Magvetõ,
te tudod a konkolyhintés fájdalmát.
Hegyek rejtelmeibõl, fellegekbõl

nyerítõ kacagással nyargal az Árvíz,
s lábnyomában elrothadnak a vetések;

a Napból ránklehel a Szárazság pokoli lehelete,
s elhervadnak a vetések s a mezõk liliomai;

a határokon átgázol százezerkezû óriásként a Jégesõ,
s leparittyázza a mák- és búzafejeket,

Hogy a földnek bõ gyümölcsét adjad és megtartsad,
kérünk téged, hallgass meg minket!
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Mihályi Molnár László 

1953. április 24-én született Rimaszombatban. 
Édesapja falusi néptanító volt Gesztetén, majd 
Kisgömöriben (a kis falusi iskola megszûnése 
után pedig: Balogfalán, Várgedén, Serkén, 
Beretkén és Feleden). Szülei 1949-ig a 
Csehországba számûzöttek kenyerét ették, akkor 
még csak a nõvére élt, majd a hazatérés után 
született meg két bátyja, s Õ. Kisgömöriben és 
Várgedén végezte az alapiskolát, majd a 
rimaszombati gimnáziumban érettségizett, tagja 
lett a Tompa Mihály Klubnak, melyet akkor 
Bajnok István vezett, és 1969-ben a Magyar 
Ifjúsági Szövetségnek. 1971 és 78 között a 
pozsonyi egyetemen folytatott tanulmányokat, 
elõbb matematika, majd pszichológia-magyar 
szakos oklevelet szerzett. Az 1971-es Nyári 
Ifjúsági Táborban ismerkedett meg a felvidéki 
magyar nemzeti mozgalommal, Pozsonyban a József Attila Ifjúsági Klub vezetõségi tagja lett, késõbb vezetõjévé 
választották. A betiltott NyIT után elindítója, kezdeményezõje volt a honismereti kerékpártúrák és a nyári 
mûvelõdési táborok szervezésének. Jelenleg is a Jászó Nyári Egyetem mûsorszervezõje. Újságokban 1968 óta 
publikál, versek, tudósítások, tanulmányok, esszék, valamint irodalmi, történelmi és lélektani szakcikkei 
jelentek/jelennek meg a Gömöri Hírlapban, Irodalmi Szemlében, Új Ifjúságban, Hétben, Gömörországban, 
Keleti Naplóban, Zempléni Szóban, Kassai Figyelõben. 1981-tõl a központi újságoknál letiltották a magyar 
iskolákat védelmezõ írásai miatt. 1978-ban nõsült meg, s a Bodrokgözbe került, majd 1981-tõl Nagykaposon 
laktak, de ott a politikai rendõrség "jóvoltából" tanári állást nem kaphatott. Népmûvelõként dolgozott 9 évig, a 
Csemadok rendezvényeiért tevékenykedett a magyar közmûvelõdés referenseként a járási mûvelõdési 
központnál. Kisszínpadokat alakított, rendezett, vezetett (pl. Vox Humana, Bodrogközi Aprószínpad, Kikelet 
stb.), folklórcsoportok dramaturgiáját készítette el, tagja volt a Komócsa tánccsoportnak, járási mûvelõdési 
táborokat kezdett szervezni Szirénfalván, Csicseren, Kistárkányban, Borsiban. A Ticce alkotócsoport egyik 
alapítója volt. 1979-ben a Jókai napokon a kisszínpadi kategóriában a legjobb férfi szereplõ díjat nyerte, de több 
Csemadok plakettel is büszkélkedhet. 1987-ben tanári állást kapott Szepsiben, így családja is oda költözött, két 
gyermekkel, majd ott született a harmadik gyermekük. Elõbb a mezõgazdasági iskolában majd a magyar 
gimnáziumban tanított. Alapítója és tagja volt a Csemadok központi klubtanácsának 1978-ban, mely a nyári 
táborok fõszervezõje volt. Csemadok elnök volt Perbenyíkben 1979-80-ban, Nagykaposon 1985-87-ben, 
Szepsiben 1990 óta a Csemadok Területi Választmányának alelnöke. 1989-ben kezdeményezõje volt a Magyar 
Pedagógus Szövetség megalakításának, majd az Együttélés létrehozásának. Az Együttélés alelnöke lett, s prágai 
parlamenti képviselõje (1991-92) az országbomlásig két idõszakban, az MKDM támadásai miatt lemondott 
Duray Miklós után frakcióvezetõ is volt. A komáromi nagygyûlés lényegének elszabotálása után visszahúzódott 
a pártpolitizálásban, nem értett egyet az egyesülés feltételeivel (hogy Bugár és parazita liberális társasága döntõ 
szerephez jusson), ezért az MKP-ba nem lépett át, s azóta pártfüggetlen, de radikális meggyõzõdésû magyar. 
1990-ben iskolaigazgatónak választották a tanárok, diákok, szülõk, s az iskolában új programokat sikerült 
indítani, újra növelni a gimnázium diáklétszámát, de 1996-ban a felettes szervek visszahívták, sem indoklást, 
sem ürügyet nem találva (!) 2000-ben megpályázta újra a posztot, s ismét igazgató lett, amíg sikerült a két 
intézményt (alapiskola, gimnázium) egyesíteni, de a háttérbõl egykori kommunista káderek által irányított 
zaklatás miatt az iskola folyamatossága érdekében 2002-ben lemondott (a rágalmak az új vezetés ellen 
folytatódtak), s azóta a kassai magyar szakközépiskola (egykoron híres és nagy létszámú Ipari) tanára. 2005-ben 
alapítója a szepsi Vox Columbellae Vegyeskarnak, szervezõje kórustalálkozóknak, 2007-tõl a Magyarok 
Világszövetsége felvidéki alelnöke, a Kárpát medencei elnökség póttagja, a stratégiai és az oktatási bizottság 
alelnöke. 2009-tõl a Szepsi Római Katolikus Egyháztanács elnöke. 2008-ban Miskolcon a Keresztény 
Értelmiségi Szövetség és még 15 civil közösség által a Kartal-Vecán díjat kapta október 23-án a magyar nemzeti 
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Válogatás Mihályi Molnár László Napszentület c. Verseskötetébõl

kövesd a fényt az õsök hite
éjhomályban életembe oltva

az Igében megtagadtam
légy s elém visszatolta

a társam mert nincs más út
és és nincs is másik élet

az úton megtalálsz bejárhatsz világot
minden más vidéket

itt van már
mit annyira kerestemA vers útján

s tán mindig is
itt lakozott bennempontosan választott szavak

létünk titkakõbe marnak
életünk reményegõzölgõ savak
az Úr kegyelmeés kihull a salak

lelkek üdvösségehidd megszületett
nem varázs

hogy tudhatsz újra látni
s mint a jós

LÉLEKHARANGsötétben megtalálni
a múzsák kedvenc hangszerét

megjelölnek a szavak
és jelet hagy rajtunk az ég

lélekké lesz a gondolatTITOK
és jelekké válik

az ölelésmost már érzem
visszük magunkkala kezemet fogja

e tájatnem kell félnem
jelekbe rejtve a világotha nevem kimondja
s mikor a föld némáns hogy visszatartott

meghasadbûntõl a kereszt
utánunk is csakegy ezredév

jels az emlékezet

egység és a keresztény értékek õrzése érdemeiért.

Jelenleg is Szepsiben él, öt unokája magyar nemzeti jövõképe is megalapozott. Gyermekei a cserkészetben is 
alapos közösségi élményt kaptak. Több éven át maga is részt vett cserkészvezetõk felkészítésében 
(közösségszervezés lélektana) és az országos történelmi vetélkedõk lebonyolításában.

Megjelent három önálló verseskötete: 1999-ben Fohászok virradatért (Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest), 
2008-ban Magyar Golgota (Miskolc), 2009 - Napszentület (ABART). Szerkesztõ bizottsági tagja a Honlevélnek 
(MVSZ lapja), a Kassai Figyelõnek, a Gömörországnak. Helyettes fõszerkesztõje a Kárpáti Harsonának 
(internetes). A Szabad Újságban megjelent sikeres Szabadrúgás rovatot a cikkek cenzúrázása miatt fejezte be, 
mivel ezt a módszert is a magyar nemzeti közösség megcsúfolásának tekinte.

Fotó: Homoly Erzsó
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marad s úgy érzed minden elveszett
kövek füvek virágok tudod-e hol vagy s hazád hol lehet

és fénysugár tudod-e földed vajon merre van
az ég tudod-e még hogy élet hol fogan
ten- van-e még reményed erõd
ge- kibírni poklot temetõt
lyén lesz-e még morzsányi hited

amíg az átkot cipeled
és a tükörbõl aki visszanéz

aki egykor voltál
ÁLDÁS ÉS ÁLDOZAT tán az vagy-e még

(József Attila) szerelmet tüzet õriz a szemed
az emel föl aki eltemet

kenyér és bor az hív vissza ami megtagad
ím az asztalon örökös zajban

hús-vér eleven élet mindig
minden nap egymagad
feltámadás holt vizeken hol tenger árad

és minden nap keresed otthonod hazádat
keresztrefeszítés hol hínáros láp húz le a mélybe
a titok te vagy s szárnyatlan lélek taszít beléje

önmagad hol határok szabnak gátat a szónak
keresheted csak szalmaszálnyi a mentõcsónak
míg létezel még emlékszel

de elvisz a vonat sziklákon álltál
ha túl korán mosdattad arcod friss pataknál

harminckét évesen kiáltásodra visszhangzott a völgy
s egy földcsuszamlás

mindent elsöpört
beterített szennyes lé iszap

a hordalék lassan átitat
SZELLEMIDÉZÉS ’84 idegen anyag tömül a szádba

(Duray Miklósnak) halálra ítélten
vársz

magad vagy f e l t á m a d á s r a
bezárva ajtó s az ablak
a fénysávban por sem

úszik el Hajnali erdõ
érzed

valaki figyel (gömöri rengeteg)
valaki hallgat hajnali erdõ

feljegyzik azt is hû muzsikásom
mit teszel itt közeledben

és nem tudhatod meg foszlik az álom
mennyit érsz mint gyerekember

ha kilépsz én sose tudtam
falba ütközöl hogy zene-csenddel

rejtik a múltam
hajnali erdõ

Magyar golgota régi világom
(hazátlan honban – hontalan hazában) bár eleresztett

újra kívánom
mikor már senki nem segít bár eleresztett



távoli tájra szövõdtek az álmok
visszaterelget sok tízezer éjen
zsenge hiánya holdvilág fényénél
bárhol is járok tüzek mellett szépült
õrzi a léptem altató dalokban
visszafogadva valósággá révült

nem perel értem rejtették e kincset
zsong a szívemben szívük alatt mélyen

úgy kötelez le eleven lett újra
hajnali erdõ minden nemzedékben

mély gyökerekbe Tündérhont õrizte
vizek ölelése

közepén ott táncolt
KISGÖMÖRI KÉPESLAP álmaink tündére

anyánk és szerelmünk
a mély vizeknél is mélyebb derengett arcában

magasabb mint a meredélyek erdõvé változott
két mozdulat közt a nyár fényes pirkadásban

a fényakna tükrében megáll életünk sorsunk
itt állt a ház támad fel a fában

és az almafák alatt a hinta a megmaradásért
már csak a holtak gyökér-szolgaságban

emlékezhetnek játékainkra e földbõl csírázó
elképzelem a feltámadt temetõt tápláló hûségben lelkünket mosdató õsi 
mert az élõket már alig ismerem örökségben

TÜNDÉRTÁNC KÉNYSZERPÁLYÁN
(bodrogközi indulatok)

szabadnak hittem rég a világot
életünk sorsunk senki se mondta kik vagyunk
rejtezik a fában játszhattam sorsom az fuvolázott
gyökeret eresztõ s nevetett õrzõ angyalunk
földi csírázásban lehetett volna szebb is a játék

tavasz-ébredésben lehetett volna dús a nyár
rügyfakadásban szerelmeinktõl szépül a tájék

fonódó gyökérben harangot kongat a halál
kéregszorításban sehol se leljük már a hazánkat
életünk sorsunk sehol sem várnak otthonok

van benne a fában tagadnunk kellett édesanyánkat
nap felé törekvõ itthon sem voltunk boldogok
sudár koronában idegen szóra perdül a játék

görcsökben gyûrûkben elveszi tõled gyermeked
szélben hajlongásban hízelgõ hangon csábít e szándék
gyümölcsérlelésben azért hogy múltad elfeledd
s a lombhullatásban szabadnak higgyed ezt a világot

életünk sorsunk szólítsd anyádnak mostohád
szólal meg a fában örülj is végül fogadd el sorsod

meséket idézõ s kacagnak rajtunk jókorát
karcsú alakjában

Bodrogköz tündére
hajnalderengésben
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FOHÁSZ AZ EZREDVÉGEN szerelmet hitet mûértõ vágyat
de csak mi áru arra van pénze

Uram kimegy legelni az út peremére
hogy kik vagyunk a széles út fényes nem nap világlik
csak Te tudhatod vakít a pompa vége se látszik

lelkünk oltára arcod sodor magával és nem is látod
s e hajlék útszéli réten a mûvirágot

elõtted nyitva áll rohanni nem bírsz megállni késõ
méltányold hitünk hirdették ez lesz ez lesz a végsõ
reménnyel telve azután minden egyetlen fény lesz

hogy e dúlt világban is és elcsendesülhet a világ már végleg
felismerünk bizony csak porrá és hamuvá válik

s nem kápráztat el csábos ragyogás a romokon sárgán a kén virágzik
Uram s ahogyan egyszer millió éve

e népet már jól ismered merült el minden tengerfenékre
bolyongtunk sokat nélküled

és megerõsödtünk sok veszteségben
amikor minket is hívtál ÖNARCKÉP

hogy tartsunk veled
tûrtünk alázattal minden próbatételt idomított és idomult

voltunk kezedben ostor akár a földben
fáklyafény és pajzs akár a csöndben

így éltünk meg egy évezredet hogy meghallgassanak
Uram só lett és patak

bízd ránk ezután is életnedv
néhány tervedet a letarolt fákban

s reménnyel hisszük a feltámadáshoz
hogy bennünk e hitben

nem csalatkozol
és nem kell viselnünk

büntetésedet

NAPSZENTÜLET

sötétség-mámor csábít a zajba
hívod a sorsot új viadalra

reflektorfények vetített képek
pásztáznak benned
kalmár remények

sötétbe burkolt világban járunk
hisszük hogy egyszer haza találunk

utunk ha széles életveszélyes
pokolra nyíló kapukba téved

utunk ha keskeny nincs rajta verseny
elõttünk jár egy súlyos kereszttel

az aki értünk vállára vette
csakhogy a csorda nem õt követte
az rohan a korral haladni vágyik

jólétre szépre jóllakottságig
vagyona teljén megértést venne
kilószám tömné magát degeszre
s venne ha tudna szeretõ társat
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Szepsi

assától délnyugatra elterülõ város, s az E postahivatala és szállodája van. A városban több 
571-es, Rozsnyó irányába futó nemzetközi jónevû étterem és vendéglõ is megtalálható, ahol Kút érinti. E térségben ér véget a Kassai kitûnõ söröket csapolnak; szolgálataikat kínálják a 

síkság, s kezdõdik a sokféleséget mutató Szlovák fodrász és kozmetikai szalonok, különféle üzletek, 
Karszt vidéke. Nyugatra tõle Somodi és Torna internetes kávéház és fitnesz központ. Szepsi a maga 
található, a felette lévõ középkori várral; északra infrastruktúrájával és szolgáltatásaival ideális 
fekszik Jászó, a híres premontrei székesegyházzal, központja a különféle helytörténeti és természet-
nemkülönben a Kassa-környéki járás második tudományos túráknak, és kirándulásoknak. A 
legnépesebb települése Mecenzéf, továbbá Stósz- szádelõi hasadék a szlovák Karszt egyik legszebb 
fürdõ és az 1246 méter magas Kojsói csúcs. A város része, a maga természeti értékeivel, amelyek 
tengerszint feletti magassága 203 és 284 méter jelentõsége túlnõtt az ország határain. A Szlovák 
közötti. A várost átszeli a 21. délkör. Jelentõségénél Karszt a legkiterjedtebb karszt Közép-Európában. A 
és földrajzi helyzeténél fogva a város régóta hatalmas mészkõrétegek tették lehetõvé a karszt 
természetes központja e régiónak. Szepsihez képzõdését. A Szlovák Karszt vitathatatlanul 
tartozik Bodoló község is, amelyet már 1313-ban legszebb képzõdménye a Szádelõi völgy. Évmilliók 
említenek a korabeli dokumentumok. Szepsinek óta mélyíti a völgyet a sebesen rohanó Szár-patak. A 
vasút és autóbuszállomása, orvosi szakrendelõje, hasadék észak-déli fekvésû, falai némely helyeken 

függõlegesek. A völgy felsõ kétharmada V-alakban 
tágul.

A város mûemlék-értékei

A Városháza épülete

A Városháza, egyemeletes saroképület. Az 
óvárosban található. Négyszög alaprajzú, 
szecessziós épület a XX. sz. elejérõl, mely mindig 
városházként szolgált. A korabeli építészeti 
remekbõl eredeti a homlokzat, és lépcsõház 
esztergályozott tölgyfakorlátja. Az épület 
mûemlékként van nyilvántartva.

A katolikus plébánia

A katolikus plébánia klasszicista, kétemeletes 
épület, melyet a Fõ utca 108. sz. alatt találunk. A 
XVIII.sz. végén épült. A homlokzaton az elsõ emelet 
szintjén, falmélyedésben látható Nepomuki Szent 
János szobra. 1999-ben a plébánia homlokzata fel 
volt újítva, és ekkor került leleplezésre az a 
márványtábla is, melyen az utóbbi 700 év alatt 
Szepsiben szolgáló lelki atyák névsora található.

A bodolói római katolikus templom

A bodolói római katolikus templom, Szepsi 
városrészében, Bodolóban található (3 km-nyire 
Szepsitõl). A második világháború harcai a 
kisközség területén is folytak, és ekkor súlyosan 
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megrongálódott a templom is, melyet ezért felszentelve. S talán ezzel összefüggésben van a 
lebontottak. Az utolsó istentiszteletet 1944. város címerében a Szentlélek szimbóluma, a 
december 8-án tartották. kiterjesztet szárnyú galamb, amely a fõoltár feletti 
1991-ben a lakosok letették a templom alapkövét az mennyezeten is látható. A fõoltár 1896-ban készült 
egykori templom helyén. A gyûjtésekbõl, jelentõs el. A templomtorony a nyugati oldalon található, és 
külföldi támogatással a város hozzájárulásával három harangja van Ezen az oldalon van a kórus is, 
1996. július 16-án a templomot felszentelték. A mely három oszlopon van elhelyezve. A mondák 
templom a kassai Michal Baník építész tervei szerint az ellenreformáció elhíresült alakja Herkó 
alapján készült. A szervezõ munkákban, és egyéb János, ferences atya volt, aki legendává vált és népi 
segítségben nagyban kivette részét Kádasi István, a szólásban is megörökítették mint herkópátert. Az 
Bodolóból származó Budapesten élõ kanonok. egyházhoz fanatikusan ragaszkodó páter a katonák 

élén, fegyverrel a kezében próbálta visszatéríteni a 
Szent Rókus kápolna protestánsokat. A templom oldalfalán látható a róla 

készült dombormû, halálának évével - 1686. A 
A Szent Rókus kápolna az 1831-ben kirobbant templom mûemlékké van nyilvánítva. A katolikus 
kolerajárvány áldozatainak emlékére és szent Rókus templom déli bejárata, úgy mint a templom, gótikus 
tiszteletére építették a város északi részében a stílusban van építve. Több mint valószínû, hogy 
domboldalon. A járvány hat hét alatt 212 lakos ugyan azok a mesterek, vagy az õ tanítványai 
halálát okozta. Az 1872-es járvány 34 áldozatot készítették, akik a kassai dómot, vagy a Rozsnyói 
követelt. A kápolnában az áldozatok emlékére, templomot építették.
minden évben szent Rókus ünnepén, búcsúi 
szentmisét szolgálnak. Híres helyi személyiségek
A református templom

Szepsi Korótz György
A református templom szintén a történelmi Szepsi Korótz György - A 16. sz. 70-es éveiben 
központban található a XVIII. századi templom- született. Sárospatakon tanult és már nagyon 
építési engedély szerint a katolikus templomtól 200 fiatalon Bocskai István fejedelem írnoka lett. Halála 
lépésre. 1773-ben, klasszicista stílusban épült. A után 1606 után fojtatja tanulmányait. 1610-ben 
torony csak 1789-ben lett felépítve, ma két harangja Marburgban, Heidebergben és Oxfordban tanul. 
van. Renoválva 1876-ban, 1922-ben, 1951-ben és az Tanárként tevékenykedett Göncben, Sárospatakon, 
 utolsó javítások 1997-1999-ig tartottak. Kassán, késõbb prédikátor volt Tokajban. Korótz a 
Jellegzetessége az újonnan faragott szószék. A Nyári család szolgálatában Nagykállón érte a halál 
Szojka kapu másolata 1996-ban a református 1630-ban.
templom melletti parkban volt felállítva, egykori Szepsi Laczkó Máté
helyétõl nem mesze, a Fõ utca 33.sz ház elõtt. Ez a Szepsi Laczkó Máté (1576-1633). Az iskolát 
fakapu az 1795-ös tûzvészben , mikor a városban Szepsiben, majd Sárospatakon látogatta. 1606-tól 
szinte minden leégett, csak a templomok falai Olaszliszkán, késõbb Kassán tanár. Kassáról 
maradtak meg, csodamód , kicsit megpörkölve de a Lórántffy Mihály segítségével  Wittenborgba 
kapu megmaradt. A Latin felirat "égtem, égtem, de el folytatja tanulmányait (1608), ahol felügyelõ diákká 
nem égtem…" emlékeztet az eseményre. Az eredeti válik az ottani magyar diákoknak. 1610-ben már 
kapu a Kelet Szlovákiai Múzeum udvarán található tanár Erdõbényén. 1612-ben ismét folytatja 
Kassán. tanulmányait Hannauban, 1614-ben ismét visszatér 

Erdõbényére. Késõbb Lórántffy Zsuzsanna, 
Római katolikus templom Rákóczi György szolgálatába áll. Irodalmilag aktív 

volt, mint történész és költõ. Ennek ellenére 
A róma i ka to likus templom a tö rt énelmi  leghíresebb alkotása a tokaji aszú, amit elsõként 
városközpont egyik domináns épülete. Korabeli neki sikerült elkészíteni, és elõször 1630-ban tálalta 
írások szerint már 1290-ben létezett a településen fel úrnõje asztalára.
kõtemplom, melyet a XV. században, Mátyás király Az aszú elkészítése máig az õ recepttúrája alapján 
idejében átépítettek gótikus stílusban, egy idõben a folyik. E fejedelmi ital feltalálója 1633 január 20. 
Kassai Szent Erzsébet Dómmal. Elõször halt meg Erdõbényén.
háromhajós, majd a késõbbi barokk stílusú 
beavatkozások folyamán (XVIII. sz.) átépítették. A Szepsi Csombor Márton
templom a Szentléleknek tiszteletére van Szepsi Csombor Márton (1595-1622) - Az elsõ 
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magyarul irt útleíró könyv az Europica varietas írója. Ebben a mûben az 1616-1619 közti európai utazásait írja le 
(járt Lengyelországban, Dániában, Hollandiában, Angliában, Franciaországban, Németországban és 
Csehországban). A Strasbourgi egyetem tagjává vált. Fiatalon halt meg, egy járvány okozta a halálát. 
Emléktáblája a városi parkban található.

Szepsi István
Szepsi István - Nagyváradi (Oradea - ma Románia területén) tanár, Korótz barátja és Sz. Csombor tanára.

Szepsi Lány Mihály
Szepsi Lány Mihály - Szepsi Csombor rokona. Tanult Wittenbergben és Margburgban. 1609-tõl rektor 
Sárospatakon, késõbb prédikátor Göncön és Tarcalon. Szenci Molnár Albert barátja volt. 1634-ben halt meg.

Szepsi Bényei Pál
Szepsi Bényei Pál - tanult ember, Szenci Molnár Albert és a Norimbergi Remus Georg barátja. Németországi 
iskolákban tanult.

Szepsi H. Mihály
Szepsi H. Mihály - Heidelbergben tanult 1609-tõl Debrecenben rektor.

Szepsi Nagy István
Szepsi Nagy István - Szepsi szülötte, késõbb Varsóban telepedik le.
Juhász (Schäffer) Árpád
Juhász (Schäffer) Árpád (1894 12. 2. Szepsi - 1945 Budapest) - tanult Bécsben, Besztercebányán, Rozsnyón, 
Miskolcon. Mint újságiró tevékenykedett Szatmárnémetiben (mai Satu Mare Romániában), Debrecenben, 
Miskolcon, Szegeden, Clujban és Budapesten. A Pesti Napló munkatársa volt. 1937-1938 között a kassai rádió 
magyar adásának szerkesztõje.

Csáji Attila
Csáji Attila (21. 3. 1939 Szepsi) - ref. lelkész fia. Budapesten él. Világhírû képzõmûvész, alkotásainál fõleg lézer 
technikát használ.

Egressy Béni
Egressy Béni (1814-1851) - A Szózat zeneszerzõje, Klapka György tábori zenésze volt Komáromban, ahol a 
Klapka-indulót alkotja (Föl, föl vitézek a csatára.....). A híres színész, Egressy Gábor testvére. A Bánk bán és a 
Hunyadi László c. operák szövegírója, több Petõfi-vers megzenésítõje(pl. A virágnak megtiltani nem lehet, 
Juhászlegény, szegény juhász legény, Tíz pár csókot egy végbõl, Kis lak áll a nagy Duna mentében). Református 
papi családból származott, de õ is színész akart lenni, mint testvére. Elõtte tanítóként mûködött Szepsiben az 
1830-as években. Pesten ért véget élete.

Forrás: www.moldava.sk
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Gaál Lajos: Gömörország természeti öröksége

z idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület mûhelyében Gömörország 
természeti örökségét bemutató kötet. Gaál Lajos könyve Gömör nem akarámilyen természeti értékeit Aveszi sorra, s ezeket a páratlan természeti alkotásokat tüzetesebben ismerteti meg az ott élõ vagy oda 

látogató emberrel. Ahhoz, hogy megbecsüljük és óvjuk természeti örökségünknek, ismerni kell hazánk 
jellegzetes természeti de ugyanígy kulturális sajátosságait, ezáltal is szorosabban kötõdve szülõföldünkhöz és 
hazánkhoz.  „Reméljük, hasznos útitársa lesz a természetszeretõ ifjúságnak, diákoknak, cserkészeknek, tudásra 
szomjazó természetbúvároknak. Az egyes természeti alakzatok, értékek számbavétele során azonban fel kell 
hívni a figyelmet az összeállítás szubjektív jellegére. A terjede-
lemre való tekintettel  nem sorolhattuk fel Gömör minden 
élõ és élettelen természeti érdekes- ségét. Azokat választottuk ki, 
amelyek, véleményünk szerint megfelelõen képviselik egy-egy 
f ö l d r a j z i  e g y s é g  f ö l d t a n i ,  n öv én yt an i v ag y á ll at ta ni  
ér tékei t ,  tehát  kel lõképpen reprezentatívak. Emellett olyan 
objektumokat helyeztünk elõtérbe, amelyekben még megtalálható a 
természet tisztasága, értékeiket nem te tték tönkre  romboló 
kezek, tehát méltók a megkülö- nböztetett figyelemre és véde-
lemre.“ - ismerteti a könyv bevezetõjében a szerzõ. A 
kiadvány Gömör földtörténeti fejlõdésének  legkiemelkedõbb 
e s e m é n y e i v e l  i n d í t ,  m a j d  összefoglalja a legfontosabb 
tu dn iv al ók at  Gö mö r- Ki sh on t természeti adottságairól földtani, 
felszínalaktani, vízrajzi, éghajlati, növényvi lági  és  ál la tv il ág i 
szempontból .  Ezt  követõen kerülnek bemutatásra az egyes 
tájegységek a következõ besoro- lásban: az Alacsony-Tátra,  a 
Felsõ-Garam-mente, a Sztracenai- hegység, a Murányi-fennsík, a 
Vep or -h eg ys ég , a  Sz to li ca i- hegység, a Rõcei-hegység, a 
Gömör-Tornai-karszt, a Rima- medence, a Putnoki-dombság és 
végezetül a Cseres-hegység. A gyönyörû képekkel ellátott lapok 
magával ragadják az olvasót, s lapról-lapra egyre mélyebben 
megismerkedhetnek azzal a Gömörországgal, mely közigaz-
gatásilag 1802-ben jött létre Gömör megyébõl és a hozzá csatolt Kishonti területbõl. Az egyes fejezetekben 
emléket állítanak azoknak a tudósoknak, akik az elmúlt században hozzájárultak ahhoz, hogy feltárják Gömör 
természeti értékeit. Így ismerhetjük meg pl. Ruffinyi Jenõ, Richter Aladár, Fábry János, Kámen Svatopluk , 
Reuss Gustáv Maurícius, Ladislaus Bartholomeides, Bokor Elemér, Bystrický Ján, Csiki Ernõ, Siegmeth Károly, 
Bél Mátyás, Roda István, Vass Imre, Kesler Hubert, Dudich Endre, Jakucs László, Majko Ján, Láng Sándor, 
Mock Rudolf, Zólyomi Bálint, Krenner József Sándor, Jugovics Lajos, Szabó József munkasságának fõbb 
jellemzõit. A könyv utolsó lapjain megtalálható a Gömör-Kishont-i természetvédelmi területek jegyzéke, a 
földrajzi nevek mutatója és szlovák változata. A kiadvány megjelenését a Szlovák Köztárság Kulturális 
Minisztériuma és Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. Megvásárolható Felvidéken a Madács-Posonium Kft. 
Üzlethálózatában, Magyarországon a Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft. terjesztésében.
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