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Levél az olvasónak!
Hogy hazámat ne szeressem,
A bitorlót meg ne vessem:
Hatalom nem teheti!
Hogy hazámat megtagadjam,
Megvetés jelét, hogy adjam:
Azt sem követelheti!

Fõbe lõhet nyakaztathat,
Bitófára felakaszthat,
Õ erõsebb, tegye meg!
De az érzelem honában,
Keblem titkos templomában
Én urat nem ismerek!
Czuczor Gergely

Októ ber: a magy ar nemz et tört énel mébe n a hazá ért
elszenvedett mártíromság jelképe, továbbá az élni akarás és
szabadságvá gy, valamint a megaláztatá s kapuját kitáró
forradalmak hónapja. Az 1848-49-es szabadságharc bukására
pecsétet ütõ kivégzések, az 1956. október 23. antikommunista
felke lés kirob banás a, valam int a bolse vista dikta túrát
me ga la po zó sz oc iá ld em ok ra ta , õ sz ir óz sá sn ak hí vo tt
zavargások kiemelkedõ fordulatok a nemzet életében. A
magyarság a passzivitás mélyének béklyójából kétségbeesetten
kiszakította magát és a felszínre tört, panaszai és jajkiáltásai
azonban süket fülekre találtak.
Ezek az események tanulságai sokkal messzebbre mutatnak
annál, ahogy manapság a társadalom többsége megéli azt. Nem
tudom, hogy Olvasóink feltették-e maguknak a kérdést: hogyan
lehet, hogy a gyászt vagy átmeneti diadalt hozó ünnepnapok
mostanság egy – a munkából kiszakító, fizetett – szabadnappá,
netán az annyira áhított „hosszú hétvégévé” silányultak? Miért
nem tud ezeken a gyásznapokon és ünnepeken méltóképpen és
közösen megemlékezni a nemzet? Hányan tudják emlékezetbõl
elsorolni az Aradon meggyilkolt Tizenhárom névsorát, tudják-e
gyermekeink egyáltalán, kik voltak a múltban hõseink,
vértanúink és hazaárulóink? Szerintem a válasz a mindenkori,
ezeket a jobbára véres eseményeket követõ kiegyezésekben
keresendõ. Balga módon, nem végérvényesen lezártuk a
problémákat azzal, hogy végiggondoljuk az események
tanulságait, hanem mindig elodáztuk a baj gyökerének
kivágást, amely a felszín alatt – kezelés híján – a fertõzést
továbbra is magában hordozta. A negyvennyolcas forradalom
után 1867-ben Deák, Tisza és társai arra a következtetésre
ju to tt ak , ho gy ki eg ye zn ek le gj ob bj ai nk at so rb an
meggyilkoltató és üldözõ, az évszázadok alatt legnagyobbrészt
magyargyûlölõ Habs burg-dinasztiával , kompromisszumo t
kötöttek egy megrendült birodalommal. Ez ugyan átmeneti
gazdasági fellendülést jelentett, de Trianonba vezetett. A
legújabb kori helyzetfelismerésünk is hagy kívánnivalót maga
után. Nem figyeltünk fel az intõ jelekre, hogy a rendszerváltás
nem volt más, mint az elõzõ rendszer képvisel õinek
hatalomátmentése. Szinte mindannyian szó nélkül tudomásul
vettük, hogy Károlyi Mihályna k, a patkányf orradalo m
degenerált arisztokrata vezetõjének – szégyenszemre – szobrot
állítsanak az ország háza mellett a liberálbolsevik utódok.
Ugyanakkor Tóth Ilona forradalmárnak, orvostanhallgatónak,
a bolsevizmus 56-os mártírjának, még most sincs köztéri
emlékmûve Budapesten.(1) Az ilyen mindennapi kiegyezések
vezettek ahhoz, hogy az 56-os szabadságharcunkat letaposó,
szovjetekkel kollaboráló pufajkások egyike, a rendszerváltás
utáni „szabad és demokratikus” Magyarország miniszterelnöke
lett. Volt ÁVH-s hóhérok rokonai, utódai meghatározó
parlamenti képviselõk lehettek, egyikük – máig büntetlenül –
gyilkos-nyilas csõcseléknek, ellenforradalmárnak nevezhesse
jogos szabadságharcunk részvevõit, ártatlan áldozatait. A
trianoni szétszakítás óta már kilencven év eltelt, és máig nincs
egységes akarat a revízió kérdésében. A kommunizmus bukása
óta húsz év telt el, és máig csak a vesztesek táborát gyarapítja a
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nemzet nagyobbik része, egyre távolodik a magyar feltámadás.
Húsz éve már, hogy folyamatosan fosztogatják az országot a
multinacionális korporációk és bankok, miután a privatizáció
ürügyén a közvagyont ellopták a korrupt politikai elit
segítségével. Ha a jogos elszámoltatás kerül szóba, a honi sajtó
és az érintettek mindig az európai normákra hivatkoznak, csak
az esetleges politikai felelõsségük megállapítását tartják
jogosnak, a büntetõjogit nem. Az állítólagos pozitív, európai
értékeket képviselõ, az igazságosságot szajkózó nyugati
politikusok azonban képmutatók és hazugok, a kettõs mérce
bajnokai. A II. világégést követõen a gyõztes jogán
Nü rn be rg be n sz er in tü k ig az sá go t sz ol gá lt at at ta k a
szenvedõknek. Hogy ez valótlanság, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a világháború borzalmas pusztításokkal járó
vérzivataráért felelõsek közül azok – Churchill, Sztálin és
tettestársaik, az Ilja Ehrenburgok, a Zsukovok, az amerikai
repülõtábornokok – akik a tömeges és célzott nemi erõszakok
kite rvel õi, a szab adra blás ok enge dély ezõi , fölö sleg es
ter ror bom báz áso k cél kij elö lõi , az íté lke zõk vez etõ i,
megúszták. A délszláv háborúk szerb, bosnyák és horvát
politikusait manipuláló orosz, amerikai és nyugati ötletadóit
sem ítélték el Hágában, az igazi okok nem kerülhettek a
közvélemény tudomására. Ezek a máig megtorlatlan gaztettek
miatt nincs európai egység, ezért nem mûködhet egyetértésben
az Unió sem. A hazugságokat csak görgeti teherként maga elõtt
az az állítólagosan „mûvelt Európa”, amelyet példaként mindig
felhoznak szûklátókörû, vazalluslelkületû politikusaink. Pedig
Európa v elünk sz emben el követet t bûnei – mint195 6
novemberében, a megszálló szovjetek elleni szabadságharcban
való cserbenhagyás – nem egyszeri, nem egyedi. Európát
látszólag ma egy maroknyi ember uralja – az uniós bürokraták –
miközben brüsszeli
bábfiguráikat háttérbõl ugyanazok
mozgatják, akik immár száz éve érvényesítik a pénz hatalmát.
Mire várunk még? Ki kell mondani, hogy a magyar nemzet fiai
ellen elkövetett bûnök soha nem évülnek el, ki kell mondani,
hogy a vétkesek szigorú megbüntetése nélkül sohasem lesz a
fejekben rendszerváltás, ki kell mondani: most már elég volt az
önfeladásból, a múltat nem lehet eltörölni. Épp ezért vissza kell
tekinteniük a politikacsinálóknak a Kárpát-haza ezer évesnél
hosszabb történetére,(2) hogy lássák, bajaink gyökere az
ezredforduló után még nincs eltávolítva. Kezünkben a
lehetõség, ne tétovázzunk, hogy korra, nemre, pártállásra,
vallásra és vagyonra való tekintet nélkül megbüntessük a
bûnösöket, és ezzel rálépjünk az eddigi gyakorlatokkal szakító,
a nemzet felemelkedéséhez vezetõ, a megújított, XXI. század
kihívásaira méltó választ adni tudó „harmadik út”-ra.(3)
Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ
(1) Szózat 2009. november
(2) Mint Wass Albert: Magyar örökségünk; Történelmünk-magyar kultúránk
11-22. oldal, Kráter Kiadó Pomáz 2002.
(3) Németh László meghatározása a szárszói konferencián, a részletes válasz
elképzelései az Antiszemiták vagy radikálisok dolgozatomban olvasható.

B. Dombi Attila: Kinek jó a keresztény, ha magyar?!
– rögtönzött „katekézis” az Istenszülõ népéhez –
Mottó:
A te oltalmad alá sietünk áldott Istenszülõ Szûz,/ meg ne vesd
szükségünk idején könyörgésünket,/ hanem szabadíts meg minket/
minden veszedelemtõl,/ mint egyedül áldott és szeplõtelen.(2)

egyetemessége nem mondhat ellent bármely nemzethez
tartozásnak. Mégis a keresztény gyökerû Európában olyan
állapot hatalmasodott el, ami az Európai Püspöki
Konferenciák Tanácsát (CCEE) a Keresztények Elleni
Intolerancia és Diszkrimináció Európai Megfigyelõ
Központjának létrehozására késztette. Íme, a „demokratikus”
európai keresztényüldözés régóta köztudott tényét a
Vatikánnak alárendelt szervezet is hivatalosan elismeri.
Nekünk – az európai kereszténység védõbástyája címet
nemzettestünk áldozataival kiérdemlõ magyar egyház
tagjainak – nyilván a Vatikán és a szlovákiai, illetve a romániai
püspöki konferenciák által a felvidéki és erdélyi katolikusok
magyarok ellen viselt hadjáratok okoznak közvetlen fájdalmat,
de a tengerentúli magyar egyházközségek felszámolását célzó
újabb támadások is lesújtóak.

„Milyen a jó keresztény, ha magyar” címmel viaskodtam
eredetileg, alatta pedig a keresztény magyar valóság néhány
idõszerû szempontját szándékoztam bemutatni: Magyarország
Szûz Mária országa, Nagyasszonyunké a Szent Korona, Mária
népe a magyar, október pedig az Istenszülõ Szûz Mária
ol ta lm a( 3) , Ró zs af ûz ér Ki rá ly nõ je és Ma gy ar ok
Nagyasszonya ünnepeivel, akárcsak május, Szûz Mária
hónapja. A jelenlegi címváltozat azonban visszatérõen
provokált, míg beláttam, hogy ez sokkal idõszerûbben utal a
Nemzet és Egyház problémájára. Minthogy mindkét területen
vízválasztóhoz értünk – vajha nem vagyunk máris túl rajta –,
vegyük számba a „gyökeres orvoslás(4)” lehetõségét. Bár
igyekszem lehetõleg minél inkább magyar szavakat használni,
a „probléma” kifejezést szándékosan írtam. A probléma(5)
jelentése: 1. megoldásra váró elméleti vagy gyakorlati kérdés;
tudományos kérdés, kutatási feladat; 2. rejtvény, talány, titok;
3. felvetett dolog vagy terv. Mintha éppen Nemzeti Egyházunk
gondjaira modellezték volna a probléma jelentését. Mi tehát a
„probléma” amirõl szó van?
Találó-e a cím egyáltalán. Mint kérdés sejteti, hogy nem
mindenkinek jó a keresztény, ha magyar. Hogy kinek nem jó,
sem a probléma azonosítását, sem megoldását nem segítené,
bár nem seperhetõ szõnyeg alá, sõt igen fontos kérdés. A
logikai csapdák, illetve az összeesküvés-elmélet vádjának
elkerülése végett ezúttal elégedjünk meg az elsõdleges
szempontok számbavételével. Elsõ látásra a cím tûnhet
ind oko lat lan nak is, ugy ani s sem a val lás sza bad ság
világszinten elfogadott elve, sem a keresztény meghívás

A cím tehát egzisztenciális válságunk lényegét érinti, noha
mint láttuk, annak elemei közötti viszony látszólag
önellentmondás. Bár kérdõmondat, mégis lényegileg állít és
csak járulékosan kérdez. Állítja, hogy a keresztény mivolt jó
megítéléssel jár, és érdeklõdve kérdez a keresztény
jellemzõjére, jelen esetben nemzeti hovatartozására. A fentiek
értelmében a kivétel iránti érdeklõdés a kérdõ mondat
járulékos elemét jogosan helyezi a lényegi elem fölé. Az utóbbi
évek tapasztalatai sajnálatosan azt is igazolják, hogy nem csak
a „magyar” államigazgatási, civil vagy politikai, hanem
egyházi környezetben is gyakran éppen a hiteles keresztény és
magyar mivolt jár hátránnyal. A Szentszék a magyar
keresztény katolikusok ellen, a románok javára gátlástanul
halmozza a szélsõséges diszkrimináció eseteit. Míg a Románia
területére esõ moldvai magyar katolikusokat elnyomja, a
Mo ld áv ia ál la m t er ül et én le võ , C hi si na u/ Ki si no v- i
(Kisjenõ(6)) vitatható románságú, csángó katolikusok fölötti
romániai nuncius joghatóságát nyilvánvalónak tartja. A Szent
Is tv án -i al ap ít ás ú ez er év es gy ul af eh ér vá ri ma gy ar
egyházmegye területén történelmi idõk óta élõ katolikus
örmények, illetve a Szent István-i kort megelõzõ idõkbõl
õshonos bizánci szertartású (görög) katolikus magyarok
beolvasztása pedig kimeríti a katolikus egyházon belül
elkövetett rítusirtás esetét. Míg az Ajtony és Csanád magyar
vezérek területén fekvõ, románnak elkönyvelt, Románia
területén székelõ lugosi görög katolikus püspök magától
értetõdõen adminisztrálja a Szerbia területén levõ Márktelke
(Marcovat/Markovac) és Versec (Virset/Vrasac) görög
katolikus parókiáit, addig Erdély és Partium õsi magyar görög
katolikus parókiáit a hajdúdorogi görög katolikus magyar
püspök trianon óta nem adminisztrálhatja. Mintha mindezeket
is figyelembe véve írta volna Mindszenty bíboros már 1962ben:
„Az Egyház mai mély válsága ne ijesszen meg bennünket!
Túlságosan és sokáig ráhagyatkoztunk az õsi múltra épült, a
családi és nemzeti folytonosságba beágyazott keresztény hitre.
E beágyazottság azonban csak támasz lehetett, de nem volt sem
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maga a hit, sem annak záloga. Minden egyénnek, minden nép
mindenegyes nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a

hitéért úgy, mint Jákobnak az Isten angyalával. Nem szabad
eleresztenie az alkalmat, a lehetõségeket még halálos fáradtság
miatt se, mindaddig míg Isten meg nem áld bennünket. Isten
fiatal. Övé a jövõ. Õ nemcsak a múlt, a hagyományok tudója
vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a
holnapnak az elõhívója is egyénekben és népekben, akik nem
adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek. A mi
szívünk megremeghet a nehéztõl, az ismeretlentõl, a
lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek
jövõjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el;
nekünk kell nekilátnunk, hogy azt elõhozzuk. Százados,
tragikus és hõsi küzdelmekben hazát vesztettünk: majdnem
csak talpalatnyi földünk maradt. (...) Ebbe a minket perzselõ
tûzvészbe persze mi magunk is beledobtuk száraz és mindig
újra meggyújtott gerendáinkat: hitetlenségünket és
árulásainkat egymással szemben, káromkodásunkat, közéleti
könnyelmûségünket és legutóbb azt, hogy népünk
kényelemszeretetbõl segédkezet nyújtott a magyarság
termésének alattomos lekaszabolásához. (...) Mégis, mielõtt a
szemeim megtörnének, nem ember, nem puszta érzelem,
hanem Isten és õseink mondatják velem és ezt szeretném
minden magyar párnája alá tenni, legyen bárhol széles e
világon, hogy ne legyen nyugta az ösztökétõl halála órájáig: A
megmaradt kevésbõl újra kell építenünk a hazát!”(7)
Isten tervében a jó keresztény szent keresztény; Isten szentsége
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az emberré lett Fiúisten által megszentelõdésre szólítja az
embert. Az elesett emberi természet azonban gyakran kétségbe
vonja az életszentségre törekvõ keresztények hitelességét. Ez
így szinte rendjén is volna, hiszen maga Jézus is a názáretiek
szemében csak lesajnált ács volt. A mások által rajongott
Mester az evangélium szerint „nem is tehetett ott csodát,
csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is
csodálkozott hitetlenségükön.”(8) Krisztus Mesterként úgy
adta át saját lét- és életmódját a hetvenkét tanítványnak, hogy
azok a Szentlélek kiáradása után maguk is kész mesterekként
vonták be az újonnan megtérteket Krisztus tanítványainak
iskolájába. Az alcímben levõ katekézis(9) kifejezés eredeti
jelentésével(10) annak céljára és változhatatlan
szükségességére mutat. A katekézis biblikus-õskeresztény,
illetve az Új Evangelizáció(11) szerinti megújult értelmében az
a keresztény nevelõ szolgálat, amellyel a katekéta(12) szóbeli
tanítással és tanúságtevõ életpéldával bevezeti a
katekument(13) Krisztus szeretetközösségének életébe. A
szeretetközösségi alapvonás elhanyagolása okozta végsõ
soron az 1054-es kelet-nyugati nagy egyházszakadást és
reformációt egyaránt, amelyek semmit sem oldottak meg, csak
növelték Isten akarata és az Egyház látható arca között tátongó
távolságot.
A Krisztushoz emelkedetten élõ keresztény számára az erkölcs
és az érte kiálló bátorság gyümölcs. Az élõ hitet nélkülözõ,
csupán vallásos keresztény tótágast állva Krisztus titokzatos
testének, az Egyháznak csak emberi valóját, annak is csak
„lábait” – a hit- és erkölcstant – látja, az Úrral szemtõlszemben nem is találkozhat. A Fõ és Szentlélek nélkül sínylõdõ
tömeg kiüresedett „erkölcs” kötelékében relativizálva mindent
magához igazít, mígnem vallás, erkölcs és ember egyaránt
alulmúlhatatlan mélységbe süllyed. Az életszentség a bennünk
szunnyadó Isten-gyermekség lenyomata, amelyet az Örök
Atya teremtõ mosolyával minden emberlélekre ráragyogja.
Felélesztése a keresztség által, nevelgetése és megerõsítése a
közösségben, termõre fordítása a Szentlélek személyes
befogadásával maga Jézus Krisztus személyes élete akar lenni
a keresztény személyekben és közösségekben. Az elmúlt
kétezer év az Úr ígéretét igazolta: annyira szereti Egyházát,
hogy akár a papok, püspökök, bíborosok és a pápa – per
absurdum – együttesen is akarnák, a pokol kapui akkor sem
vehetnének erõt rajta. A bürokratikusan recsegõ intézményi
tehetetlenséget is megkerülõ Szentlélek jelenléte nem
tagadható. A II. Vatikáni Zsinat kikezdhetetlen érdeme, hogy
az egyház szervezeti és spirituális válságát felismerte és
felvállalta, azonban a Szentszék még sok híjával van, hogy
állítani lehessen: annak európai inkulturálásához(14) eleget
„gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és
az emberek elõtt.(15)”
Az Egyház elleni támadások – az
egyháziak személyes és intézményes
bûnei miatt mondhatni jogosan –
manapság gyakoribbak mint valaha.
XVI. Benedek pápát is sokan sokféle
indokkal támadják, bizonyos
gesztusaiból azonban örvendetes
üzenetek olvashatóak ki. Az „Új
Evangelizáció Pápai Tanácsának
felállítása azt jelzi, hogy az egyház
lépéseket kíván tenni – a pápa szavaival
– «a keresztény hit és az egyházhoz
tartozás megértésének súlyos

krízisében». 2009. márciusában a világ püspökeihez írt
levelében Benedek pápa így fogalmazott: «E pillanatban
történelmünk valódi problémája, hogy Isten eltûnõben van az
embe risé g látó hatá ráró l, és az Iste ntõl faka dó fény
halványulásával az emberiség irányvesztetté válik, aminek
romboló hatása egyre nyilvánvalóbb.»”(16) A jelek szerint
magyarellenes egyházpolitika akadályozza mind a romlatlan
testû hitvalló nagy elõd, Mindszenty József és az erdélyi
rokonlélek, Márton Áron boldoggá avatását, mind a Világ
Gy õz ed el me s Ki rá ly nõ je , Ma gy ar ok Na gy as sz on ya
Engesztelõ Kápolna felépítését. „P. Zsoldos Imre, aki a
Szeretetláng Naplót kínaira fordította, így ír a XX. század két
magyar látnokáról, Erzsébet asszonyról és Natália nõvérrõl:
«Különös és szomorú magyar jelenség, hogy mindkét
misztikust közvetlen magyar világi és részben egyházi
környezete feszítette keresztre.»”(17) A Magyar Egyház táján
mégis mintha az utóbbi évben jó irányba mozdulnának a
dolgok. Bár a nemzeti oldal a jelenlegi esztergomi prímást sok
szempontból jogosan magyarellenesnek tartja, a Szeplõtelen
Szív Szeretetlángja mégis meghódította a magyar fõpásztort. A
Szeretetláng-mozgalom magyarországi elismerésére több
évtizedes méltatlan hazai mellõzés után, a széleskörû
nemzetközi elterjedése, a kegyelmi gyümölcsök ténye és a
számtalan külföldi püspöki elismerés nyomására történt meg.
Így elmondható, hogy maga az elismerés is a Lelki Naplóba
foglalt égi kérések teljesítésének csodája.
Az Úr Jézus ezt egyedülálló módon jelenti be Mária Natália
nõvérnél: „1945. október elején Jézus látni engedte, mily nagy
fokban hevíti az õ isteni szeretetének tüze Hercegprímás
Urunk szívét, és mily rendkívüli erõvel mûködik benne az
Igazság Lelke. Láttam a Szentlélek erejét erõsödni, fokozódni
benne, egészen a haláláig. (...) Az újonnan kinevezett
hercegprímástól 1945. november 16-án Dr. Tóth K. János
külügyi szentszéki referens levélben kérte a Natália nõvérnek
adott magánkinyilatkoztatások ügyében lefolytatott eljárás
felülvizsgálatát. (...) Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új
terv elkészítését kérte a leírásnak megfelelõen, amelyet Jézus
adott a Világ Királynõje Engesztelõ Kápolnáról (...) 1946.
január 25-én sajátkezûleg írta Hermány Géza (...) tervrajza alá:
«A Világ Királynõje nagy engesztelõ mozgalomra fõpásztori
áldásomat adom.» 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a
Szûzanyának mint a Világ Királynõjének ajánlotta fel
Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony
Évét, ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947.
augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:
«Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának ünnepét majd
nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt
szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a Nagyasszony
ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és
édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult egek,
háborgó tengerek viharán, vészin át.» PL 2930/1947. levéltári
számú levelében írásban rögzítette: «Fõpásztori óhajom, hogy
a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki
kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az
engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének
maradandó emlékét (...)» Az engesztelõ szentély alapkövét õ
maga rakta le 1947. szeptember 25-én, Fogolykiváltó
Boldogasszony ünnepe után (18)
„Fatimából jött a figyelmeztetés, hogy az emberiséget
elárasztó önzés, bosszú és gyûlölködés a sötétség
fejedelmének mûve, aki Isten országa ellen harcol gonosz
csatlósai által. Jólesik megállapítani, hogy mi, magyarok,
felfigyeltünk a Világ Királynõjének felhívására és követtük a

fatimai üzenetet. Kiváló püspökeink és papjaink apostoli
buzgós ága folytá n megjel entek minden felé az ország
templomaiban a fatimai Szent Szûz szobrai és képei. A hívõk
ezrei jöttek eléjük, hogy engeszteljék a megsértett isteni
fölséget imádsággal, önként vállalt áldozatokkal, de leginkább
a sokf éle súly os magy ar megp róbá ltat ások türe lmes
elviselésével. Tömegeket mozgattak meg a fõvárosban is
minde n hónap 13-án , a fatim ai jelen ések napjá n, a
he rc eg pr ím ás fe lh ív ás ár a re nd ez et t sz ik la ká po ln ai
ájtatosságok a Szent Gellért-hegyen. Engesztelésünk kiváló
gyü möl csö t érl elt a sok meg tér ésb en és keg yel mi
megerõsödésben, melyet fõként az 1947-48-as Mária-évünk
eredményezett. Világos, hogy a Sátánt izgatta a gyönyörû
eredmény. Csatlósai felhasználása által ravasz ürügyekkel
bezáratta a fatimai üzenet szellemében végzett engesztelés
színhelyét, a Gellért-hegyi sziklatemplomot. Pesten pedig
lebontatta a Regnum Marianum egyházközség templomát,
amelyet a magyar népnek engesztelésben megnyilatkozó
áldozatos szeretete és hûsége emelt a Boldogasszonynak.”(19)
A jelenlegi legfõbb magyar egyházi elöljáró a Szeretetláng
Lelki Nap ló(21) el õszavába n olvasha tó gondol atait a
Szeretetláng-mozgalom magyarországi elismerése alkalmával
mondott prédikációjában vallotta meg: „(...) A Lelki Napló
szavaival: «A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk.» Ezt
ragyogtassuk szüntelenül a lelkek felé. Tartsuk ébren a
Magyarok Nagyasszonya óhaját. Egész életünk «minden
erejével és áldozataival» óhajtsuk szünetlenül Krisztus
országának eljövetelét, hogy a Szûzanya Szeretetlángja
másokban is felgyulladjon és terjedjen a «szeretet szikrái
által». Ezt adja meg mindnyájunknak a Mindenható Isten. Szûz
Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk, áraszd
Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (Dr.
Erdõ Péter Bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek.)”
Miért fontos a Szeretetláng-mozgalom elismerését kiemelni?
A kereszté nynek é beren k ell fig yelnie a rossz at, de
min den eke lõt t Ist en meg nyi lat koz ásá ra, keg yel mén ek
mûködésére kell összpontosítania, hogy a rosszat a jóval
legyõzhesse(21). A Szeretetláng Lelki Napló egyik bejegyzése
„problémánk” fõ okát határozottan leleplezi:
„1962. május 23-án: "Reggel
alig vártam, hogy az Úrhoz
érjek és megköszön jem a
vi rr as zt ás ra ad ot t e rõ t,
mel lye l elh alm ozo tt. (.. .)
Kihagytam az álmomat, nem
akartam leírni, de Õ mellém
állva így szólt:" «Írd csak le,
kislányom, ezt is!» Május 16áról 17-ére virradólag
álmodt am. (...) Egy nagy
fe ke te ko ro ng ot lá tt am ,
körülötte szürkésen
go mo ly gó fe lh õk ke l. A
ko ro ng ol da lá n kü lö nö s
kiné zésû férf iaka t látt am.
Egészen soványak, majdnem
testnélküliek voltak, szürkés
ruha volt rajtuk. Arcukat nem
látt am, c sak t arkó juka t.
Hirtelen megéreztem, hogy ördögök, mégpedig a fõ gonoszok.
Mikor a korongra pillantottam, éppen akkor lettek készen
val ami vas sze rû lem ezz el. Elf edt ék az imé nt még
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kristálytisztán látható korongot. Amikor a vaslemezzel
elfedték, jól megvizsgálták, és nagy, vigyorgó önteltséggel
megállapították, hogy jó munkát végeztek. A jobboldali fehér
felhõkbõl, éreztem, hogy valaki nézi õket. Nem tudom, hogy
ki volt az. Csak éreztem, hogy nem rosszindulattal van.
Lábánál három férfit láttam. Nem tudom, kik voltak, de úgy
éreztem, a gonosz ellenfelei lehettek, mert ahogy nézték a
fekete korongot, azon tanakodtak, hogy miképpen lehetne
eltávolítani. Közben a baloldali személyek közül az, aki a
legközelebb állt a jobboldali személyekhez, közel hajolt, és
így szólt szörnyû kárörvendõen, mint aki egészen biztos a
dolgában: «Ezt aztán vizsgálgathatjátok. Ezt jól megcsináltuk!
(...) Sok bajotok lesz vele!"» Álmomban én is jól szemügyre
vettem a korongot, és nem tudom, hogy a jobboldali
személyek is észrevették-e, de ahogy én elgondolkozva
nézeget tem, miként lehetne a korongo t a sötétsé gtõl
megszabadítani, észrevettem, hogy a szélénél kis hajszálnyi
át lá ts zó ré s v an . M iu tá n e zt és zr ev et te m, na gy
megkönnyebbülés vett erõt rajtam. Elhatároztam, hogy szólok
a többinek, nincs minden elveszve. Csak fogjunk hozzá a
fekete lap eltávolításához, mert úgy érzem, sikerülni fog. (...)
Ma reggel még sok mindent
mondot t és kérdez ett. Én
rácsodálkoztam, mert elõzõ
napi álmommal kapcsolatban
is kérdezett és mondott több
mindent." «Tudod-e, hogy mi
az a fekete korong? Az a
Mag yar ok N agy ass zon ya
országa. A fehér felhõben az
Én Édesanyám volt és az
Õhozzá közelesõ személy az
Én fiam( 22), kinek szíve
Hozzám van nõve. Megtesz
Értem mindent.»" (...)
Közben az Úr átadta a szót a
Szen t Szûz nek. Tette ezt
olyan nagy tisztelettel és
áhít atta l, ho gy a s zíve m
er õs en do bo gn i ke zd et t
hallatára. Most a Szûzanya
ismétel te el az Ú r elõbb
mondott szavait az Õ kedves
fiáról. Utána ismét az Úr
Jézus szólt:? «Tudod-e, mit jelent a korongon a sûrû
feketeség? Ez a hét fõbûn. Ez a korong hét lemezbõl van
összerakva, és úgy van elfedve egyenként, de mégis úgy
látszik, mintha eggyé lenne olvasztva. A legfelsõ a bujaság. Ez
igen vékony és erõs, de hajlítható lemez, melyet el kell onnan
hajlítani. Ezt sok áldozatos imádság teszi hajlíthatóvá. Utána
következik a másik, ez a jóra való restség. Ezt nem lehet
elhajlítani. Ez olyan fekete fémbõl van, mely törik, és csak
apró szilánkokra törve, rettentõ nagy fáradsággal lehet egyegy porszemnyit lekoptatni belõle. De félni nem kell, Én
veletek leszek a nagy munkánál. De vigyázzatok, mert a
gonosz sem marad tétlenül és csak a szünet nélküli törekvés az,
mely lekoptatja a jóra való restséget, a kemény korongot."» És
újra a Szent Szûznek adta át a szót. A Szent Szûz hangja
határtalanul biztató volt és egyben könyörgõ is: "«Tekintsetek
már Rám, és vegyétek igénybe közbenjáró segítségemet! Én
akarok és tudok is segíteni, csak már látnám a jóakaratot és
szorgalmas elindulástokat! Ne halogassátok! Igen sok idõt
elvesztegettek. A gonosz sokkal, több eredménnyel és
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szorgalommal dolgozik, mint ti. (...) Ne félj a gonosztól, ki
állandóan ott settenkedik körülötted. Én letiportam, s nincs
mitõl félned. Rejtõzz palástom mögé, és illesd csókjaiddal
szent ruhámat(23), amelyet viselsz.»”(24)
Akiknek megbízatása, hogy különféle megpróbáltatásokkal
sújtsák a keresztényeket, azok újabban a lelki-szellemi
megújulás igényével ébredõ spontán mozgalmak élére állva
arra számítanak, hogy a legtöbb mai magyar már nem csak
gondolkozni , hanem olvasni is képtelen gulyáspolgá r.
Nemzetünk elkötelezett, Isten mellett döntõ tagjait is
keményen megpróbálja, hogy önjelölt álpróféták Krisztusra
hivatkozva manicheizmus, mágia, sámánhit, ezotéria, vagy
egyéb bálványok rabjaiként nem a Krisztus Egyházára bízott,
örök életre szökellõ vízforrásból(25) merítenek. Olykor
kevésnek tûnik a különbség Isten Országa és az önállítással
teremtett kárhozat között. A papságnak legalább a 24. órában
le kellene szállnia a feudaliszikus vagy intellektuális
magaslatok Bábel-tornyából, hogy a Jézus tanítványainak
testvéri közösségeibe karolják a „hit” és Isten-kép körüli
zûrzavarban elcsigázott nyájat(26). Ennek híján nem meglepõ,
hogy manapság a magyart leggyakrabban a Krisztus-hit
lényegétõl elidegenítõ, fából vaskarika filoszemitizmus, vagy
az egyedüli igaz Krisztus-hitnek hazudott, lényege szerint
Krisztus-tagadó manicheizmus végletei között kábíthatják.
Nincs mit csodálkozni tehát, hogy sokak számára mintha csak
amolyan kamaszos szimpátia kérdés volna, hogy akár Buddha,
akár Máni lehet-e nagyobb az Istenember Krisztusnál. Ilyetén
még azon sem lehet meglepõdni, hogy a toleranciából
megreformált europarlamenter kiérdemesült püspök a
sajtóirodája szerint „ökumenikusan(27)” találkozott az
egyébként tiszteletet érdemlõ dalai lámával.
Ennek gyökerét tapintja Giacomo Biffi bíboros, nyugalmazott
bolognai érsek, akit 2007-ben XVI. Benedek pápa felkért a
Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatának vezetésére. A
bíboros, Solovjovot idézve figyelmeztetett az Antikrisztus
megjelenésének elõjeleire: „A «Három beszélgetésben» úgy
mutatja be az Antikrisztust, mint a pacifizmus, a
környezetvédelem és az ökumené fõ szószólóját: aki
ökumenikus tanácsot hív össze, keresi a kiegyezés lehetõségét
a különbözõ keresztény felekezetek között úgy, hogy
mindegyiknek tesz valamennyi engedményt. Tömegek fogják
követni, kivéve katolikusok, ortodoxok és protestánsok egy
kis csoportját, akik majd azt mondják neki: «Te mindent
megadsz nekünk, kivéve azt, ami igazán érdekel minket: Jézus
Krisztust.» (...) Biztos, hogy ha megelégednénk azzal, hogy a
kereszténységrõl mint közös értékekrõl beszéljünk, jobban
elfogadnának bennünket a tévémûsorokban vagy a polgári
társaságokban. De ez azt is jelentené, hogy lemondunk
Jézusról, a feltámadás felkavaró tényérõl. (...) Isten Fiát nem
lehet olyan projektek sorozataként értelmezni, mely élvezi a
ma ura lko dó vil ági gon dol kod ásm ód jóv áha gyá sát .
Ugyanakkor ez nem jelenti az értékek elvetését sem, ezeket az
értékeket viszont figyelmes vizsgálatnak kell alávetni. Vannak
abszolút értékek, mint a jóság, az igazság és a valóság vagy a
szépség. Aki ezeket befogadja és szereti, az Krisztust is szereti,
még ha errõl nincs is tudomása, mert Krisztus maga az igazi
Valóság, a Szépség és az Igazságosság. Aztán vannak a relatív
értékek, mint a szolidaritás, a békeszeretet, a természet
tisztelete. De ha ezeket abszolutizáljuk, elszakítva vagy
egyenesen szembeállítva az üdvösség tényének kijelentésével,
akkor ezek az értékek bálványimádásra fogják sarkallni az
embereket, és akadályt képeznek az üdvösség útján.(28)” A

következtetés számunkra örvendetes, hiszen a pápa az általa
felkért személyekkel saját nézeteit jelzi.
Amint megváltó mûvének hajnalán, Krisztus ma is sokakat hív
határtalan tárháza végtelen gazdagságának kiosztásához
munkatársnak, de „Igen” a kiválasztottságra kevés lélekben
visszhangzik. Nem vár nagy dolgokat, csupán az értékrelativizálás anarchiája helyett az emberlét isteni
természetességgel elrendelt harmóniáját. Keresi azokat, akik
felismerik hangját, Õt (meg)hallgatva lángol a szívük, egyek
Vele a kenyértörésben, életük hétközi és ünnepi alkalmait
egyaránt Országa eljövetelének szolgálatára fordítják. Keresi
megváltott népének királyi, papi szent közösségét(29),
manapság talán jobban, mint az Egyház elsõ pünkösdje óta
eltelt közel két évezredben bármikor. Keresi a Nemzetet,
amely Isten-ember, Teremtõ-teremtmény, férfi-nõ, férjfeleség, szülõ-gyermek, testvér-ellenség, egyén-közösség,
család-nemzet, egyház-haza, kötelesség-jog, élet-halál, jórossz, igaz-hamis, erény-bûn, szent-gonosz, üdvösségkárhozat, idõ-kegyelem, történelem-üdvtörténet megváltott
viszonyainak rendezését példásan önmagán, saját körében
kezdi. A teremtettség és megváltottság ajándékai, az emberi
Isten-gyermekség csak a megváltást befogadó közösségben
gyógyul, növekedik egészségesen, csak a valódi Istenküldöttben fordulhat termõre, hozhatja meg az Istenes élet
gyümölcseit és végsõ ajándékként az üdvösséget. Krisztus
Igaz Isten és a hamis istenek között éppen ez a mérhetetlen
különbség.
Az ígéreteinek teljesítésében is hûséges Isten, mellette Isten
Anyja, Nagyasszonyunk, égi Édesanyánk a helyes keresztény
magyar életszentségre hívnak. Számukra fontosak vagyunk,
akárcsak a nagy szentjeinkkel együtt értünk közbenjáró
Mindszenty József, Márton Áron, Natália nõvér, Erzsébet
asszony, éppúgy mint az október 30-án Nagyváradon boldoggá
avatását váró örmény-magyar Bogdánffy Szilárd. Mindszenty
ígéretével azonosulva tegyünk mi is ígéretet Istennek,
Nagyasszonyunknak, a Nemzet szent nagyjainak, személyes
elõdeinknek, testvéreinknek, utódainknak: „Mindenki ott
tegye meg a magáét, ahova az élet állította. Teremtsünk
keresztény hitre épülõ egyházi közösséget! Legyen a
családban gyermek Isten akarata szerint! Ez áldás és jövõ,
bármit mond a világ. A gyermek kapjon a családban, (...)
iskolában (...) krisztusi hitet magyar nyelven, magyar
öntudatot! Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar
Ígéretföldjének megszerzését! (...) Amit e sorokkal lelketekre
akarok kötni, ezért éltem, ezért élek és imádkozom itt és az
örökkévalóságban.”(30)

(1)
Az illusztrációk címei, sorrendben: 1. Megkoronázott Magyarok
Nagyasszonya – Budavári Mátyás-templom (http://www.matyastemplom.hu); 2. Mindszenty bíboros romlatlan teste –
(http://www.zarandok.hu); 3. Mária Natália nõvér – (http://metropolita.hu); 4.
Erzsébet asszony (http://www.szeretetlang.org); 5. Magyarok Nagyasszonya
oltárkép – Istenszülõ oltalma görög katolikus templom Budapest, Rózsák-tere
(http://rozsaktere.emecclesia.hu);6. Koronázási Palást – Pallas Nagy
Lexikona (http://mek.niif.hu)
2)
Görög katolikus alkonyati istentisztelet (vecsernye), Istenszülõfohász.
3)
A bizánci szertartású egyházak ünnepe október 1-én.
4)
sanatio in radice (latin) = gyökeres orvoslás, az egyházi
házasságjog szakkifejezése, azonban általánosan használatos minden olyan
jogi helyzetre, amelyben a káros okozat okának „radikális” megszüntetése
javallott
5)
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. 2.,
Akadémiai Kiadó Budapest, 2002.
6)
Chisinau – Wikipédia: A város elsõ említése 1436-ból való. ªtefan
Ciobanu román történész és akadémikus szerint a név magyar eredetû, eredeti
formája Kisjenõ lehetett, és ugyanúgy alakult ki, mint az Arad megyei Kisjenõ
esetében. Állítását azzal is igazolja, hogy a város környékén számos magyar
helynév található, mint pl. Borkút, Ghidigis (Hideges), Orhei (Várhely). –
Ciobanu, Stefan: Monografia Chisinaului, 1925.
7)
Közi Horváth József: Mindszenty bíboros. Anyagi és szellemi
testamentuma – Mindszenty Emlékbizottság München, 1980.
8)
Mk 6,5-6
9)
ógörög katekhesis = hagyományos értelemben hitoktatás
10)
ógörög katékhein ‹– kata = „le”, alaposan értelmében + ekhein =
hangzani ‹– ekho = hang; tömören kifejezve „visszhangoztassék”, a szóban
elhangzottak visszahallatása értelmében
11)
„(…) sok régóta keresztény országban, s olykor még a fiatalabb
egyházakban is, létezik egy helyzet, amelyben a megkereszteltek egész
csoportja elvesztette a hit eleven érzékét, vagy már nem is vallja magát az
egyház tagjának, mert életükben eltávolodtak Krisztustól és az Evangéliumtól.
Ez a helyzet új evangelizációt igényel.” (V.ö.: Redemptoris Missio, 33.)
12)
ógörög katékheó = értesíteni, elbeszélni, hírül adni, tanítani
13)
ógörög katechumen = hitújonc
14)
Magyar Katolikus Lexikon: inkulturáció – az Evangélium
beépítése a népek kultúrájába. Az inkulturáció fõként a nem európai
kultúrákban sajátos feladat. A missziós tevékenység alapkérdése, hogyan
képes a magával hozott kultúra sajátosságait elfogadtatni az új környezetben,
illetve mennyire kell a befogadó kultúra sajátosságait beépíteni
evangelizációjába. Az igehirdetés folyamán az Egyház különbözõ kultúrákkal
találkozik, s ezekbe be kell kapcsolódnia. E feladat az Egyházat egész
történelme folyamán szorította, de a 20. században különösen fontos és sürgetõ
lett. (…) – Semptey László
15)
Lk 2, 52
16)
Mitõl fog mûködni az új evangelizáció? – Magyar Kurír, 2010.
szept. 21.
17)
Antalóczy Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövõ –
Kisboldogasszony Plébánia Eger, 2000.
18)
Natália nõvér, I. – Szerk.: Fogas Anna, Szent József Kiadó
Budapest, 1993.
19)
Vecsey József: A szószék üzenete – Beszéd 1954. december 8-án,
Szeplõtelen Fogantatás ünnepén.
20)
Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet: SZERETETLÁNG,
Lelki Napló, 1961-1983., Elõszó – szerkesztett, szövegkritikai kiadás – SzIT
Budapest, 2010.
21)
V.ö.: Róm 12,21.
22)
egy kiválasztott pap – megj. B.D.A.
23)
skapuláré
24)
Idem: 19.
25)
V.ö.: Jn 4,14b.
26)
V.ö.: Mt 9,36.
27)
Magyar Katolikus Lexikon: Ökumené – az ógörög oikein = lakni
szóból ered; idõvel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes
kereszténységet, végül a keresztények egységtörekvését (…). – Szabó Ferenc
28)
Morvay Péter: A kardinális az Antikrisztusról. Giacomo Biffi
figyelmeztetése a pápának – in: Hetek, Országos Közéleti Hetilap, 2007.
XI/10.
29)
V.ö.: 1 Pét 2,9 imádkozom itt és az örökkévalóságban.”30
30)
Idem: 6.
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Cságoly Péterfia Béla: Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok?
Bevezetés: az 1990 -es éve k elsõ f elében kezdet t a
rendszerváltásban csalódott magyarság közt meghallgatásra
találni egy régi-új eszme, a nemzeti radikalizmus. Az aczéli
korszakban elõtörténete és eszmevilága gyakorlatilag
megismerhetetlen volt, megfelelõ háttér-információk
hiányában céljait a közbeszédben napjainkig rendszeresen
félreértelmezik. A kommunista diktatúra bukása után /a
kiadványok szûkös volta miatt/ csak egy nagyon szûk
értelmiségi réteghez jutott el ezt az eszmét megalapozó
irodalom, miközben az is kétséges, hogy olvasóinak többsége
egyáltalán felismerte jelentõségét és idõszerûségét. Ezt
kihasználva a kollaboráns sajtó segítségével az újraértelmezett baloldali és liberális pártok- politikusok rövid és hosszabb
távú politikai érdekeik szerint tudatosan meghamisították
es zme is ég ét, fé lr ema gy ar ázt ák a ne mze ti ra dik áli s
gondolatokat . Fokozva a zavarkeltést , nacionalistá nak,
kire kesz tõne k, anti szem itán ak, rass zist ának , de még
fasisztának, nácinak (1) is bélyegezve azt. Állításaik korrekt
vizsgálatára még a nagyobb példányszámú jobboldali
sajtóban sem került sokáig sor, elsõsorban a volt kommunisták
újgazdag utódai és a túlnyomórészt zsidó-bolsevik felmenõjû
liberálisokkal részben összefonódott, hazánk NATO és uniós
csatlakozását minden áron elõtérbe helyezõ jobboldali
politikai elit nyomására. Ezek az elfogult és hazug írások
sikeresen a nemzeti radikálisok ellen hangolták a német
megszállás alatt elhurcolt izraelita vallású vagy zsidó gyökerû
emberek hozzátartozóit és túlélõit, akik egy, a zsidóságot
belülrõl és jobbról szemlélõ bennfentes szerint ma is rettegnek
a jövõtõl.(2) Ráadásul sajnálatos módon a keresztény-nemzeti
oldal meghatározó értelmisége sem vett tudomást róla, hogy
megfelelõ háttértudás hiányában a tûzzel játszanak. Egyesek
/nem kizárhatóan fizetett provokátorként/ ugyanúgy politikai
haszonszerzésre használták fel a nemzeti radikális eszméket,
akárcsak a liberálkommunisták. Ezért a rendszerváltozás
vesztesei, a politikailag naivabb és tájékozatlanabb és az eleve
szegényebb, egyszerûbb, tanulatlanabb néprétegek számára a
nemzeti radikális eszmék mára egyet jelentenek a protest
gondolkodásmóddal, az eszme forradalmát az anarchiával
felcserélni akarók lázadásával, a zsigeri politikaellenességgel,
a cigánygyûlölettel és az antiszemitizmussal. Ezt az általános
elégedetlenséget szavazatmaximálásra használó szélsõjobboldali politikai erõk szekértáborához egyre nagyobb számban
csatlakoznak a nemzetközi korporációk által megvett
baloldali politikai elit volt szavazói, elsõsorban a baloldaliságban, a szociáldemokráciában csalódott fizikai dolgozók és
al ka lm az ot ta k mu nk an él kü li , fo ly am at os an ro ml ó
életszínvonalú, napjainkra proletárrá váló rétegei. Az XIX.
század közepe és a XX: század eleje közt egyszer már
lezajlott, a profit és a tõkés társaságok érdekében kierõszakolt
nemkívánatos események, a vadkapitalizmus és a tõkés
társadalom születése. Még kíméletlenebbül játszódott le újra –
a gulyásszocializmusban szellemileg eltunyult lakosság
becsapásával – 1990 é s 2010 között, ugyana zokat a
folyamatok görgetv e maga elõtt a töb bség kárára, a
demok rácia jelsz aváva l és a t ársad alom v édelm ében
megválasztott parlamenti képviselõk statisztálásával.
A nemzeti radikális gondolatok születésének és
elterjedésének elõzményei
A társ adalmi fejlõdés é s berendez kedés Európasz erte
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változatosan alakult. A nagy európai monarchiákban a
felfedezések, majd azok kiaknázása – a gyarmatosítás – után
az uralmat átveszi a kapitalizmus, a mesterségesen szított és
szítható étvágy korszaka. „A kapitalizmust a megszerzett
kincsek birtokában az igények juttatták uralomra. Az
államnak fel kellett adnia a hûbériséget; szabad ipar, szabad
kereskedelem, szabad fogyasztó lesznek az új demokrácia
jelszavai. Az államnak a kapitalizmus századában egy
feladata van: visszavonulni.”(3) A kapitalizmus 1860 és 1900
között érte el a virágkorát, azután hanyatlani kezdett,
miközben túlélése érdekében titkon támogatott két akkortájt
születõ ideát: a demokráciát és a liberalizmust. Eközben, hogy
irracionális hatalma hanyatlását ellensúlyozza, profitját
növel je, meste rsége sen támas ztott konju nktúr ákba és
tõzsdekrachokba, majd hadieszközöket és újjáépítést igénylõ
háborúkba menekül. Prohászka Ottokár püspök már 1896-ban
megírta: „A liberalizmus egy utópia, ideológiai szabadság –
valóságos szolgaság”! Így, eltekintve a faji kérdésektõl, mára
vitathatatlan igazság, a liberalizmus és a demokrácia puszta
mítoszok. Rajtuk keresztül ment át a hatalom a régi
arisztokrácia kezébõl a kapitalista oligarchia, az ipar és a
pénzügyi körök kezébe. Hogyan került képbe a zsidóság a
kapitalizmus kialakuláskor? A zsidókérdés mindenütt elõáll,
ahova a zsidók eljutnak – állítja a cionizmus eszmei atyja,
Herzl Tivadar – mert a zsidók magukkal viszik. Nem
tagadható, a kapitalizmus virágkorában a zsidóság Európa
sze rte meg rag adt a a hat alm at. Eze n nin cs is mit
csodálkoznunk. Karl Marx mondta: „Mi a zsidóság gyakorlati
alapelve? A gyakorlati tendencia, a saját haszon. Mi a földi
istene? A pénz.” Sokan nem tudják, de ez a pénz, az
extraprofit, amivel megalapozták késõbbi banki és ipari
befektetéseiket elsõsorban az európai – így a magyar –
nemességtõl származott. Elõbb a selymek, bársonyok,
drá gak öve k és egy éb lux usc ikk ek ker esk ede lmé nek
ellenértékébõl, majd késõbb az arisztokráciának az árura
nyú jto tt uzs ora köl csö nök bõl vag y zál ogu l a zsi dó
kereskedõknek átadott só és egyéb vámjogokból, adókból állt.
Az uzs orát é s a pén zvált ás las san ki terje sztet ték a
polgárvárosokra és a parasztságra. Magyarországon sokáig
földet nem vásárolhattak, ezért egyre nagyobb összegek
koncentrálódtak az izraelita kereskedõknél. Így lett a tõke
tulajdonosi köreiben, a nemzetközivé vált korporációk és a
ba nk ok ha ta lm i p oz íc ió ib an , v al am in t k és õb b a
szociáldemokrata /szak/szervezetekben a zsidóság nagymértékb en képv isel ve. Egye s véle kedé sek szer int az I.
világháború, amely végével a régi arisztokratikus birodalmak
összeomlottak, nagymértékben zsidó cselszövés eredménye.
„A cári Oroszországnak, a monarchista Németországnak és a
katolikus Ausztria-Magyarországnak az összeomlása a zsidó
célok elérésének lényeges megkönnyebbítését jelentette”.(4)
A kapitalizmus és a tõke a jólét és a nyomor hullámain
táncoltatta a szereplõket, ezért egyre fokozottabb igény
alakult ki ezeknek a hatásoknak az ellensúlyozására. Újra
elõtérbe kerül az állam szerepének fontossága. A társadalmi
szolidaritás eszméjét legtöbben a baloldali munkásszakszervezeteknek tulajdonítják, miközben a szociáldemokrácia a
kapitalizmus testvéri ölelõje és kiegészítõje. (5) Ezt
felismerve tette közzé XIII. Leo pápa 1890. május 15-én
»Rerum Novarum« címû, a keresztény munkásság védelmébe
írt körlevelét. (6) Magyarországon az 1848-as forradalom és
szabadságharc után a nemesség alól kifutott a föld, a

felszabadult jobbágy nehezen polgárosult, a városok közt alig
volt magyar, az abszolutizmus még népesedésünket is
megállította, a kezdõdõ tõkésvilág ezerféleképpen õrölte az
erkölcsöket – írta Németh László (7). Ezért nálunk sem volt
jobb a helyzet, mint Európában, hiszen Budapest a kiegyezést
követõen egyre csak nõtt, ahogy a tõkés rend és az új
központosított állam parancsolta. A város bennszülöttjei
németek és zsidók /a jórészt zsidó kereskedõrétegben van a
legtöbb pesti bennszülött/, s akikhez hozzásodródtak egy
húszmilliós vegyes nyelvû birodalom szerencsekeresõi, tót és
sváb, több mint az arányszám kívánná, a magyar középen. Az
elsõ világháborús vereséget követõ, a szabadkõmûves Galilei
kör által szított Károlyi-féle szociáldemokrata forradalom a
fõleg zsidók által vezetett bolsevista anarchiába ment át,
amely csak a szegedi ellenforradalom, a Héjjas Iván, Prónay
Pál, Ostenburg Gyula és mások vezette különítményesek
segítségével volt megállítható. A pesti magyarságnak, a
konzervatív és keresztény-hazafias értelmiségnek 1919
novemberére már végleg elege van a szenvedésekbõl, a
kommün felelõseinek megbüntetését követeli.(8) Ezek az
okok, az ezt követõ román megszállás és a trianoni diktátum
miatt az ország sokkos állapotban volt gazdasági és erkölcsi
téren egyaránt. Ebbõl a mély szakadékból való kilábaláshoz
konkrét irányelvekre, cselekvési tervekre volt szükség. Az
egyik lehetõséget a jezsuita szerzetes, páter Bangha Béla, a
kor kiemelkedõ irodalmár-papi személyisége fogalmazta
meg.(9) Az értekezés fõ irányvonala, hogy visszaterelje a
nemzetet a Szent István óta tartó jézusi útra, amelynek
elhagyása vezetett 1920-hoz. A már említett pápai körlevél
szellemiségével bizonyítja, hogy a magyarság számára csak a
nemzeti- keresztényszociális út az egyetlen járható ösvény. A
Bethlen-kormány nem ezt az utat választotta. Majd az ezt
követõ években Horthy Miklós fõvezér ellenforradalmának
egyik legfõbb irodalmár támogatója, Szabó Dezsõ,(10) a
parlamentben tapasztaltak, valamint a kormányzó és a
vezérka r német és gyáripa ros- zsidó- kapital istabar át
magatartása miatt eszmeileg lassan eltávolodik, új utakat és
ehhez társakat keres. Új szellemû, az eddigi gyakorlatot
támadó írásokat – pamfleteket – tesz közzé. Hogy a
zsidókérdéshez kapcsolódva mi oka volt erre? Ismételten
Németh László írja: „A zsidóságot 1919-i önleleplezése után
megrémítették s amolyan félgettóba nyomták, de meg nem
törték. Ezt az akkori Európa sem engedte volna, de a magyar
uralkodóréteg sem volt bolond, hogy a legalkalmatosabb
dajkát / pénzforrását/, a megfélemlített zsidót, megsemmisítse. A magyar zsidóság számára az 1925-35 közé esõ
idõszak lett volna az önbírálat ideje. Kívülrõl épp úgy érkeztek
jóhiszemû bíráló hangok, mint ahogy a zsidóságból is.” Õk
azonban nem éltek vele. Többen, így Szabó Dezsõ, Németh
László és a nemzeti radikális gondolato k prominens
képviselõi, a Nemzeti Radikális Párt két vezetõje, Féja Géza
és Bajcsy-Zsilinszky Endre úgy érezték: a parlamenti
politikacsinálók, de Horthy maga is elárulta a tõke érdekében
a magyar feltámadás ügyét, ezért a német, pángermán vonal
mellett a kapitalista-zsidó vonalat tekintették a magyarság
legnagyobb veszélyének. Szintén Németh László írta:
„Magyarországon a háború táján már épp elég mûvelt, sértett
és gyõzelemszomjas zsidó élt, hogy az általános elvek alól ez a
faji magatartás kiütközzék. Szabó Dezsõ örök érdeme, hogy a
porondon magukra maradt zsidóknak ezt a kommunizmus
elsõ napjaiban vágta a szemükbe”. Mint látható, a nemzeti
radikális eszmeiséget egyáltalán nem az izraelita vallás elleni
gyûlölet vezérli, bár tagadhatatlan, hogy a fenti elõzmények
miatt – a korszellemnek megfelelõen – õk sem tudják kivonni
maguk at az által ánosí tások alól. (11) A radik alizm us

eszmeiségének fõ irányvonala, a faji gondolatok azonban – a
vádak ellenére – nem embertani fogalom, hanem erkölcsi. A
magyarság új életre lobbanását kívánja egy sorsához méltó
magatartású „új nemességben”. (12) Ez az eszme szellemi
párhuzamot mutat az Egyesült Államokban máig tanított és
követett Monroe elvvel: Amerika az amerikaiaké. Ha a
nemzeti radikalizmus „harmadik utas” modellje rasszista
alapon állna, nem emelkedne ki a kapitalizmust követõ új,
Eu ró pa sz el le mi bé ké jé t má ig me gf er tõ zõ es zm ei
irányvonalak, így a nemzeti szocializmus, a bolsevizmus és a
cion izmu s soks zor zava ros, megv alós ítha tatl an, már
megbukott ideológiái közül. Ezek a tanok nyilvánvalóan a
német „übermensch” nézet alapján nyugodnak, hiszen
min den ese tbe n az ado tt ura lko dó ras sz árj asá gát ,
felsõbbrendûségét bizonyítanák, a nemzetiszocializmusban a
ger mán ok, a kom mun izm usb an a mun kás osz tál y, a
cionizmus ban a zsidók felsõbbre ndûségét hirdetve. A
történelem elmúlt száz éve megmutatta, hogy ezek a magukat
felsõbbrendû, árja nemzeteknek valló pángermán vagy akár a
kommuniz mus leple alatt pánszláv eszméket hirdetõ,
kire kesz tõ rend szer ek sorr a megs emmi süln ek, ahog y
belátható idõn belül megsemmisül majd belsõ ellentmondásai
miatt az ultrao rtodox bilinc sû, rasszi sta, szepar atista
szellemiségû, cionista Izrael is.
Miért vádolják a magyarokat és a nemzeti radikálisokat
antiszemitizmussal?
A „magyar antiszemitizmussal” vádaskodók kitervelten
homályosan fogalmaznak. Füst Milán zsidó gyökerû költõ
állítása ennek tipikus példája: „az antiszemitizmus nagyon
bonyolult dolog, a magyar antiszemitizmus pedig legalább
kétsze r olyan bonyol ult dolog” ...Ped ig a magyar ázat
egyszerû, írta Németh László: „A zsidó érzékenység, mint
végtelen háló futja be az országot, ha egy helyen megütik, az
egész hálózat csörög, reszket, vonaglik. Ma különösen. Aki
ennek a hálónak az ura, annak hatalmas eszköz van a kezében,
hogy sérelmeit megbosszulja. Ezek az urak részben személyes
bosszúból, részben hatalmi okokból rázták meg a hálót, azzal
a jól bevált kétszínûséggel, amellyel az »üldözöttek« szokták
nálunk az »üldözõket« nyilvánosan ellehetetleníteni.”!
Vannak azonban más okok is. Mint elõzõleg bizonyítottam, a
nemzeti radikális mozgalom nem rasszista ideológiai alapon
áll, a zsidókérdést – akár a magyar társadalom nagy része –
nem vallási indíttatásúnak tekinti: „Magyarországon mindig
hiba volt, hogy valami rosszul értelmezett udvariasság
visszatartotta az embereket attól, hogy kényes kérdésekrõl
beszéljenek. Ennek valószínûleg az volt az oka, hogy kényes
kérdésekrõl rendszeresen indulattal, gyûlölettel és szeretetlenül szoktak beszélni az emberek, és amikor a közvetlen
szembeállás az indulatosságot már a jó modor parancsára
kirekesztette, maga a kényes kérdés is kényes, meg nem
illethetõ, ki nem mondott kérdéssé vált. Állapítsuk meg azt,
hogy a zsidókérdést az egész felvilágosodás korszakában,
amely a barokk vége fele kezdõdött és a liberalizmus érájában,
a háború elõtt végzõdött, vallási kérdésnek tartották. Ideje
volna már a magyar köztudatnak kiábrándulnia ebbõl a
gondolatból, hogy most a vallási közömbösség korszakában a
zsidókérdés vallási kérdés.”(13) Én azonban ezeket a
dolgokat részben másként látom. A zsidóság egy jelentõs része
Magyarországon máig lebegteti vallási és faji hovatartozást –
mondjuk ki – pillanatnyi érdeke szerint. Ez a viselkedésmód a
holokauszt árnyékában részben érthetõ, de a magyarság
töb bsé gén ek, /Al más y Lás zló Afr ika kut ató tól – a
névteleneken keresztül – Páter Varga Béláig, a Kisgazda Párt
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és a Nemzetgyûlés egykori elnökéig,/ abban a nehéz idõben
tanúsított magatartása miatt ezzel nem magyarázható.
Napjainkban Magyarországon – minden vád ellenére – a
rasszista alapú fajgyûlölet elenyészõ, ennek folyamatos
hangoztatása a becsületes zsidó kisebbségnek sem érdeke. Az
állam törvényben biztosította az izraelita vallás szabad
gyakorlását, múzeum épült a német megszállás zsidó
áld oza tai nak eml éké re köz pén zbõ l, Deb rec enb en és
Budapesten külföldrõl jött rabbik tölthetik be a vezetõ
zsinagógai posztokat. Szeptember elején zsinagógát avattak
Óbudán kormánytagok és Erdõ Péter katolikus püspök,
bíboros-prímás részvételével, ahol büszkén olvasták fel
Benjamin Netanjahu, izraeli miniszterelnök üdvözlõ levelét,
amelyben egyenesen a „magyar zsidó élet újjáéledésének
szi mbó lum aké nt” mél tat ja az ese mén yt. Ugy anc sak
bántatlanul mûködhetnek az ezeréves magyar kereszténység
alapelveivel ellentétes eszmeiségû, Talmudot követendõ szent
köny vnek tart ó, Magy aror szág ra tele pült szél sõsé ges
ultraortodox zs idó irányzatok v agy a palesztina i Deir
Jászinban Menachem Begin késõbbi izraeli miniszterelnök
által elkövetett vérengzést jogos önvédelemnek tekintõ
Cionista Szövetség. Miért van akkor a többséget vádoló,
ál la nd ó an ti sz em it a vá da ka t ha ng oz ta tó hi sz té ri a?
Hivatkoznék egyrészt Raffay Sándor evangélikus lelkész,
teológia tanár 1917-ben írt gondolataira (14): „Mi az oka a
magyarországi zsidókérdésnek? Nézetem szerint az, hogy a
magyarországi zsidóság, tiszteletreméltó kivételtõl eltekintve,
a vele szemben nyilvánuló elõzékenység és kedvezés dacára
sem képes beleilleszkedni a magyar nemzet sajátos és
hagyományos szellemébe. Történeti életébõl folyólag oly
korláttalanul szabados, világpolgárságot propagáló irányt
követ, amely a kis és rokontalanul álló nemzetek életét
szükségszerûen gyökereiben megtámadja, s amely a magyar
nemzetnek se múltjával, se jövendõ értékeivel meg nem
egyezte thetõ. E zenkívü l a zsidó ság egy r észe val lási
szokásaival (15) is merõben ellentétbe helyezkedik az
általános társadalmi szokásokkal és felfogással és igazában
önmaga zárja el a megértésre vezetõ asszimilálódás útját, õ
maga zárja el magától a hozzá testvériesen közeledni hajlandó
embertársakat is. Végül a zsidó fajban az évezredeken át
mindenütt mutatkozó elkülönültség különben is sok olyan
egyéni és faji tulajdonságot teremtett meg és fejlesztett ki,
amely ek sokak at a társa dalom ban nem rokon szenv es
magatartásra visznek s így önkéntelenül is az ellenérzést
váltják ki e különben sok tehetséggel felruházott faj ellen.”
Érvei máig helytállók, láthattuk1990. után elárasztották a
sajtót a magyarországi faji alapon történt, elsõsorban zsidók
kirekesztésrõl szóló könyvek, filmek és tudósítások.(16)
Szerzõik elsõsorban olyan vallástalan, zsidó gyökerû írók vagy
újságírók gyerekei, unokái, akiknek a szülei azon a marxi
Tõkén szocializálódtak, amelyet most utódaik legfeljebb a
kit örö tt sze kré nyl áb pót lás ára has zná lna k. Eze k az
értelmiségiek, akik egyetemista korukban még buzgón
jegyzeteltek Gerõ Ernõt, Lukács Györgyöt esetleg Bibó
Istvánt , mára írásaik kal kizáról ag a kapital izmus, de
elsõsorban az általuk kifizetett pénz szolgálatába szegõdtek.
Ezek a szennyiratok megjelenése napjainkig egy eltervezett
folyamat része. Ezt a tobzódást csak szította a zsidó
holokausztban érintettek szerint anyagilag elégtelen, újabb
kárpótlást követelõ folyamatos jajgatás, amelyet elsõsorban –
a háttérbõl – a Mazsihisz, pénzéhes, kommunista múlttal és
pártállami kollaborációval terhelt vezetõi szítanak. Ebben
segítségükre vannak a nagy nemzetközi zsidószervezetek,
miközben ez ügyben folyamatos a holokauszt áldozatainak
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számával (17) való bûvészkedés. A kárpótlás kizsarolásáért
újra és új ra elõhoz akodtak a magyar né p kollekt ív
felelõsségével a német megszállás alatti II. világháborús
események kapcsán, külföldi bíróságokon (18) lépnek fel
csaló, tisztességtelen követelésekkel. Ez a folyamatos szemita
vérvád dal s zemben a húsz éve a lázato s kor mányza ti
reagálások miatt a zsidóság egyes hangadói (19) még jobban
elszemtelenedtek. Ezek az események és a gazdasági életben
befektetõ izraeli és külföldi zsidók viselt dolgai azonban lassan
felszítják a magyarság körében az izraelita vallású és a zsidó
rasszal szembeni antiszemita gondolatokat. A zsidóság ebben
nem érintett, még a jobboldali érzelmû rétege is ennek ellenére
hallgat, kimondatlanul szolidaritást vállal fajtársaival. Ez az
összetartás mindig is jellemzõ volt. A „kikeresztelkedés”, (20)
az izraelita felekezet elhagyása csekély arányban jellemezte a
magyarországi zsidóságot. Az 1930-as évek elejétõl azonban
tapasztalható volt az izraelita vallástól való elfordulás
jelensége, amelytõl /az asszimiláció sajátos formájaként/ az
érintettek társadalmi kezelésük módosulását várták, hátterében
a zsidó léttel járó hátrányok elkerülésének a szándéka rejlett.
Sokakat azonban nem is az asszimilációba vetett hit indított
erre, hanem külsõ kényszerítõ körülmények vittek rá. A
„kitért” zsidóság mindenesetre igen kényes helyzetben találta
magát, (21) az átkeresztelkedés az elhagyott zsidó közösség
szemében az õsök és a sorstársak cserbenhagyását jelentette.
Ez a lépés szinte árulással, az ellenség táborához való átállással
volt egyenértékû, minden eszközzel próbálták errõl lebeszélni
a kitérni szándékozókat hitsorsosaik. Fontos megemlíteni azt
is, hogy a zsidóság „hite” a többség esetében inkább
közösségtudat volt, mint mély vallásos meggyõzõdés.(22) A
jelenben a zsidóságukkal szemben magyarságukat elõtérbe
helyezõ és ezt nyíltan is vállaló, a múltat reálisan felmérõ zsidó
gyökerûek száma ugyanakkor igen csekély. Annál többen
vannak a magyarság értékeit lenézõk és megvetõk, a hivatásos
vádaskodók, hemzsegünk a nagyvilágban szándékosan rossz
hírünket keltõ, „magyar” zsidóktól, a Kertész Imréktõl, a
Konrád Györgyöktõl kezdve a legutóbbi napokban összevissza hazudozó Heller Ágnesig, a marxista felforgató Lukács
György tanítványáig. Ez a módszer, hogy az irodalomba és
közéletbe beférkõzött zsidó gyökerûek fõleg rombolnak, nem
a rendszerváltás hozománya. Nem kétséges, hogy a zsidó
származású írók felpezsdítették a múlt század fordulóján a
szellemi életet, a gazdaságot is felhúzó zsidóság a kultúrában is
ott volt erõs, ahol a tõke, a vállalkozói kedv és anyagi érzék
kellett. „Mindeközben, amit a magyar akár politikai, akár
tudományos téren ezer év alatt alkotott, kicsinylése, gúnyolása
lett az ifjú Magyarország, a Nyugatosok alaphangja s azok,
akik e zászló alatt sorakoztak, túlnyomórészt a zsidóságból
kerültek ki,” volt olvasható (23) e jogos panasz már 1917-ben.
Ez a negatív tendencia eltartott napjainkig. Pedig a magyar
zsidóságnak nem kellene idegenként viselkednie, hiszen az
immár több mint száz éve kiabáló – napjainkig hallható gátlástalan, hazug rombolók polgártársainkból, társadalmunk
tagjaiból kerülnek ki, akik írók, tudósok, mûvészek vagy
politikusok. Csoda hát, hogy a magyar irodalom, történelem,
tudomány a magyar állami és társadalmi rend eddigi
eredmé nyeit és alkotá sait folyam atosan becsmé rlõ és
kicsinylõ, múltunkat történelmi ócskaságnak tekintõ zsidókat
– akik külföldrõl hozott a vítt utánzatokkal kiszor ítani
igyekeznek az ezernél több éves magyar, nemzeti, vallási és
erkölcsi szokásokat – folyamatos ellenszenv kíséri? Ráadásul
ebben a dologban az a legfelháborítóbb, hogy ezek az emberek,
bár ma gyaru l írna k és be széln ek, a m agyar nemze t
ellenségének tekintik magukat. Ebben a feszült helyzetben az

izraelita vallású magyaroknak és a zsidó gyökerû
magyaroknak nagy szüksége lenne egy önvizsgálatot magába
foglaló párbeszédre és megegyezésre a saját érdekükben. Az
elmúlt száz év, különösen az elmúlt húsz év káros gyakorlatát
kell megváltoztatniuk. Minden hamis vád ellenére ma még a
nemzet jelentõs része, köztük e sorok írója Szent István
ezeréves, az idegenekre vonatkozó elveit vallja, amelyet a
zsidók esetében így magyarázott a nagy katolikus püspök,
Prohászka Ottokár: „Én nem gyûlölöm a zsidókat, de amikor a
zsidó boldogul, nekem fáj, ha azt látom, hogy az én testvérem
rovására boldogul. A magyar nem gyûlöl senkit, én sem
gyûlölök senkit, én szeretek mindenkit, szeretem a zsidónak a
lelkét is, de ha ezen szereteten az én népem megy tönkre és én
megyek tönkre, az már nem szeretet, ez már öngyûlölet.
Magyar, ne gyûlöld önmagadat, és ne ölj testvért, senkit se, ne
öld a zsidót se, de még kevésbé öld meg önmagadat!”
Ha valaki végigolvassa ennek a dolgozatnak az érveléseit,
netán jártas a nemzeti radikális irodalomban, már egyáltalán
nem csodálkozik, hogy a mozgalmat antiszemitának és
rasszistának nevezi a tõke tulajdonába lévõ és a velük
kol lab orá ns saj tó Az elõ zmé nye kbõ l biz ony íto ttn ak
tekintendõ a tõke és a zsidóság hangadóinak összefonódása.
Rendszeresen bevetik az emberi érzelmeket, a sajnálatot és
együttérzést mindig kiváltó kirekesztés kártyát, amelyet
pillanatnyi érdekeik szerint fokoznak a holokauszt és az
antiszemita gyûlöletre utaló felhangokkal. A felelõsség
vállalást még a történelmi tények bizonyítása ellenére is
nacionalista gõggel, kioktatóan elutasítják, még agresszívabb
magatartásra buzdítják a cionista Izraelt.(24) Tipikus fegyvere
tehát a kapitalizmusnak és az õt éltetõ, belõle megélõ
zsidóságnak, a tõke „agent provocateur”-einek ez a kettõs
mérce, amelyet – a „harmadik út”, a nemzeti radikalizmus
ellen is – gyakran alkalmaznak. Épp ezért nem szabad a
nemzeti radikális eszméket vallóknak abba a hibába esniük,
hogy általánosítva, ba jaink minden forrásána k csak a
zsidóságot tartják. Lelkiismereti kötelességünk és elemi
érdekünk, hogy csak a tények alapján mondjunk ítéletet, az
igazság bemutatása és kimondása a nemzetért felelõsséget
érzõ magyar irodalmárok, a radikális értelmiség egyik legfõbb
feladata.
Mit akar a nemzeti radikalizmus ?
Mit akart adni a nemzetnek a mozgalom alapideológiája, mit
takar a nemzeti radikális eszmeiség? A Magyarországot
felemelni akaró nemzeti radikalizmus azok az eszméket,
érvr ends zere ket, áram lato kat és gyak orla toka t teki nti
ellenségének, amely a globalista kapitalizmus legfõbb
játékszere hatalma fenntartásához. Szabó Dezsõ négy
pontban foglalta össze. Elõször: olyan politikai rendszert,
amely minden tényében növeli a nemzeti munkaegyetem (25)
tömegét önsorsa irányítására, azaz arra, hogy a nemzet egész
tömegében állammá fejlõdjék, és amely megszüntet minden
szabad zsákmányolási lehetõséget, a politikai, a gazdasági, a
kulturális életben egyaránt. Másodszor: új demokrácia
megvalósítása, ami annyit jelent, hogy eddig korlátlan szabad
versenyek demokráciája helyébe az intézményesen biztosított
szabadságok demokráciáját valósítja meg. Harmadszor: a mai
beteg középosztály helyébe a munkás és parasztosztályból kell
nevelni új egészséges középosztályt. Negyedszer: teljesen
elszakadni a német érdekkörbõl, kelet felé orientálódni,
felvenni a kapcsolatokat a velünk szomszédos országokkal s a

Balkán felé közeledni.
Németh László ugyanakkor ezt írja: „A mozgalom elsõsorban
ezé az országé, s ennek az országnak nélkülözhetetlen és
hasznos osztályait akarja e történelmi és földrajzi hely jellegét
figyelembe vevõ »nemzet«-ben egyesíteni s levegõhöz
juttatni. A mozgalom tehát „nemzeti”, de azon túl, hogy
nemzeti, nemzetközi is. Nemcsak Csonka-Magyarországhoz,
hanem az egész »kis népek zónájához« szól; a szomszéd
országok számára mozgalmi példát teremt, átalakulásukat téve
egy Közép-európai szövetség elõfeltételévé. Bár egyelõre a
saját nemzeti talpra állásunkért küzd, már most jelzi, hogy ez a
nemzeti állam egy nemzetfölötti »birodalom«-ban is el tud
helyezkedni: a nemzeti és nemzetfölötti állam eszméje
ös sz ee gy ez te th et õ. De a Kö zé p- eu ró pa i, kö ze le bb i
nemzetköziségen kívül ez a mozgalom európai is; ez európai
mûveltség sugallatára hallgat, s miközben nemzeti feladatait
betöl ti, a szoci alizm us új, magas abb válfa ját akarj a
megteremteni, mely Európa hagyományaival, a század
eszméivel és hajlamaival szervesebb kapcsolatban van, mint a
szocializmus másik két szerephez jutott faja: a bolsevizmus és
fasizmus. Ez a szocializmus elõdeitõl rend és valóság, állami
és emberi változatok magasabb rendû egyensúlyozásában
különbözik.” Szinte ugyanezeket a gondolatokat fogalmazta
meg Bajcsy- Zsilinszky Endre is „Nemzeti Radikalizmus”
címû mûvében, amelybõl külön kiemelendõ a tõke ellenes
kifakadásai és a „tudomány, irodalom és mûvészet”-rõl szóló
fejezete. Fenyõ Miksa(26) írta a könyv megjelenése után:
„Bajcsy-Zsilinszky Endre a mának parancsára kíván hallgatni
és a magyar problémát sub hic et nunc,(27) a mának
szemszögletébõl kívánja vizsgálni: minden egyetemessége
mellett, ha úgy tetszik, pártprogramról van benne szó,
nemcsak eszmékrõl, hanem a párton keresztül az eszmék
megvalósításáról is, institúciók teremtésérõl, melyek a
lehetõséget az eszmék megvalósítására megadják”. Ha
figyelmesen elolvassuk a nemzeti radikális gondolatokról
szóló mûveket, láthatjuk, ennek a mozgalomnak megálmodói
nem jobboldaliak vagy baloldaliak, de még a középúthoz sem
tartoznak; egy gyökereiben megváltoztatott gondolkodásmód,
a „harmadik út” képviselõi. A globalizált, kozmopolita
nagyvárosok erõszakos és durva, csak kereskedõ, hasznos
értéket nem termelõ spekuláns, bróker- és bankvilágának
leáldozott. Vissza kell fordítani az embereket a természet, a
falvak és föld, a teremtõ munka íze felé. Sokadszorra Németh
László 1930-as években írt tanulmányaiból idézek: „Föld és
ember valahányszor és valahol találkoznak, eredetit akarnak
létrehozni. Ember és táj: võlegény és menyasszony. A mai
államrend és a mai mûveltség óvszert dug a võlegény zsebébe
s megtanítja úgy érintkezni, hogy szerelmükre hasonlító
magzat ne szülessék. Azt követelik tõlünk, hogy szeressük a
hazát? De mi lett ez a haza? Elvontság, mint az emberiség.
Adjátok vissza az embereknek a tájhazát; tudatosítsátok a
körülmények és munka, lélek és láthatárral kiölelt világ
kapcsolatait; a haza tapinthatóbb és szerethetõbb lesz. A
nemzet életének melegedõ-tüzeit a tájhazák közepén kell
kigyújtani. A kis egység, melyet még ismerünk s melyben
mindet is ismernek, több embert enged be a nemzeti életbe, s a
milliókhoz közelebb fekvõ kultúrköröket teremt. A görög
polisz közösség-teremtõ piacaira van szükség. A belsõ
közösségek súrlódásai nem szakíthatják szét a mai államot, a
csop orto k kult urál is és közg azda sági önko rmán yzat a
legföljebb túlsúlyát mérsékli, míg hadsereg, gazdaságterv,
hitel az õ kezében van. Egy ilyen országban háromféle
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»hatalom« alakulna ki. Az államfõé és kormányé a nemzet
egységét biztosító hatalom. Övé a hadsereg, tömegipar, hitel;
vasút, posta s a külkereskedelem; õ képviseli kifelé az országot
s õ rendelkezik a nemzet tartalékaival a szükség esetén. A
tájhazák önkormányzatai a polgári élet fészkei, övék a
közigazgatás, népoktatás, törvénykezés. Az õ kiküldötteik
alkotják a helyi gyökerû népképv iseletet. A termelõk
szindikátusaiból szövõdik össze a harmadik hatalmi tényezõ, a
gazdasági életet kiegyensúlyozó s megszervezõ érdekképviselet. Az állam szervei és üzemei nem politizálnak és kinevezett
tisztviselõik vannak; az önkormányzatokból és szindikátusokból a tisztviselõi elem, amennyire lehet, kiszorítandó, maguk a
dolgozók viselik a tiszteletbeli tisztségeket, a tisztviselés kis
csoportok bizalmának a kifejezõje. A kormány az államátalakulás korában a párté; a párt alakítja ki a tájautonómiák és
szindikátusok kereteit is. Ahogy kormány, népképviselet és
szindikátusok összmûkö-dése tökéletesebbé válik, a párt
szétporlad e három szervben, úgyhogy az állam sorsát a
minõségi munkát végzõk politikai akarata irányítja, a
tömegmunkát végzõ apolitikus állam-szerveken át.” Németh
László és a nemzeti radikális eszméket megfogalmazó többi
író érvrendszere döntõen befolyásolták az 1943-ban
megrendezett, szárszói konferencia (28) megállapításait. A
Magyarország világháború utáni jövõjérõl szóló Erdei Ferenc
és Németh László vitában Erdei az esélyek alakulásából már
kirajzolódni látszó szocializmus, utóbbi a kapitalizmus és a
szocializmus közötti „harmadik út” mellett érvelt. A
résztvevõk döntõ többsége az utóbbival rokonszenvezett.(29)
A német vereség et követõ idõszak „harmad ik út”-as
megvalósítását megakadályozta a gyõztes hatalmak vezetõink
megállapodása, (30) amelyben Magyarországot a szovjet
érdekszféra, Sztálin és a kommunizmus rabságába vetette
1989-ig.
A jövõ útja
Láthatjuk, a nemzeti-radikális eszme több gyökérbõl nõtt ki,
bár egységes ideológiai alapon nyugszik, de sohasem öntötték
végsõ formába, képlékeny és változó. A megújult nemzeti
radikalizmus azonban csak akkor tud megfelelni legújabb kori
kihívásainak, ha az egységes új program kidolgozói elolvassák
és magukévá teszik a múlt, a magyarság számára leghasznosabb bölcselõinek, közgazdászainak, filozófusainak,
történész einek és irodalmár ainak legfontos abb mûveit,
levonják a tanulságo kat, értelemsz erûen felismeri k és
kijavítják hibáikat. Szabó Dezsõ, Bajcsy-Zsilinszky Endre,
Bangha Béla, Prohászka Ottokár, Mindszenty József, Bibó
István elképzelései alapot adhatnak ehhez, nem hagyhatják
figyelmen kívül az olyan helyzetértékelések tanulságait, mint
Németh László második szárszói beszéde. Irodalom és
történelem, írta maga Szabó Dezsõ is. A múltban a „népi” írók
felelõsségére hívta fel a figyelmet a Németh László, „Nemzet
és író”címû esszéjében, napjainkban Döbrentei Kornél költõ
(31): „Óriási tévedés azt hinni, hogy mindig egy többség
rekeszt ki egy kisebbséget, olykor bizony ez fordítva van. Egy
kisebbség akarja hozott, meg nem élt, akár kultúráját, akár
anyagi, politikai szándékait, törekvéseit ráerõszakolni egy
népre, amely talán éppen tehetetlenségi ereje, vagy éppen a
saját m agában való hi te, eze r éves k ultúrá ja révé n,
nyilvánvalóan védekezik és elutasítja. Ezt a fajta erkölcsi
védekezést kik jelenítsék meg, ha nem az írók”. Századunk
legfõbb szellemi kihívása, hogy a hazáért aggódó magyar
radi káli s ért elmi ség m éltó vála szt a djon a min dent
gyarmatosítani és leigázni akaró globális kapitalizmusnak.
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David C. Korten(32) így fogalmaz: „A gazdaság van az
emberekért s nem az ember a gazdaságért”. Ezért tartja az
általa kidolgozott alábbi modellt a jövõ három legfõbb
értéknek a PDC Forum.(33)
Igazságosság: Az igazságos társadalom a Föld ökorendszere
fenntartható és megújítható erõforrásainak felhasználása
során elsõbbséget ad annak, hogy minden ember számára
biztosítsa az anyagi szükségleteinek, szellemi és lelki
igényeinek megfelelõ szintû kielégítését. Eme alapvetõ
célokon túli fejlõdést a társadalmi, szellemi és lelki életnek az
életminõséget tükrözõ mutatóival méri és nem a fogyasztás
mennyiségével.
Részvétel: Minden embernek joga van arra, hogy részt vegyen
az életét alakító döntésekben, továbbá arra, hogy elismert és
méltányolt módon hozzájárulhasson a család, a közösség és a
társadalom javának fejlõdéséhez. Az egyes embereknek és
helyi közösségeknek elsõbbségük van a magasabb szintû
állami vagy gazdasági szervezet ekkel, intézmény ekkel
szemben.
Fenntarthatóság: A fenntartható társadalom tiszteletben
tartja az élõvilág sokféleségét, állandóan és tudatosan
munkálkodik azon, hogy az emberi fogyasztást egyensúlyban
tartsa a többi élõ igényeivel és az ökoszisztémák regeneratív
képességével, megõrzi a természeti tõkét.
Ha ezeket kiegészítjük a fentebb olvasható magyar szerzõk
mûveinek alapigazságaival, készen is áll kis híján az új
nemzeti radikális mozgalom alapprogramja, már csak formába
kell önteni. Még egy, a magyarság számára létfontosságú
témával kell kiegészíteni: ez pedig Trianon. Nem mondhat le
egyetlen nemzeti radikális eszméket valló magyar sem a
revízióról. „A magyarság megszállta a Duna-medencét egész a
gyepûkig, de ha meg akarja tartani, újra meg kell szállnia,
szálláso nként, vidékenk ént: ez a célja a tudomány os
tájkutatásnak, s még inkább a laikus tájismeretnek”.(34) Ez
nemcsak fontos gazdasági és természetvédelmi kérdés, hanem
erkölcsi is. Utat mutat, visszaadja a nemzet önbecsülését egy
újon nan mega lakí tand ó Kárp át-m eden cei Kárp át-h aza
konföderáció keretében. Minden magyar felelõs minden
magyarért, mondta Szabó Dezsõ. Ezért nem lehet a revízió
kérdésében megalkudni, okulva a múltból, pontos útját és
módját közakarattal kell megtervezni. Még külön felhívnám a
figyelmet a keresztény iránytûre, Prohászka Ottokár püspök
1899 -es taní tásá nak máig idõs zerû font ossá gára . „A
keresztény világnézet hódító elõnyomulását tagadni nem
lehet; agyon volt ütve egy ideig, ignorálták, elnyomták; de az
öntudatlanság éje immár foszlik s a feledés árnyai szétfolynak
a keresztény reneszánsz emelkedõ napjától. Az új idõk a
törtetõ áramok erõszakossá gával s az öntelt fiatalság
öntudato sságával szakítot tak a kereszté ny gondolattal;
valamiképp elhalványodott szemükben igézõ szépsége;
vénnek, kiéltnek, tehetetlennek látszott, s gondolták, hogy
leszerelhetik”. Azóta eltelt száztíz év, és mára láthatjuk: az „új
idõk”, a New Age végre összeomlott, Isten segítsége nélkül
nem mûködik semmi. Ideje hát, hogy a javított kereszténykeresztyén új „harmadik út” végre megvalósuljon.
Ma politológusainak többségének véleménye szerint már
nincs szüksége szilárd, kidolgozott ideológiára a politikának, a
politikai pártoknak, a jó politikus pragmatikusan gondolkozik.
Ez a érvelés azonban bizonyíthatóan tévedés, kidolgozott, a

gyakorlatban hosszútávon felhasználható, új eszmék nélkül
csak a már bejárt zsákutcák kora folytatódik. Magyarország
politikai elitje ilyen vagy olyan okok miatt negyvenöt év
kommunista-szovjet megszállás tanulságait félresöpörve húsz
éve ismét tévúton jár. Hazánkat egy általunk vezetett, ezer éven
át bevált Kárpát-medencei egység helyett a hálátlan, oly
sokszor becsapó, kihasználó és kirabló Európa kénye-kedvére
bízzák. Elsõsorban saját politikai túlélésük érdekében
feláldoznák a minket megilletõ igazságtételt, nemzetünk
gyarapodását és megmaradását az európai szövetség délibábja
kedvéért a brüsszeli bürokraták és az õket irányító kapitalista
korporációk tulajdonosainak oltárán. Minden józan
gondolkodó látja, az új ezredév elejére az egyre
életképtelenebb globalizáció, a kapitalizmus és az általa
kitalált demokráciamodell végleg megbukott, tovább már nem
foltozható, ahogy a mûködésképtelen Európai Unió sem. Ezek
azok az okok, amelyek miatt már nem halasztható egy
megújított, a kor kihívásaihoz igazított, ugyanakkor
keresztény-szociális és konzervatív jegyeket is magába
foglaló, nemzeti-radikális eszme megfogalmazása majd
végrehajtása, a XXI. századi „harmadik út”, amely egyetlen
lehetõség Magyarország általános szellemi és gazdasági
kitörésére, a szabad, magyarként való túléléséhez.
***
(1) Mi is a fasizmus ? A bolgár kommunista párt vezére, Georgi

Dimitrov így határozta meg a Kommunista Internacionálé
tizenharmadik plénumán, 1933-ban. „A fasizmus a finánctõke
legreakciósabb, legagresszívabb, legsovinisztább csoportjainak nyílt
terrorisztikus diktatúrája!” Finánctõke: az összefonódott banktõke és
ipari vagy
mezõgazdasági termelõ tõke jelzõje a marxi
kifejezéstárban. Van vagy volt-e egyetlen finánctõkés csoport is a
magyar radikális jobboldal mögött? A nácizmus vádja még
nevetségesebb. Szabó Dezsõ, akit a nemzeti radikális eszmék
„atyjának” is neveznek, kimondottan németellenes volt, nem beszélve
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endrérõl, aki éppen a nemzetiszocialista
Gestapóval vívott tûzharcban sebesült meg és lett a hitleri
Németország áldozata.
(2) Vámos György: Leleplezés, Magyar Hírlap, 2009. július 16.
(3) Németh László: Új enciklopédia felé 1932.
(4) Julius Evola: A zsidókérdésrõl 1936. Fordította Ferencz Ernõ.
(5) Ferdinand Fried: Das Ende des Kapitalismus/A kapitalizmus
vége/ Die Tat, 1929.
(6) Lásd- Szózat 2010.január: A katolikus egyház és a társadalmi
igazságosság. (7)
Kisebbségben, Kecskemét 1939.
(8) Tormay Cecile beszéde: Felszabadult Budapest, 1939-es Tormayéletmûkiadás 9. kötete /Küzdelmek – Emlékezések/
(9) Magyarország újjáépítése és a kereszténység, értekezés 1920.
Budapest.
(10) Az elsodort falu.
(11) Antiszemitizmus, Virradat 1921, Budapest visszafoglalásaVirradat 1921.
(12) Németh László meghatározása
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felsõházában 1938. május 24-én. Kijelentései miatt
antiszemitizmussal nehezen vádolható, hisz veje volt Bibó István,
akinek anyai ágon zsidó vér is folyt az ereiben.
(14) Huszadik Század.
(15) Ortodox ág
(16) Lásd legutóbb- Haraszti György: Más az igazi kárpótlás; Hetek
2010. július 30.
(17) A Magyar Statisztikai Hivatal 1946. kiadása (a szerzõ
tulajdonában) szerint az izraelita vallásúak száma 1941-ben, A II.
bécsi döntés után, 400 980 fõ. Mivel a vallástalan státust nem
ismerték, fizikailag sem létezik az a cca 400 ezres különbség sem a
kikeresztelkedett zsidó õsökkel rendelkezõk vagy/ és + születés 1944-

ig, ellentétben az áldozatok állítólagos 800e fõs számával. Hetek,
lásd fenn.
(18) Lásd: MÁV és OTP elleni chicagói keresetlevél
(19) Például a Tilos Rádióban elhangzottak vagy a szélsõséges
Chábád Lubavics ortodox mozgalom rabbijának, Köves Slomónak a
felszólalása az Országházban 2009.december 13.
(20) dr. Schulek Tibor evangélikus tábori lelkész, presbiter „A
zsidókeresztyénekrõl” címet viselõ tanulmányában az egyházak „alig
jóvátehetõ mulasztásának” nevezte azt, hogy befogadták az izraelita
áttérõket az egyházba. Lásd: A zsidókeresztyénekrõl. Különlenyomat
a „Keresztyén Igazság”-ból. Gyõr, 1938..
(21) Az új keresztények – mondja Bálint László – a legtárstalanabb
elemei a társadalomnak. Tûrhetetlen helyzetüket a zsidóból
reformátussá lett szerzõ a következõ szavakkal ecsetelte: „Akik
elhagyták az õsi hitet, vergõdnek az õket õrlõ malomkövek között,
lézengenek úgy, hogy sehova sem tartoznak. A zsidóság, a régi tábor,
tobzódó gyûlölettel tagadta ki valamennyiüket, az erõs, hatalmas, új
gyülekezet, ahova menni akartak, viszont éppen csak megtûri õket és
formaian ad nekik hazát. Reménytelennek látszó, örökös
ideodajárkálás ez két szomszédvár között.” Bálint László: Az áttért
megszólal.
(22) A „Remény” címû akkori zsidó ifjúsági lap érdekes idevágó
példával szolgál, részletet közöl S. I. kereskedelmi iskolai tanulónak
egy kitérni készülõ barátjához írott (képzelt) levelébõl. „Kedves
Barátom! Mikor édesanyád világra hozott, Téged is csatába küldött,
hogy harcok közepette megálld a helyedet. S miként a görög ifjú nem
vesztette el pajzsát megfutamodás közben sem, (inkább megölte
magát) úgy Te se dobd el pajzsodat, a vértedet: a hitedet. Mi zsidók,
egy kis hadsereg vagyunk... Hát te minket cserben akarsz hagyni?...és
azt hiszed, hogy lesz egy nyugodt éjjeled? – K.Farkas Claudia: A
kikeresztelkedés problémája a zsidótörvények idején.
(23) Dr. Concha Gyõzõ egyetemi tanár, Huszadik Század.
(24) Köves Slomó: Ki a gettóból Izrael! Nyílt levél Navrasics
Tibornak a holokauszt és a kommunista rendszer bûneinek
tagadásáról szóló törvénycikkek kapcsán 2010. június 6.
(25) Itt munkavállalók.
(26) Fenyõ Miksa *Mélykút, 1877. dec. 8. – † Bécs, 1972. ápr. 4.
Esszéíró, kritikus, politikai és közgazdasági író.
(27) - Itt és most.
(28) A magyar református diákok Soli Deo Gloria Szövetsége (SDG)
történelmi jelentõségûvé lett országos összejövetele, 1943. augusztus
23-28. A vitákban részt vettek a KALOT, az EMSZO és a
Hivatásszervezet tagjai mellett diákok, írók, politikusok, hírlapírók,
egyesületi vezetõk, munkás- és parasztfiatalok egyaránt, mintegy
600-an. A megbeszélések témája az 1939 óta tartó világháború, a
magyar nép állapota és a nemzet háború utáni jövõje. Elõadók volt
többek közt Németh László, Veres Péter, Erdei Ferenc, Karácsony
Sándor, Féja Géza, Szabó Pál, Nagy István, Szabédi László,
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a Szózatban.
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(31) A Tilos rádió elõtt mondott beszédének részlete, Budapest, 2004.
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(32) A tõkés társaságok világuralma, USA 1995.
(33) People-Centered Development Forum / Emberközpontú
Fejlesztési Fórum/
(34) Németh László meghatározása
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Döbrentei Kornél: Amikor Madonnát játszik a céda

M

inden zsák megtalálja a maga foltját, állítja a népi
bölcselet. És minden folt megleli a maga hiénáját,
teszem hozzá mély meggyõz õdéssel , látván,
tapasztalván, hogy minden nap meghozza hordalékként a
maga szennyét. Az elõzõ választási ciklusban levitézlettek
jóvoltából, illetve rossz modorából következõen elaljasult a
választási küzdelem. Az ellenzék, amely már régen nem
ell enf élk ént , han em ádá z ell ens égk ént vis elk edi k –
viselkedik?, ez azért túlzás! –, kimeríthetetlennek tûnik
viszolyogtató, gusztustalan meglepetésekben. Nem megy úgy
le a nap – ezeknek sose alkonyul be? –, hogy elõ ne állnának
valami trágáran botrányos váddal, bejelentéssel, hazugságos
képtelenséggel.
Arc unk on sze nte ske dõ és mél yrõ l fak adó erk ölc si
érzékenységet mímelve – mindenkinek látványosan kínos,
mikor Madonnát játszik a céda – összuralkodásuk minden
bûnét, mulasztását, mintegy közvádlóként, a mostaniak
nyakába varrják, és kikérik maguknak, ha leleplezik õket. ha a
szemükbe mondják, hogy amit elkövettek elõdpártjaikkal
együtt a legújabbkori magyar történelemben, az, ne szépítsük,
hazaárulás. Jobb helyeken a fõkolomposokat nemzetellenes
bûntettek elkövetésének alapos gyanújával bírósság elé
állították és könyörtelenül számûzték volna a közéletbõl.
Nem ez történt, jobban itt vannak, mint valaha, az élcsapat
tagja i, aki k soha bocsá natot nem ké rtek a z álta luk
„megvezetett” néptõl, annyit se löktek ki a szájukon, hogy
pardon. Erre kiváló alkalom kínálkozott volna, nem is oly
régen a 301-es parcellánál, ahol egy ízléstelen ötletnek
engedve nem átallották, éppen ott megünnepelni október 23át. Viszont õk, és ettõl hangos a média, bocsánatkérést
követe lnek, élükön a szelek tív amnézi ában szenve dõ
pártelnökkel. Ez már mindennek a teteje. Arcátlanságuktól
tényleg elsül még a kapanyél is: szerszám valamikor a
gyomtalanítás konzervatív de beváltan hatékony eszköze volt.
Volt, de hol van a tavalyi hó, herceg(ek), grófok, csillagosok,
katonák? Azóta vérrel-verítékkel locsolgatja a rátelepített
tarackost a magyar nép. Várván, mikor nemesül át angol
pázsittá a Párizsi udvarban, ahová vigyázó szemetek vessétek,
de a felcseperedés után szemen szedett a betakarítás, csak a
szürke hályog az igaz. Ebben a mûfajban a zöld, nem a remény
színe, egyértelmûen a penészé.
De van új a nap alatt, miközben a gyûlölet a régi. Régi-új;
nehéz az idõvel ujjat húzni, de a MASZOP-osoknak sikerül,
akik pilátusi kézmosás helyett a pecsenyezsírtól csöpögõ
ujjukat szopják, úgy mutogatnak – mindig másokra – míg a
történelem roncstelepérõl sutyiban visszahozták, renovált
alakban, a híresen hírhedt demokratikus chartát, úgyis, mint el
nem fekvõ támaszt a választási küzdelemben. Íme a folt
megtalálja méltó hiénáját. Nagy az Isten állatkertje!
A rendkívül aktuális, korszerû, az ellenállók és antifasiszták
tömegeit, így a volt partizánszövetség jeleseit, egyesítõ
képzõdmény, elnökük szerint, arra hivatott, hogy harcoljon az
itthoni fasizmus, a megfélemlítés ellen. Igaz, arról egy kissé
megfeledkeztek a szervezõk, hogy itt néhány évtizeden át
mé gi sc sa k ko mm un iz mu s, mu nk ás ha ta lo m ur al go tt ,
enyh ébbe n szó lva, népk öztá rsas ág, a mely – már az
osztályharc és a meghirdetett éberség miatt is, garancia volt rá
–, kiirtott, fizikailag is megsemmisített minden, úgymond
fasisztát magzati állapotában is. El nem tudom képzelni, kik
nemzhetik furton furt a további nácikat. Egy azonban
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bizonyos: ha annyi ellenálló akadt volna az országban, mint a
rosszemlékezetû partizánszövetségben, akkor, ugye, az egész
második világháború végkimenetele másként alakul, a német
megszállás, és a zsidók egy részének elhurcolása nem történik
meg. De akkor nincs orosz megszállás se, kommunista
érdekövezet, kollaboráns Rákosi.
Hát hol voltatok partizános, ellenállók, antifasiszták, amikor
zengett az ég? Mára megint elõkerültetek, sokasodtok, mint
esõ után a gomba, itt keresitek, s aki keres az mindenáron talál
ellenséget, mint a kibucból kényelmi szempontból dezertálók,
akik itt nálunk jól megfizetett, zsíros állásokra cserélték fel az
ütegállásokat, itt keresik a p alesztinokat, Izrael állam
mindenre elszánt ellenségeit. Itt, ebben a megcsonkolt,
történelmi ideje nagy részében élet-halál harcát vívó kis
országban, amely most azért szorul a fent említett elnök
nyilatkozótól, mert a Terror háza hamarább készült el, mint a
holocaust emlékmúzeum.
Tényleg, honnan veszi a bátorságot, hogyan merészel egy nép,
egy ország, amelynek társadalmát, többszázezerre becsülhetõ
lélekszámban megtizedelte, szétverte, kivégezte az Ávó és
minden utódalakulata, elõször a maga tragédiájának mementót
állítani? Arra a terrorszervezetre mer emlékezni, amelynek
felsõ vezérkara az egykori sárgacsillagos üldözöttekhez
tartozott és bevallottan elégtételt vett a magyar népen, éppen a
holocaustért. Magyarán könyörtelenül leverte rajtunk a múltat
s jövendõt. Lám, lám összefügg minden e kis országban.
Kaparjátok meg a falat, pöcegödör-tartalom tör elõ belõle,
vagy egy újabb jóvátételt, bocsánatkérést követelõ kampány.
A mostanság megalakult, ifjúsági, tehát fióka szekcióval is
megtetézett szervezet – tudnám, mit csöpögtettek a gyanútlan
ifjak fejébe, micsoda ideológiát, 2002-ben – elnöke a félelem
ellen ágáll fortélyosan, gyõzködve a nagy nyilvánosságot, no
meg a külföldet, hogy itt rettegésben kell élni. Szónokol,
be va ll ot ta n az MS ZP me ll et t ko rt es ke dv e, am el y
hagyományaiban mégiscsak a félelem-keltés archetípusát
hordozza, és nem csupán az ’56. utáni kitartó és elvetemült
megtorlásokra gondolok – évtizedekig tartottak rettegésben
egy országot –, de arra is, ami miatt, többek közt, kitört a
forradalom; igen, az MDP-re, a Magyar Dolgozók Pártjára,
arra az idõszakra, amikor egy villamoson elmondott politikai
viccért vagy egy levágott malacért elvitték az embereket,
nyomtalanul eltüntették.
Mindezek után nem éppen felemelõ dolog hallgatni ezt a
vérforralóan hazug, megalázóan bugris hablatyolást, és fáj
tudni azt is, hogy nem egy fejben gyökeret verhet, az igazság
csírájaként. Be kell látnunk, tisztelet a kivételnek, szellemileg
rendkívül alultápláltak vagyunk.
Kénytelen vagyok új szót alkotni, a viktimológia mintájára,
amely tudományág azt kutatja, állíja, hogy akadnak, nem is
kevesen, potenciális áldozatok, akik úgymond kihívják,
megkísértik a bûnözõk képében testet öltõ sorsot, vagyis arra
születtek, hogy a merénylõk és merényletek célszemélyei
legyenek, szinte vonzzák az alvilág erõszakos erõit. Keresztülkasul járván az országot, meghallgatva az embereket,
megismerve gondolkodási mechanizmusukat, már-már bûnös
naivitásukat, felszínességüket szomorú kötelességemnek, ám
helyén valónak tartom, nem éppen legnagyobb dicsõségünkre
a bale ktim ológ ia defi nití v kife jezé st leve zetn i, mert
legújabban ez a ránk jellemzõ és nem a virtus. A szükségbõl
erényt kovácsoló, az ínségbõl leleményt kicsikaró, lásd Ozorai

példa, vagy 1956-ban tankok ellen benzines palack,
Mo lo to v- ko kt él al a Ven gr ia , h ag yo má ny ai na k
továbbfejlesztése helyett a helyet-adás a velejéig rossz
„dumáknak”, hamis érveléseknek, a még hamisabb
próféták kificamított gondolatainak, a nappali sötétség
elõzékeny elfogadásának. Csak ilyen közegben, szellemi
köz áll apo tok mel let t eng edh eti k meg az egy ház
megtámadását, bírálását, kikezdését olyan egyének, akik
áldatlan tevékenységet fejtettek ki az ateizmus
„államvallássá” tételében, folytatták suba, illetve pufajka
alatt a leszámolást a klerikális reakcióval. Az elõdpárt
meghurcolta Mindszentyt életében, az utódpárt halálában.
Számos pap csak a hetvenes évek vége felé szabadult a
börtönbõl, például Lénárd Ödön. Másokat azért nem
helyeznek még ma se vissza egyszerû plébánosnak sem,
mert priuszuk van, nem rehabilitáltattak. Akad lelkiatya,
akin a mai napig bélyeg, hogy együtt ült Mindszentyvel.
Tehát az egyháznak, amely egyben a mi pásztorunk, nincs
joga fellépni az anyagelvûséget hirdetõk, az ateista
világnézetet képviselõk ellen, akik létében fenyegették és
fenyegetik? Nem védheti meg a nyájat? Kik tiltanák el
ettõl? Csak nem azok, akiknek egy levitézlett rezsimben
természetes elvárása volt, hogy az Egyházügyi Hivatal
bábjai, az úgynevezett békepapok rendre lándzsát törjenek
a kommunizmus mellett? Az rendjén való volt? Most meg
jegyzetelõ fiatalokat, mint zsenge, de már romlott,
megrontott cenzorokat ültetnének be a templomokba

spionkodni? Miközben a Hit gyülekezet minden morált
alulmúlva, zavartalanul mûködhet tovább? Hogyan,
milyen jogon?
Amit a kommunizmus az egyházak, s ezáltal a nemzet ellen
elkövetett, arra nincs bocsánat. Feloldozás is csak magánál
az Istennél keresendõ. Aki az egyházakat, pásztoraikat sérti
meg, az a magyar népet támadja, gyalázza! Miért kéne ölbe
tett kézzel, úgymond „objektíve” tûrni az ellenzék
manipulatív, görbe utas tevékenységét? A nyáj
szétzilálását, elzüllesztését, az ország veszélybesodrását,
megmaradási esélyeinek nyílt el-, illetve kijátszását. Ha
valakinek, az egyháznak ki kell állnia azért, hogy a talpon
maradásunkat, az emelkedésünket szolgáló értékek,
érdekek ne sérüljenek.
Itt az ideje, hogy végleg visszaserezzük a jövõnkhöz való
jogot, erre lesz most nemes alkalom. Nem véletlen, hogy
m i k o r. Va l a m i f é l e k o z m i k u s j ó v á t é t e l n e k ,
kiengesztelésnek érzem, hogy erre szinte közvetlenül a
feltámadás ünnepe után kerül sor, amely ünnep a sors
iró niá ja mia tt nem egy sze r az oro sz meg szá llá s
kommunisták ránk erõszakolta fekete napjával, április
néggyel esett egybe. Ezúttal nincs egyenlõségjel. Csak jel!
Rajtunk múlik, hogy az Isten fia, és a Boldogságos Szûz
népének feltámadása, túl a szimbolikuson, élhetõ, mérhetõ
valósággá legyen.
Budapest, 2002. február 15.

Plivelic Iván: Az Én Forradalmam Budapest, 1956
Boldog az a nemzet melynek nincsenek mártírjai!
/Bertold Brecht/

Elõszó
Saját szándékom ellenére 1956-ban forradalmár lettem! Én,
aki mindig békés és politikától mentes voltam, egyszerre csak
nálam sokkal magasabb szintû, és számomra nemigen érthetõ
dol gok ban tal ált am mag am. Mag ukk al rag adt ak az
esem énye k, ma jd en nek s odrá ban h amar osan én is
résztvevõjük lettem, és tevékenységemet a végén az egyik
fõszereplõként fejeztem be.
Ma is csodálkozva nézek vissza akkori magatartásomra,
és a korábban nem feltételezett megváltozásomra. Azután
ahogy vége lett, hamar visszatértem korábbi saját énembe,
mivel az örökké áskálódó, szakállas forradalmár nem illik
természetemhez. A tudományok, mûvészetek és sok más
számomra kedves dolog létezik a világban, ami mindezeknél
jobban érdekel.
Az alábbi írás egy olyan publikálatlan, ismeretlen
történet, amely néhány bátor fiatalról szól, akik 5 napig
ellenálltak a szovjet hadseregnek és evvel megakadályozták
számukra az egyik fõútvonal használatát. Ezek a fiatalok 1956.
november negyedike és nyolcadika között nem kevés kárt
okoztak az elnyomónak Pestszentlõrincen, az Üllõi út mentén,
amíg a halál nem vetett véget ennek a heroikus ellenállásnak.
Tudtommal az 1956-os budapesti harcok e része mind ez ideig
sehol nem került nyomtatásban közzétételre.
Csupán csak bizonyos idõ multán jön rá az ember arra,

hogy korszakváltó eseményekben vett részt, vagy legalábbis
annak egy kicsinyke részében, és talán érdemes mindezt
másokkal is megismertetni.
Egyike vagyok azon a túlélõknek lehet, hogy talán csak
az egyetlen, aki egyáltalán képes még leírni, hogy milyen
véres események is történtek a mi kis csoportunkkal, amely
megtisztelt azzal, hogy a vezetõjének választott. Akkori
bajtársaim emlékére írom le a küzdelmeinket, élményeinket,
pontosan, úgy ahogyan lefolytak, semmit el nem véve, vagy
hozzá nem adva a megtörtént valósághoz.
Ez az írás nem egy a forradalomról készült tanulmány,
arról számos más igen jó munkát írtak. Mindez csupán az én
személyes történetem, egy egyéné, aki "alulról" a nép közül
látta és élte át az eseményeket.
Így hittem egészen a múlt évig, amikor felfedeztem, hogy
Horváth Miklós említi az én esetemet 1956 Hadikrónikája
könyvében! Igaz, elintézi mindössze 17 sorban, kevéske az
enyéimhez viszonyítva, de nem is itt a probléma ami –
J’accuse! – kiáltásra kényszerít.
Horváth írja: «A XVIII. kerületben — Pestszentlõrincen
— november 4-e után több helyen támadást intéztek a szovjet
csapatok ellen. A rendõrség tagjai elhagyták az épületet, a
felkelõk és a lakosság a rendõrség fegyvereit széthordták.
1103 A Béke téren november 4-én nemzetõrök és katonák
vegyesen Szántó Farkas Béla fõhadnagy, a közeli légvédelmi
alakulat tisztje segítségével, majd irányításával a szovjet
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csa pat ok bej utá sán ak meg aka dál yoz ása cél jáb ól két
légvédelmi löveget helyeztek tüzelõállásba. Errõl a helyrõl
tüzet nyitottak egy repülõre, illetve több lövést adtak le földi
célokra is. A két lövegre mért erõs tûzcsapás miatt november 5én a közeli temetõbe vonultak vissza. Szántó Béla fõhadnagy
ezen a helyen is a parancsnokságot átvette, helyettese Forró
András fõhadnagy lett. A löveggel november 6-án légi célra
tüze³tek, november 7-én a szovjet harckocsikkal folytattak
tûzharcot. Ezt követõen a lövegekkel az iparvasút mellett új
tüzelõállásba települtek át. Ezen a helyen a kezelõk egy
szovjet tehergépkocsit kilõttek. A menekülõ szovjet katonákat
elfogták. A foglyokat a Bókai János iskolába kisérték, ahol
Szántó fõhadnagynak átadták õket. A szovjet katonák további
sorsa ismeretlen. Késõbb Budapest felõl szovjet harckocsik
érkeztek, amelyekre a lövegbõl tüzet nyitottak. A szovjet
harckocsik visszalõttek. Forró fõhadnagy megsérült és két
felkelõ az életét vesztette.
1104 HL.BKB. B. IV. 056/1958. Szántó Béla fhdgy. és tsai.
Meg kell cáfolnom néhány kijelentését:
1. Lehet, hogy Szántó fõhadnagy igazába jelen volt a
helyszínen, de én abszolút nem emlékszem, hogy Õ vagy más
tiszt engem vezényelt volna. Nem emlékszem Kiss L. Margitra
sem, mint ahogyan az a tárgyalás soraiból olvasható a nálam
lévõ fénymásolaton. Ugyanakkor igazán meglepõ, hogy a
többtized tanú és vádlottak közül egy sem említ engem. Az is
olvasható soraimból, hogy a történész soraihoz képest, mi
sokkal több harci feladatot végeztünk el.
Szántó Farkas
Bélából mindenáron bûnbakot akartak formálni. Jó része a
Neki tulajdonított cselekedeteknek az én mûvem volt; mint
például, az emelkedés mögött rejtezkedõ oroszok feje fölé
lõni, és én kiáltottam “az oroszok, az oroszok”, majd biztosan
hozzátéve, míg az ágyún ültem “lõjetek”. Én adtam ki a tüzet
elsõnek az orosz teherautóra s csak aztán tüzelt az út másik
oldalán levõ lövegünk. Én voltam már aznap a megválasztott
vezetõ, amikor elfogtuk a két katonát.
Nehéz hibákról olvashatunk a tárgyalás jegyzeteibõl,
misz erin t csa k egy tank lõtt voln a rán k az u tols ó
összecsapásnál. Tutsch József, /egy más, általam ismert
tárgyaláson/ megerõsíti emlékemet, hogy 6 tank jött ellenünk.
Itt Horváth helyes a számban, de hetedikére teszi mi
nyolcadikán történt. Az ágyukat mi katonák vontattuk ki a
Béke térre és nem a civilek. Abszolút érthetetlenül hallgatnak a
tárgyaláson a rengeteg halottról a pékség elõtt, mikor az
oroszok odalõttek. /talán akarattal?/ Múlt nyáron véletlenül
megismertem egy szemtanút, aki megerõsítette leírásomat.
Nincs tudomásom két
felrobbant tankról /csak
megsérültekrõl/, vagy óriási nagy ágyukról, mint ahogyan
állítja egy elõkerült forradalmár. Szerintem más helyen látta
õket.
2.Végeredményben megfosztanak engem azon hazafias
cselekedetekrõl, melyekkel díszíthetem magamat.
3. Nem csak kivégezték a szerencsétlen Szántó
fõhadnagyot, ami visszavonhatatlan, de sokkal rosszabb, hogy
senkise tud róla! Szántót 1989-ben rehabilitálták, de nem az
emlékét: ott sárgul a Hadtörténeti Múzeum alagsorában egy
elfelejtet t tárgyalás so raiban. Ha n em megyek el én
kibányászni, valószínûleg a Nemzet sohase tudott volna
hõsiességérõl és érdemetlen haláláról. Miként ölték meg,
mennyire kínozták, nem derül ki a papírokból, és ha nem
igyekszünk azokat nyilvánosságra hozni, néhány évtized után
csupán por marad, és senkise tud Róla.
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4.J ellemzõ a mai helyzetre, hogy úgy Szántó, mint én,
hiányzunk az 56-os Intézet honlapjáról, pedig ennek kellene a
forradalmárokkal foglalkozni. Nyilvánvalóan Részükre csak
„bizonyos típusú” forradalmáro k érdemlik meg ezt a
megtisztelést, mi egy fillérbe se kerülne.
De hát az igazi rehabilitáció Magyarországon még a jövõ
titka...
/Részlet a FREEDOM '56 angol nyelvû emlékkönyvbõl/
Az én forradalmam
Kitört a forradalom Budapesten. Jóformán teljesen el vagyunk
zárva a külvilágtól. Nincs rádió, nincsenek újságok, nincs
kimenõ, szabadság. Ezekben a napokban töltöm le az elsõ évet
a katonaságnál.
A Pestszentlõrinci légelhárító kaszárnyában vagyok, akkor
már három hónapja gyakoroltam az ezredírnoki szakmát. A
Vörös Hadsereg útján, ma ismét Üllõi út, három nagy épület a
kaszárnyánk, a parasztháznak álcázott betonépület - a
privátházak között - a radar és tûzparancsnokság részére. Az
elõzõ kilenc hónapot a 2-es számú ütegnél, Pestszentimrén
szenvedtem át, más száz emberrel egyetemben, a katonákat és
a tiszteket is beleszámítva. Bejárásom volt az egyetlen
rádiókészülék kis szobácskájába, ahol egy bús fiatal politikai
tiszt kétkedve hallgatta a meglepõ híreket. Nem tudta, hogy
tová bbad ja-e vagy sem a hang szór ókon kere sztü l a
legény ségnek . A vezetõ k azért a bizton ság kedvéé rt
megszüntették a szabadkimenõket, és így mindannyian bent
maradtunk a kaszárnyában.
Emlékszem, késõ délután
megjelentek az úgynevezett huligánok a kaszárnya elõtt: a
bent lévõkkel szerettek volna beszélni, de az õrség elutasította
õket.
- Nyavalyás dögök, betörõk, közönséges tolvajok! - volt az
egyik bajtársunk hízelgõ véleménye. Õ, mint többen mások is,
akkor még hitt a rendszerben. …Már sötétedik. Egy kézigránát
robbanását hallani: mi történik? Néhány puskalövés,
káromko dás. A nem hívott vendégek visszav onulnak .
…Leváltás után ideje volt otthagyni a társaságot, célszerûnek
látszott az irodámban elbújni a szem elõl. Idõközben aztán a
muri egyre nõtt, és most már a menedékem felé is kezdtek
szálingózni a puskalövések. … Tibor megjelent. Szerinte
pillanatokon belül megtámadják a kaszárnyánkat is. A
támadók a közvélemény szerint börtöntöltelékek és huligánok,
féle lmet es egyé nek. Ninc s okun k mást hinn i, tehá t
felkészülünk a védelemre.
- Ezek perceken belül áttörnek a kerítésen, és aztán feljönnek
ide is. Mit csinálunk?
- Itt az irodában nem tudunk védekezni, talán a legjobb a
folyosó végén, a vécéknél, - ott biztosabb. Rögtön átköltözünk
az illatos helységekbe puskával, lõszerekkel. A folyosón ég a
villany, ha valaki feljön a lépcsõn, akkor meglátjuk, le is
lõhetjük, ha kell. …
Néhány óra a hideg kövezeten nem ad tanácsot, nem jön senki,
élvezzük a helység párolgó aromáit egész hajnalig, amikor
holtfáradtan lemegyünk valami kaját keresni. Pillanatnyilag a
zûrzavar elcsendesedett, de lehetetlen kitalálni, hogy fog-e
folytatódni, avagy vége van a lövöldözésnek. Látom közben,
hogy az õröket megkettõzték. Október 25. Néhány civil ismét
jelentkezik a laktanya bejáratánál. Szeretnének beszélni a
katonákkal. Be akarnak vonni minket. Szó sem lehet róla, mi
semlegesek vagyunk, vagyis nem lázadozunk, arra esküdtünk
fel. A parancsnokság ebben megrendíthetetlen, tehát tilt

akármiféle érintkezést “azokkal”. A parancs: “el kell távolítani
õket, ha szükséges, akár a fegyverrel is”. Estefelé az újabb
felfordulás miatt megkettõztük az õrséget, de mindezen túl
nem emlékszem más, említésre méltó eseményre. Talán
minden hamarosan visszakerül a normális kerékvágásba lega lább is ezt remé ltük . A rend szer akko riba n még
örökkévalónak látszott.
A rádió állandó an a fegyverek letételét, és a rend
helyreállítását követelte. Az ultimátum idõpontját ismételten
eltolták. A zendülés talán jóval nagyobb méretû, mint ahogy
azt a kormány állítja? “Ha csak tényleg néhány huligánról és
börtöntöltelékekrõl van szó, hogyan lehetséges az, hogy az
ÁVH és a rendõrség még mindig nem tudott elbánni velük?”
Október 25.-én, késõ délután üvöltve rohan be a fegyvermûves
hadnagy: - Gyilkosok, megátkozott gyilkosok, gazemberek! teljesen magán kívül volt. - A Parlamentnél valaki felülrõl
elkezdett lõni, azt hiszem a szemben levõ ház tetejérõl. Aztán
egyszerre világvége lett, lõttek minden irányból…
Egy újabb támadás lehetõsége még este is a levegõben volt. Mi
katonák, igencsak furcsa helyzetben találtuk magunkat.
Bezárkózva a kaszárnyába, külsõ hírek hiányában, a tüntetõk
számára olyanok voltunk, mintha mi a rendszer hû támogatói
le nn én k. Be fé sz ke lt ük ma gu nk at Ti bi ir od áj áb a,
kényelmesebb volt, mint az enyém, de fõképpen azért, mert
neki volt valami elektromos szerkezete, amivel a farkasoknak
való hideget akartuk elûzni. A rumli miatt elfelejtették a
központi fûtést mûködtetni. Másnap még mindig a
tömegmészárlásról beszéltek. A sok tragikus hír között egy
kifejezetten ránk vonatkozó is kezdett fontossá válni. A
szakácsok jelentették, hogy az élelmiszereink igencsak

fogyatkozóban vannak! Vagy megszorítjuk a nadrágszíjat,
vagy valaki kimerészkedik egy kis harapnivalóért, fõként
kenyérért. Hát ki kell menni az ismeretlenbe, de fogalmunk
sincs arról, hogy mi történik a környéken. Egy idõsebb tiszt
vezetésével kirobogtunk egy nyitott teherautón. Isten tudja
miért, kikerültünk valahova a város délkeleti részére, ahol se
üzletek, de házak sem voltak, viszont annál több orosz! Ott
álltak glédában, felkészülve, hosszú végtelen sorban, állig
felfegyverkezve. Csak ültek nyugodtan, jórészük teherautón, a
többiek furcsa oldalkocsis motorbiciklin. Egy büdös szót nem
szóltak hozzánk, de mi sem szólaltunk meg. Különösképpen
felfigyeltem arra a géppisztolyra, amit a nyúlánk vezetõ tiszt
figyelmeztetõen lendített felénk. Nem a szokott vacak
parabellum volt, amivel a mi saját tisztjeink ékesítették
magukat, hanem valami teljesen más, kifejezetten újabb,
korszerûbb fegyver…
A váratlan találkozás teljesen megrémített. Menekülésrõl
persze szó se lehetett, másodperceken belül rostává lõtték
volna a nyitott teherautónkat. - Vastag bõr a pofán, rájuk se
fütyüljetek, csak elõre fiuk - mondta az idõs tiszt. Találtunk egy
lerobbant maszek péket az Üllõi úton. Normális körülmények
között be se néztünk volna az ablakon. Éppen nagyban keverte
a ragadós masszát, majd elkezdte berakni a kemencébe. Várni
kellett, de ez nem zavart. Már az is egy tiszta nyereség, hogy
kint vagyunk a laktanyából.
Részletek a „LA MIA RIVOLUZIONE DA BUDAPEST 1956
ALL’ITALIA. Este-Edition 2006 ISBN-88-89537-27-2
Copyright © by Iván Plivelic” címû kötetbõl

Emlékképek a II. világháborúból
A rovarok tudósa, az 1914-es születésû dr. Móczár László professzor elsõsorban a hártyásszárnyúak – méhek, darazsak, hangyák –
kiváló ismerõje*, de bõven szerzett háborús tapasztalatokat is. A vérzivatar 65 évvel ezelõtti befejezése okán az 1945 tavaszától ’46
nyaráig tartó idõszak élményeirõl beszélgetünk.
– A háború alatt gépvontatású tüzér voltam – mondja a professzor. – Az orosz fronton a mi tüzérosztályunk többsége odaveszett. Miután
hazajöttünk, engem, mint az osztálytörzsbe tartozó távbeszélõ tisztet – zászlós voltam –, visszatartottak, hogy az utánpótlást
biztosítsam. ’45 tavaszát írtuk ekkor: Sárváron voltam egy civil háznál elszállásolva. Az oroszok már kezdték lõni a várost, s az egyik,
nagyon közeli támadás során a parancsnokságunk elmenekült. Mi, a három távbeszélõ, külön szobában voltunk, éjjel-nappal váltottuk
egymást az R–3-as rádió mellett, s a menekülésrõl valahogy elfelejtettek értesíteni – így tényleg az utolsó pillanatban, éjszaka
indultunk el Ausztria felé. Három német Tigris páncélos haladt el a közelünkben, egyiknek a tornyán kinyúlva feküdt egy halott német
katona. Ma is él bennem ez a kép, meg a lángokban álló sárvári cukorgyár, s a tûz fénye elõtt az orosz katonák sziluettje, akik hasalásból
fel-felugrálva rohannak, majd fedezéket keresve újra lehasalva, egyre csak jönnek és jönnek felénk. Az emlékképekhez pedig társul
egy sajátságos szag: az égõ cukor átható karamellaszaga. Csak a Szombathely felé vezetõ út volt szabad. Jármû híján gyalog indultunk,
s Szombathelyen át Kõszegre érve találtuk meg a tüzérosztály parancsnokságát. Hat vagy hét teherautóval mentek, több tisztnek a
családja, gyermekei is a gépkocsikon voltak. Átlépve a határt, egy kis településre, Kirschlagra értünk. Engem, mivel akkor már nem
voltam távbeszélõtiszt, szálláscsinálással bíztak meg. Volt egy biciklim, avval mentem elõre, hogy biztosítsam éjszakára a
pihenõhelyet, iskolában, vagy más, arra alkalmas épületben.
– Biciklivel a háborúban? Honnan volt biciklije?
– Még Sárvárról hoztam magammal. Nagyon jó szolgálatot tett. Az erdõs területeken persze a hátamon vittem, vagy toltam, de a
menekülõktõl zsúfolt úton viszonylag gyorsan tudtam haladni. Nem sokkal azután, hogy átértünk Ausztriába, a menetoszlopban egy
teherautón megláttam a nõvéremet, a sógoromat és az ötéves gyermeküket, Pétert. A sógorom gépészmérnök, ezen belül repülõgép
tervezõ volt, így mindenképpen menekülniük kellett. Ott, a teherautón egy bili és egy kispárna volt minden „vagyonuk”. Különös
találkozás volt… Közben hírét vettük, hogy már Bécsújhelyen is és Grácban is bent vannak az oroszok. Máriacell felé igyekeztünk,
persze úgy, hogy kikerüljünk az ellenséges harapófogóból. Javasoltam ezért a parancsnokságnak egy nehezen járható, meredek
mellék-útvonalat, amely a Mürzzuchslag és Semmering közötti útról ágazik le, és az Aflenzer Staritz meg a Hohe Veitsch
hegyvonulatain át vezet fel Gollrad, és tovább Máriacell felé.
– Honnan ismerte ezt az utat?
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– 1935-ben töltöttem egy hónapot Gollradban; az édesapám küldött oda egy családhoz, hogy gyakoroljam a német nyelvet. (Meg is
tanultam az ottani tájszólást.) Akkor találtam rá erre a szerpentinszerû, kevéssé használt útra. El is indultunk fel a hegyek közé, és
sikeresen elkerültük az oroszokat. Az út legveszélyesebb szakaszán azonban egy vagy két teherautónk belecsúszott az árokba, és a
gyors menekülés miatt a rakomány ott maradt. Elértük Gollradot, az általam ismert falut, s az Egger család, akiket egy évtizeddel
azelõtt ismertem meg, és akik vendéglõsök voltak, nagy örömmel fogadtak. „Láci, Láci!” – ismételgették jó steiermarki dialektusban,
miközben lapogatták a hátamat. Vendégül láttak bennünket, az egész falu kitett magáért, s kifejezték abbéli örömüket, hogy jöttünk
megvédeni õket az orosz támadástól. Mondtuk persze, hogy mi is elõlük menekülünk, s hogy mihamarabb mennünk kell. Másnap
indultunk is Máriacellbe, s onnan tovább, a nagyobb városokat elkerülve, Németországba. Én elõre mentem, eljutottam az Isar folyóig,
át is mentem kerékpárral a hídon, s ott hallottam, hogy azon a részen francia megszállás várható. Mivel a franciák hadifoglyokkal
szemben tanúsított bánásmódjáról rossz híreim voltak, visszajöttem.
Eljutottunk egy Unterrohrbach nevû faluba, s ott találkoztunk az elsõ, észak felõl bevonuló amerikai elõõrssel. Két vagy három
dzsippel jöttek. Mi, tisztek, és a legénység egy része, kiálltunk az út szélére. Odaérve õk is megálltak, kiszálltak – volt köztük, aki
beszélt németül –, aztán a zsebeinket ki kellett forgatni, az óráinkat s az egyéb, zsebben lévõ tárgyakat kitették a motorház tetejére.
Egyszer csak az egyikük megszólalt: „Mi is magyarok vagyunk, ne szidjatok bennünket.” Nyilván egy Amerikába kivándorolt magyar
volt. A nekik tetszõ órákat és egyebeket zsebre vágták, a többit lesöpörték a fûbe. Kivetették a bakancsunkból a fûzõt, s elvették, hogy
majdan, a fogolytáborban, ne követhessünk el öngyilkosságot.
– A kerékpárt nem vették el?
– Nem, mert még jókor észrevettük a közeledõ dzsipeket, s én azonnal elfektettem hûséges jármûvemet az út melletti magas fûben. Az
amerikaiak, mielõtt tovább indultak volna délnek, megparancsolták, hogy valamilyen fehér lepedõt vagy vásznat tûzzünk egy botra,
azzal jelezzük, hogy megadtuk magunkat. Továbbá azt is megparancsolták, hogy észak felé menjünk, és jelentkezzünk az
Unterrohrbachtól körülbelül tizenhét kilométerre lévõ Eggenfelden városa melletti, amerikai fennhatóság alatt álló fogolytáborban.
Mikor aztán eltûntek a dzsipek, nem Eggenfeldenbe mentünk, hanem Unterrohrbachba, mondván, hogy vége a katonaságnak, mi már
fel vagyunk szabadítva – ami persze nem volt igaz.
Unterrohrbachban az iskolában kaptunk elhelyezést. Harminc-negyvenen lehettünk, köztünk gyerekek is; szalmazsákokon aludtunk a
tanterem padlóján, elég szorosan voltunk az iskola termeiben, de elfértünk. Késõbb mégiscsak el kellett mennem az eggenfeldeni
katonai parancsnokságra, hogy mi legyen velünk. Azt a választ kaptam, hogy várjunk a következõ parancsig. Így telt el a nyár. Ami az
élelmezést illeti: a tüzérosztály egyik magas rangú tisztje egy látogatásakor azt a tanácsot adta, hogy szedjünk csalánt, s fõzzünk
csalánlevest…
– Gondolom, ez nem lehetett megoldás. De mibõl éltek? Ki fõzött számukra? Hiszen nem fogolytáborban voltak.
– Az elsõ napokban kaptunk a falu lakosságától segítséget; háború volt, s az emberekben feltámadt a segíteni akarás. De mi is
próbáltunk javítani a helyzetünkön. Még gimnazista koromban, Kiskunfélegyházán, a nagybátyám asztalosmûhelyében szereztem
bizonyos alapismereteket; elmentem hát a falu asztalosához, hogy adna-e valami munkát. Meggyalultatott velem egy deszkát, aztán
megnézte, hogy kezelem a vésõt. Elfogadta a segítségemet, s miután összebarátkoztunk, kértem tõle hársfát. Kaptam is, és elkezdtem
gyártani hársfatalpú szandálokat. A felsõrészt is megcsináltuk különféle pántokból. A magas sarkú, nõknek tetszõ szandálok sarkának
oldalába egy nagyítóval, a nap energiáját összegyûjtve, cirádás mintát égettem. Nyár volt, a faluban vették, sõt kérték is a könnyû
lábbelit, alig gyõztük csinálni. Tojással fizettek: nyolcat kértünk az egyszerû szandálért, tízet a díszített, magas sarkúért. Valami
hétszáz tojást hozott a konyhára a szandálgyártás. Persze volt, aki más élelmiszert hozott. A konyhán a házaspárok nõtagjai fõztek. A
szandálok mellett aztán készítettünk gyermekágyakat is…
– Hogy mondta? „Készítettünk?” Talán lettek munkatársai?
– Lettek, hárman fogtunk össze, és belekezdtünk a gyermekágyak készítésébe. Akkoriban, a ’40-es években ismert cikk volt a HUKO
márkájú gyermekágy. Hát ott, Unterrohrbachban – ahogy tréfásan mondogattuk akkor – mi megalapítottuk a gyermekágy-készítõ
HEKUMOR céget; egyik társam ugyanis Hegyesi nevû volt, a másik Kummer, és az én nevembõl még három betût hozzátéve,
kiadódott a cég neve. (Nem lehetett rossz cég, mert a ’70-es években meghívtak Ceglédre, tartsak egy elõadást a kalandos utazásról. Az
elõadás után odajön hozzám egy asszony, s mondja, hogy neki is ilyen ágya volt Unterrohrbachban, s hazajõve, szülei hozták az ágyat
is. Aztán jó húsz év múlva az õ két gyermeke is abban növekedett, most várja a harmadikat, s annak is az lesz az ágya. Megindító percek
voltak…)
Közben a vöröskeresztnél érdeklõdtem, hol lehet a nõvérem, a repülõtervezõ sógorom meg Péter. Megtudtam, hogy az
Unterrohrbachtól 71 kilométerre lévõ Pocking határában lévõ táborban vannak. Kerékpárral el is mentem, megtaláltam a családot, sõt
már eggyel többen is voltak, mert közben megszületett Tamás, Péter öccse. A tábor nagyon nagy volt és zsúfolt, sok helyrõl gyûjtötték
oda a hadifoglyokat. A körülmények borzasztóak voltak. Volt ott egy kórház, amelyben már egy temetõnyi ember halt meg,
gyermekek, felnõttek vegyesen, de fõleg csecsemõk, mert a rossz táplálkozás miatt az anyáknak nem volt teje. Egy katonatársamról
tudtam, hogy civilben gyógyszerész: érdeklõdtem tõle, hogy lehetne segíteni, hogy ne haljanak meg annyian. Azt tudta, hogy
Darmstadtban van a Merkel gyógyszergyár, ahol gyártják az Alete Milch nevû anyatejpótló tápszert. El is mentünk a gyógyszergyárba
– a pockingi táborparancsnokságtól kaptam egy kilépésre jogosító igazolványt –, és kértem, hogy küldjenek a tápszerbõl a tábor
kórházába. Meg is tették, sõt egyéb szükséges gyógyszereket is szállítottak. Én is hoztam magammal tápszert, s unokaöcsém, Tamás,
rögtön kapott is belõle, így maradt életben. (Ma Montanában él, hat gyermeke van.) Továbbra is tartottam aztán a kapcsolatot a Merkel
gyógyszergyárral. Amolyan önkéntes gyógyszer-nagykereskedõ lettem – azaz pályát váltottam a szandálok és gyermekágyak
készítése után. Az idõ õszbe fordult, hideg lett – s akkor már Pockingban rezsókat kezdtem készíteni.
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– Csak nem villanyrezsókat?
– De igen. Észrevettem, hogy sok helyen hevertek nagyméretû, lyukacsos téglák. A függõleges irányú lyukacsok közti falat bizonyos
mélységben áttörtem, így egy hosszanti vájatot kaptam. Több hosszanti vájatot egybeszakítottam a vájatok végén, és az így kapott
vájat-tekervénybe ellenálláshuzalt fektettem. Az izzó ellenálláshuzal néhány milliméterrel lejjebb feküdt, mint a tégla felsõ síkja, hogy
a ráhelyezett lábos ne kerüljön áram alá.
– Én is emlékszem még az ’50-es évek villanyfõzõire, amelyek kerámialapjának kígyózó árkában melegített a belesüllyesztett,
halványan felizzó huzal. De hol szerezte az ellenálláshuzalt? Meg a kábelt, amellyel a hálózatra csatlakoztatta?
– A vasúti vágányon több személyszállító vagon állt. Ezekben valamikor elektromos fûtés mûködött: innen bányásztam ki a
fûtõellenállást és a kábelt is. Csak azt kellett kikísérletezni, milyen hosszú legyen az ellenálláshuzal, hogy a túlhevüléstõl ne égjen el, de
azért kellõen melegítsen. A kábel hálózatra csatlakozása természetesen nem volt szabványos, de a háború, a fogolytábor, az éhezés és
fázás, s a halottak milliói sem feleltek meg semmilyen szabványnak. De mégis rám ragadt a név: Rezsókirály. Igaz, hogy a rezsók
számának növekedése folytán a hálózat túlterhelõdött, így két transzformátor leégett a táborban, de pótolták: lett újra áram, a rezsók
pedig egész télen fûtöttek, melegítettek és fõztek rajtuk. A szükség nagy úr: olyan ötleteket is képes teremteni és megvalósítani, ami
békeidõben elképzelhetetlen.
– Jutott-e eszébe a sok gond közepette hivatása, a rovartan? Hiszen 1937-ben már doktorált, aztán tanárként dolgozott, ’41-tõl pedig a
kolozsvári egyetemen Hankó professzor kérésére gyakorlatokat vezetett.
– A rovarokra, azok csodálatos életmódjára állandóan gondoltam. A pockingi táborból sikerült eljutnom Münchenbe is – mint
„gyógyszerbeszerzõ”, ezt megtehettem. Mivel Münchenben már jártam a háború elõtt, megkerestem a rommá bombázott egyetemet, s
ott találtam a szintén rovarkutató Karl Frisch professzort, aki késõbb Nobel-díjat kapott a méhek táncának megfejtéséért. Frisch a romos
épület pincéjében dolgozott. Nagyon kedves volt, örült, hogy találkoztunk; még a háború elõtt ismertem meg, amikor lefényképeztem a
müncheni múzeum rovargyûjteményét. Most, 2010-ben, a Természettudományi Múzeum számára összeállítok egy fotóarchívumot,
nyolcszáz képpel: ebben az archívumban a müncheni rovarfotók is helyet kapnak, természetesen a világ minden olyan múzeumának
anyagával együtt, ahol valaha is megfordultam és fényképeztem. Az archívum a tervek szerint decemberben fönt lesz az interneten.
Pockingból egyébként el tudtam jutni Halle ander Saaleba és Drezdába is. A háború elõtt jártam mindkét városban. Megdöbbentem a
háborús pusztítás láttán…
– A pockingi táborban érte az 1946-os év, a foglyok hazakerülésének éve…
– Igen, hírt kaptam itthonról, hogy már nem szedik össze az orosz katonák a férfiakat „malenkij robotra”. ’46 június végén jöttem haza
sokadmagammal, nyitott vagonban, piszkosan, megtetvesedve. A szerelvényt Kaposvárra irányították. A kirakodásnál mindent
elvettek, ami katonai holmi volt.
– Mi lett a kerékpárral?
– Hazahoztam. A kirakodásnál ki kellett dobni a szalmazsákokat is a töltés oldalára, s a kerékpárt belerejtettem az egyikbe. A
szalmazsákokat nem vitték el azonnal, s amikor a katonák elmentek, kivettem belõle a biciklimet. Elõször Pestre kerekeztem a
szüleimhez, azután mentem Sárvárra, szintén a hazamentett kerékpárral. A család, akiknél laktam, némi haraggal fogadott.
Menekülésem elõtt ugyanis Tolsztoj regényének, a Háború és békének német nyelvû kiadását olvastam, hogy gyakoroljam a németet.A
bevonuló oroszok megtalálták a könyvet a szobámban, s megtaláltak egy ottfelejtett kézigránátot is. Váltig keresték a „németet”, akit
persze a család nem tudott elõadni. Ráadásul volt egy szép, fiatal lányuk, akit bújtattak az oroszok elõl, így õ is könnyen bajba
kerülhetett volna. De különösebb bántódásuk nem esett. Természetesen elnézést kértem tõlük. Volt azért számomra vigasztaló esemény
is: még elindulásom elõtt a pincében hagytam egy doboz színes diát, tele rovarfelvételekkel. A dobozt élére állított téglákra tettem, hogy
ne kapjanak nedvességet; a felvételeket teljes épségben megtaláltam.
– Megvan-e még a világjáró kerékpár?
– Nincs, a hazaérkezésem után nem sokkal odaadtam egy sokgyermekes barátomnak. De a kerékpározást továbbra is kedveltem. 2008ban azonban a zamárdi nyaralónk elõtt az történt, hogy leszálláskor, ahogy áttettem a lábam, beakadt a nyeregbe. Nagy baj nem történt,
de a család eltanácsolt a további kerékpározástól.
– Gondol-e arra, hogy a hosszú, veszedelmes úton végig Isten keze óvta?
– Nemcsak gondolok rá, hanem biztos vagyok benne; de nemcsak a háborús utamon, hanem az életem útján is, kilencvenhat esztendõn
keresztül vigyázott rám a legfelsõbb hatalom.
2010. szeptember 16.
Török András István
*Lásd: Akinek ízlett a kásahegy címû, dr. Móczár Lászlóval készült interjúm, Napi Magyarország, 1999. augusztus 28.
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Ábrányi Emil: Tizenhárom
Õsz volt. Október. Ámde akkor tõlünk
Korábban elszállt a vándormadár.
Elfonnyadt minden. Temetõ volt minden.
Vértõl piroslott a sötét határ.
A méla erdõn harkály koppanása
Ugy hangzott, mint koporsó – szögezés.
Vagy tán szekerczék csattogása volt az,
Jelentve, hogy kilencz bitófa kész.
S kihozták õket egy bus õszi reggel,
Milyen látvány volt édes Istenem!
Külön harczoltak husz csatában. És most
Találkoznak mind – a vesztõhelyen -.
Gyászolt az ég. Sírtál te is Teremtõm,
Bár ugy végzéd, hogy így haljanak õk!
S a néma csöndben még egyszer, utolszor,
Egymás szemébe néztek a dicsõk!
Mikor a nap kelt, akkor áldozott le
Tizenhárom nap! Lassan fölpirult
A nagy, tüzes gömb – s a magyar vitézség
Tizenhárom szép napja éjbe hult.
Orozva jöttél s megfojtottad õket
Tolvaj halál! Nem merted nyilt csatán!
Ó ennyi hõs, mióta a világ áll,
Egyszerre még nem halt meg soha tán!
Nem voltak õk könnyelmû, ifju népek,
Kiket rajongás vad hévvel ragad,
A megszentelt jog s törvényes szabadság
Csatolta föl villámló kardjukat.
Törvényszegés, jogtiprás, vakmerõ dölyf,
Hazájuk nagy sérelme volt az ok.
Mind férfi, mind hõs, mind szép, tiszta lélek!
S ugy haltak, mint a rabló gyilkosok.

Ha elfelejtenéd, hogy magadhoz így szólj:
- Nekik nem árthat az idõk moha!
Azzal, hogy õket rútul megtagadjam,
Nem bókolok, nem hízelgek soha!
Nyugodt vagyok. Törvénynek és királynak
A hódolás adóját meghozom:
De nevüket mélységes áhitattal
A jó Istennek fölimádkozom!
- Mert milyen szép a kegy pompája, fénye,
Még szebb a könny, mely érettük ragyog!
Õk hívek voltak sírig a hazához,
Hozzájuk én is sírig hû vagyok!
Míg a szivemnek lesz egy dobbanása,
Míg koszorút bir fonni a kezem,
Míg a szabadság szebb a szolga – láncznál,
Míg egy könnyem lesz: én emlékezem!

Pilinszky János:Háromszínû lobogó
Elsõ szine? Akár a rab
ítélethirdetéskor.
A második? Mint katonák,
kik eltévedve, most nagy és puha
csomókban hullanak alá.
S a harmadik? A harmadik szine –
te vagy.
Gyönyörûséges, háromszínû lobogóm!

Ki volt náluknál tiszteletre méltóbb
És kik szenvedtek aljasabb halált?
De zord bakóik rosszul számítottak,
Mert a gyalázat fönségükre vált!
Szégyen – halált szántak nekik. De nem lett
Belõle szégyen és nem lett halál!
A szégyen, az bíráik homlokán ég,
S az õ nevük örök sugárban áll.
Mert föltámadtak õk is, mint a nemzet,
Melyért meghaltak! S most láthatatlanul
Itt élnek közöttünk, intõ mesterekként,
Kiktõl a szív nagy dolgokat tanul.
Ha csüggedünk, ha meglep a kisértés,
Hogy lanyhán védjük népünk igazát –
E gyáva korban megtanítnak arra:
Hogy’ kell szeretni bátran a hazát.
Örülj magyar! Országod él, virágzik.
Hajók, gõzgépek, gyárak kürtje búg.
De jóléted zajos szimfóniáját
Õk szerzették, e csöndes vértanúk
Vigyázz!... Ha eddig megtartott az Isten,
Nem érdemelnél egy napot se többet,
Ha egyszer õket elfelejtenéd!
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Rakovszky József:
Szabad választást a magyarnak
Megesküdtek jó õs-apáink
a honi földön egykoron,
hogy a szabadság lobogóit
nem hagyják el, csak holtukon.
És hullt e földér’ drága vérük
megannyi hõsi, nagy csatán.
Ott ég ma is vádlón a fényük
rajtad, elárult szent Hazám.
Haragjuk hangja a viharnak.
Szabad választást a magyarnak!

Mert hon csak ott van, hol jog is van!
Így tartották ezt Õseink.
S míg félig benn vagyunk a sírban,
csörögnek bús bilincseink.
Csak kóros láz a lüktetésünk,
vagy sírásóink vad tora.
Mint égõ gyertya, fogy reményünk.
Vajh lesz-e hajnal? Vagy soha…?
A férgek már agyunkba marnak.
Szabad választást a magyarnak!
Ha szörnyû vész hatalma szántja
az óceánok vad vizét,
ha száz halál ragadja táncra
hajósok árva életét,
akkor se húny ki fenn az égen
a jó szerencse csillaga.
Felhozza azt gyõzelmi fényben
a legsötétebb éjszaka.
Irányt mutat a tört hajónak.
Szabad választást a magyarnak!
Ha zajló városrengetegben
felcsap a láng egy háztetõn,
s ha sebzett, égõ épületben
valaki jajgat rémítõn,
lábak dobognak utcahosszán,
szemekben elszánt hév lobog,
szisszen a víz és hõsi posztján
tûzoltóbalta felragyog.
Izma segít száz mentõ karnak.
Szabad választást a magyarnak!
Megcsalt barázda bús parasztja,
hát rajtad senki nem segít?
A vérszopó tovább ragadja
földünknek féltett kincseit.
S az õsi hajlékból kivernek
a béren tartott Káinok,
hogy helyet adj az idegennek!
Hol a szabadság és a jog?
Fosztott mezõdön könny a harmat.
Szabad választást a magyarnak!
A munkapadnál holt a lélek,
nincs lelkesülten alkotó!
Csak hangos jelszavak beszélnek,
hogy: „Gyõz a párt, hahó, hahó…!”
Meg: „legfõbb érték itt az ember,
õ érte kél az új világ!”
S akik megbuknak minden tervvel,
hazudnak békét, glóriát.
Az igazság még meddig sorvad?
Szabad választást a magyarnak!
Van új kohónk, sok büszke gyárunk,
és frissen épült börtönök.
Fegyvert és gépeket csinálunk
orosz szuronyhegyek között.
Hamis mosoly a gyáva arcán,
a honfi-szembõl könny pereg.
Bús nemzetemnek nagy kudarcán
vigad a szovjet hadsereg.
Meghalnak itt, kik mást akarnak.
Szabad választást a magyarnak!
Mint mély lukak csúfolt vakondja,
mely árva létét tengeti,

úgy él a bányász itt a honba’.
Õ is magyar, hát jaj neki!
Míg talpnyaló, honáruló had
tolja a rendszer szekerét,
a bányanép dacolva sorvad,
s nem adja el becsületét!
„Szerencse fel!” A nóta hallgat.
Szabad választást a magyarnak!
Szabad világ, hozzád kiáltunk!
Rabsorsunk véres könnye dûl.
Kik eltakarják szolgaságunk,
hazudnak rendületlenül!
Szivárványhidat festegetnek,
amit mi százszor eldobunk
Szabad világ, tiéd a kezdet,
Oldozd fel béklyós, két karunk’!
Meddig legyünk még szovjet gyarmat?
Szabad választást a magyarnak!
A víz ha tombol, tûz ha éget,
segítse egymást mind a nép.
Kicsiny keservnek, nagy veszélynek
tiporjuk együtt bõsz fejét!
S ha millióknak szolgasorsa
az égtõl enyhülést eped,
zendüljön minden elnyomóra
szabad világ, ítéleted!
Halál reátok rossz hatalmak!
Szabad választást a magyarnak!
/Pilis, 1954. III. 7. vasárnap/

Székely Magda: Ítélet
Leomolván az idõk, mint a várak,
napján a végsõ elszámoltatásnak,
mindkét oldalon ugyanazok állnak.
Egy szín alatt a jók, a rosszak,
szorongatókon a szorongatottak
enyhületlen egymásba rajzolódnak.
Pedig törekedve hiába
minden idom külön kiválna,
vissza enmaga térfogatába.
De nincs hely ott hiú törekedésre,
nincs mód kitérni a kiterjedésbe,
a bûn kényelme végleg visszavéve.
Ott nincs gonosz már továbbindulóban,
a készületlen kívülebb lelobban,
emlékezete elmarad a porban.
Ott csak a jó az, ami súlya nélkül
felsorakozva útra kelni készül,
a gyönge híd csak egy hívásból épül,
ha majd beteljesedve odaátról,
áradnak egyre, a fénybõl másba, fényesebbe.
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Október- Õszhó- Mindszent hava - Magvetõ hava

A hold még nem kelt fel, és az est mély volt, mint a tenger, és magas mint az ég.
A túlsó domboldalon valami elhagyott tûz füstölgött, és kesernyés szagáról megéreztem, hogy krumpliszárat égettek ott
nappal, amelynek hamujában porhanyósra sült krumplik várnak valakire, aki majd éjféltájban fellobbantja a tüzet, szalonnát
pirít, melynek leve lágy kenyérre csurran.
Kulacsában ide bor van már, és kalapja mellett a kikericsnek lila virága.
Öregedõ legény egyébként az éji vándor, akinek arcán derûsen villan a tûz kapkodó lángja. Avult tarisznyájában friss dió van
és hamvas szõlõ, amelyet majd csak vacsora után vesz elõ, mert azt még anyja tette otthon a tarisznyába.
Anyja, a lágy karú, kék szemû Õsz, öreg fiának, a pincejáró, pipás, puskás – Szeptembernek;
Itt jön fivére a piktor, akinek szemében csodás színek kavarognak; palettáján tombol a sárga, a vörös, a bíbor, de amit festett
azzal megelégedve sohasem volt. Keverte a színeket, amelyek mind árnyékosabbak, mind sötétebbek lettek. A sárgából
földszín lett, a bíborból füstös fekete, de õ csak festett, amíg egy hajnalon fehér nem lett az egész, mert akkor éjjel a képre
rászállt a dér.
A piktor - Október… /Fekete István: Tarka rét/
Október 4. – négyszáznegyven éve, 1570-ben született
Na gy vá ra do n pr ot es tá ns sz ül õk
gyermekeként Pázmány Péter bíboros,
hercegprímá s, esztergomi érsek a
magya r ellen refor máció vezet õje.
Várad on tan ult 15 80-ig , majd a
jezsuiták által létrehozott kolozsvári
gimnázium diákja lett. Miután a
fejedelem kiutasította a jezsuitákat
Erdélybõl (1587), õk 10 diáknak
/k öz öt tü k az ig en cs ak íg ér et es
Pét ern ek is/ fel csi lla nto ttá k egy
európai utazás lehetõségét. A krakkói
jezsuita kollégium novíciusa lett, a
böl cse let et Béc sbe n, a teo lóg iát
Rómában. Utána a grazi egyetemen tanított bölcseletet, majd
1601-tõl prédikátor Kassán és Nyitra vármegyében. Kiváló
szónoklatai nyomán több fõnemes jobbágyaikkal együtt
rekatolizált. Visszakerült Grazba ahol teológiát tanított, majd
országos fi gyelmet von t magára, ug yanis a pozs onyi
országgyûlésen, mint rendjének képviselõje, ennek érdekében
hatalmas beszédben szólalt fel a bécsi béke nyolcadik pontja
ellen 1608-ban. Ugyanis ez megtagadja a jezsuitáknak az
országban a birtokszerzési jogot; majd arra bírta az érseket,
hogy tartományi zsinatot tartson Nagyszombatban 1611-ben a
papság erkölcsi és szellemi újjáteremtése céljából. Szerzetesi
fogadalma alól 1611-ben V. Pál pápa felmenti szerzetesi
fogadalma alól, ugyanaz az év szeptember 28-án esztergomi
érsek lesz, majd 1629-ben VIII. Orbán pápa bíborossá nevezte
ki. Egyetemet alapított 100 ezer aranyforintnyi alappal 1635-

be n Na gy sz om ba tb an . Õ vo lt a ma gy ar or sz ág i
ellenreformáció lelke; ékesszóló prédikációival, élõszóval és
sajtó útján folytatott hitvitáival 1603-12-ig kilenc polemikus
munkája jelent meg, ezek a katolikus egyház tanításának,
szertartásainak és történetének egyes pontjait tárgyalják, a
melyeket a protestánsok leginkább megtámadtak. Mint
bíboros-prímás, a katolikus egyház feje felhasznált minden
eszközt, hogy az egyháza rovására elhatalmasodott
protestantizmus terjeszkedésének útját állja, s azt gyengítse.
Egészségi állapota egyre romlott; az egész országra kiterjedõ
gondok, a politikai és irodalmi téren kifejtett tevékenysége, a
folytonos feszültségek korán megtörték erejét. Római utazása
csak növelte baját, közben köszvénybaja is súlyosbodott, de
nem kímélte magát. Halála 1637. március. 19. következett be
Pozsonyban, hol bécsi útjára készült. Április 3-án helyezték a
pozsonyi káptalani templomban örök nyugalomra.
Október 6. – százhatvanegy éve 1849-ben a magyar
Golgotán, Aradon kivégezték a Tizenhármakat: elõbb reggel
fél hatkor agyonlõtték Lázár Vilmos ezredest, gróf Dessewffy
Arisztid tábornokot, Kiss Ernõ tábornokot, Schweidel József,
tábornokot. Majd kötél által haltak lovag Poeltenberg Ernõ
tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner György, tábornok,
Kneziæ Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, gróf
Leini ngen- Westerbur g Károl y tábor nok, Aulic h Lajos
tábornok, Damjanich János tábornok, gróf Vécsey Károly
tábornok. Damjanich vigasztalásul odaszólt az akasztófánál
gyóntatójának Sujánszky Eustáchnak: „miért sír barátom, hisz
akit a kezében tart azt is az igazságért akasztatott fel.” Majd
miután elbúcsúzott az utolsónak maradt Vécseytõl – akinek
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büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie
társai kivégzését, mert õt akasztották fel utoljára – odaszólt
hóhérai parancsnokának, volt császári ezredtársának: „Azt
gondoltam, hogy én leszek az utolsó, mert a csatában mindig
elsõ voltam”. A bitófa alatt még felkiáltott: „szegény Emíliám,
éljen a haza!” Vécseynek már nem volt kitõl búcsút vennie,
ezér t Damj anic h holt test éhez lépe tt és megc sóko lta
Damjanich kezét. A kivégzést követõen elrettentésül az
elítéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este
az agyonlõtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott
vértanúkat pedig a vesztõhelyen temették el. Mivel a
kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét
levetkõztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük
döntötték a bitófák oszlopait.

Ugyanezen a napon, a pesti Új Épület udvarán Batthyány
Lajost az elsõ magyar miniszterelnököt, aki az akasztás
elkerülése miatti öngyilkossága során elszenvedett súlyos
vérveszteségtõl tántorgott, ketten kísérték. A kivégzõosztag
elõtt fél térdre ereszkedett. „Éljen a haza! Allez Jäger!”
kiáltotta, sortûz, majd bevégeztetett. Ö volt: „Egy nagy és szép
ügy hõsi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de emléked
örökké élni fog szíveinkben, emléked élni fog az utolsó
magyar legutolsó lélegzetvételéig.” írta késõbb Teleki László.
Október 8. – százharmincnégy éve született 1876-ban
Budapesten Tormay Cecile írónõ, mûfordító. Több nyelven
beszélt, elsõ novelláskötete az Apródszerelem 1899-ben jelent
meg majd 1905-ben követte az Apró bûnök címû regénye. Elsõ
jelentõs sikerét a „Régi ház” családregényt 1914-ben adta ki.
Az 1918–19 évek fordulóján létrehozta a Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége nevû szervezetet, a háborúban kivérzett
magyarság újraélesztésére. Az õszirózsás forradalomról és az
azt követõ bolsevik diktatúráról szóló „Bujdosók könyve”
világsiker lett. Ezután számos könyve jelent meg, miközben
1923-tól haláláig szerkesztette az általa hazafiatlannak tartott
„Nyugat” havilap gyakran romboló szellemiségének irodalmi
ellensúlyát, a „Napkelet” folyóiratot. Utolsó regényét halála
után, a „A fehér barát” címû munkáját Kállay Miklós fejezte
be. Nobel-díjra is jelölték, 1937-ben Mátraházán hunyt el.
Napjainkban újra kezdik felfedezni mûveit.
Október 10. K étszázegy éve született 1809benVárosolasziban, Flór Ferenc a legmagyarabb magyar
orvos, az orvosi szaknyelv magyarításának kezdeményezõje.
Erdélybõl, Nagyvárad mellõl származott, a pesti egyetemre
járt, majd 1833-ban. Berlinben és Bécsben tanult, 1847-ben az
elsõk között alkalmazta a kloroformos altatást. Pest város
fõorvosának és a Rókus Kórház igazgatójának választották
meg 1847-ben, majd1848 tavaszán jelentkezett a
nemzetõrségbe, majd katonaorvosi szolgálatba,1849
januárjától a vezetõje lett: Újjáteremtette a honvédorvosi
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szolgálatot, megszervezte a front- és hátországi betegellátást,
felszámolta a mûszer- és gyógyszerhiányt, létrehozta a tábori
kórházak rendszerét. Megszervezte a központi katonai
gyó gys zer tár at, a moz gó táb ori pat iká k ren dsz eré t.
Újdonságnak számított az újoncok orvosi ellenõrzése, a
rokkantak utókezelése, a kórházi ügyvitel szabályozása,
naprakész statisztikák és jelentések készítése. 1849 júniusában
leváltották, Flór a tartaléksereg fõorvosa lett. 1849
augusztusában másfél évi börtönre és állásvesztésre ítélték.
Szab adul ása után , 1851 -ben Tápi ósze lére szám ûzté k,
majd1861-ben visszahelyezték pesti igazgatói állásába, de alig
tíz hónap múltán lemondott. A kiegyezés után kinevezték a
fõvárosi tiszti fõorvosi és kórházigazgatói székébe, teli volt
ambícióval: részletes terveket dolgozott ki Pest
közegészségügyi állapotának rendezésére – az ivóvízellátásra,
szennyvízelvezetésre, központi húsvágóhíd megépítésére -, a
Rókus Kórház fejlesztésére 1871. július 7-én a Rókus Kórház
elõtt a lóvasút halálra gázolta.
Október 10. – Százötvenkét éve született Nyitrán 1858-ban
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, a magyar
keresztényszocializmus legkiválóbb képviselõje.
Rózsahegyen, majd Losoncon végezte az elemi iskoláit, utána
a nyitrai piarista gimnáziumba, majd Kalocsán a jezsuitáknál
folytatta, már tizennégy éves korában elhatározta, hogy pap
lesz. Felveszik az esztergomi kisszemináriumba, 1873.
augusztus 4-én, tizenhét éves korában kitüntetéssel
érettségizik. Teológiai tanulmányit Rómában végzi, pappá
szentelése után számos fontos tisztséget tölt be, majd 1904ben kinevezik a teológiai egyetem tanárává, 1905-tõl haláláig
székesfehérvári püspök. A MTA és a Kisfaludy Társaság tagja
lesz, a Katolikus Néppárt megalapítója, a magyar
keresztényszociális mozgalom vezéregyénisége. A bolsevik
diktatúra alatt a székesfehérvári ellenforradalmárok vezetõje,
bukása után parlamenti képviselõ és a Keresztény Nemzeti
Egyesülés Pártjának elnöke, a Magyar Sion és az Esztergom
címû lep szerkesztõje. Ékes, egyéni stílusa révén a modern
katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselõje, a 20.
század eleji katolikus megújhodás egyik programadója. Írásai
máig hatóak, gondolatai, személye fontos lehet a megújulásra
váró magyar katolikusoknak. Nehezen illeszthetõ politikaiideológiai kategóriákba, ezért bírálói, védelmezõi vannak a
legkülönbözõbb gondolkodású körökben. Népszerûsége az
ezredfordulón emelkedõben van, elfelejtett mûveit újra
olvassák. A második világháború utáni korszak történet- és
irodalomtörténet írása a Nyugat polgári gondolkodói elleni
vitáit, a katolikus egyház és a magyar keresztény hagyomány
csökönyös védelmezõjét látta benne. Újraértékelése máig tartó
folyamat. Mûveinek, személyiségének, gondolatrendszerének
tudományos igényû értékelése az elmúlt évtizedek
egyoldalúságai miatt jelentõs elmaradásban van, éppen ezért
felszínes vádak, tévhitek övezik. Budapesten hunyt el és indult
az Égi Atyához 1927. április 2-án.
Október 20. – négyszázötvenhat éve született Zólyomban
1554-ben Balassi Bálint költõ a reneszánsz második
korszakának kiemelkedõ alakja, a magyar irodalom egyik
klasszikusa. Nevelõje volt Bornemissza Péter is, elképzelhetõ,
hogy õ keltette fel költõi hajlandóságát. Ifjúkorától kezdve
életét elkíséri a törökkel való háborúskodás, a kitaszítások, a
vagyon utáni hadakozások Báthory István erdélyi fejedelem
1576-ban magával vitte Krakkóba lengyel királlyá való
magválasztása után, onnan apja halála után tér vissza egyetlen
megmaradt birtokukra Liptóujvárra. E birtok és a végesújvári

örökség kapcsán pereskedik majd egy évtizeddel késõbb
nagybátyjával, Andrással. Itt több udvarló-bókoló verset is ír a
környékbeli hajadonoknak, majd 1578 táján újra találkozik
Losonczy Annával, Ungnád Kristóf egri kapitány feleségével,
akibe beleszeret. Egész verssorozatot ír az asszonynak, aki
titkon viszonozza érzéseit, és õ ezért jelentkezik Egerbe, vitézi
szolgálatra. Anna távollétében kicsapongó, féktelen életet él,
mik özb en t öbb sik ere s po rty át v eze t öt ven lov asa
kapitányaként. Eljön onnan, és a hátországban, hogy távol
tartsák maguktól a zólyomi és selmeci polgárok, egy fiatal
özvegy elleni erõszakkal megvádolják. Majd 1584-ben
feleségül veszi a megözvegyült Dobó Krisztinát, elfoglalja a
sárospataki várat, ami fõbenjáró bûnnek számított lévén
királyi zálogbirtok. Közben megszületik fia, János, megírja
végrendeletét, majd áttér a katolikus hitre valószínûleg a
Habsburgokhoz való közeledés és jezsuitákkal folytatott üzleti
kapcsolatok okán. A folyamatos, zaklatott élete miatt felesége
hûtlen lesz hozzá, házasságukat késõbb érvénytelenítik. Félve
a birtokügyek miatti megtorlástól, Szarvaskõ kicsiny várában
húzza meg magát, elhatározza, hogy sorsa jobbra fordulása
után feleségül kéri az idõközben megözvegyült Losonczy
Annát. Megújulva látott neki a versírásnak, rímes Balassistrófákat alkotva. Érsekújváron lesz lovaskapitány, majd
innen távozva lázasan alkotni kezd, megírja többek közt
elhíresült versét a Végek dicséretét. Majd Lengyelországba,
Krakkóba és Debnóba megy, ahonnan nagybátyja 1591-ben
bekövetkezett halálakor visszatér. Ekkor már Liptóvár
megtartásáért is hadakoznia kell, ki sem látszik a perekbõl. A
török ellen indított 1593-ban kezdõdött „hosszú háborúban”
újra katonának áll, 1594. május 19-én, Esztergomban, egy
gyalogos rohamban súlyos sebesülést szenved, de mivel az
orvosoknak nem engedte amputálni mind a két golyó roncsolta
lábát, május 30-án hosszas szenvedés után elhunyt. Doboky
Sándor jezsuita szerzetes halálát, amirõl kevés egykori
feljegyzés maradt fenn. A Kriván havasa alatt, Hibbe kegyúri
templomában nyugszik öccse Ferenc, valamint apja és anyja
tá rs as ág áb an . Ri ma y Já no s ma gy ar ny el vû ve rs es
epicédiummal állított emléket neki. Vitézi életét és verseit
ébren tartó kiváló kezdeményezés napjainkban a Balassi kard
kitüntetés, amelyet a legkiválóbb irodalmáraink vehetnek át
immár több mint egy évtizede.
Október 21. – százhuszonhét éve született Rajkán 1883-ban
vitéz Jány Gusztáv a Magyar Királyi Honvédség vezérezredes,
a Sztálingrád melletti harcikban gyakorlatilag megsemmisült
II. magyar hadsereg parancsnoka. A Ludovika Akadémia
elvégzése után, 1905. augusztus 18-án hadnaggyá avatták,
majd szakaszparancsnok a lugosi 8/1. gyalogezrednél.
Végigharcolja az I. világháborút, majd repatriál és õrnagy lesz
a Magyar Királyi Honvédségnél ahol több beosztást is betölt.
Így lesz elõbb a Ludovika Akadémia tisztje, majd parancsnoka
tábornokként. Seregtest parancsnok lesz 1936-ban a szegedi
dandárnál, majd altábornagy, Horthy Miklós katonai
tanácsadója. Nyugdíjazása elõtt kitüntetésként kapja a II.
Hadsereg parancsnokságát, ahol a Don melletti harcokban egy
aknaszilánktól megsebesül. A nagy véráldozatokat követelõ
német hadvezetés ellenséges viselkedése miatt 1942 õszén
felmentést kéri a frontra látogató Nagybaconi Nagy Vilmos
honvédelmi minisztertõl. Horthy a kérelmet elutasítja, majd az
elégtelen felszereléssel és fegyverekkel felszerelt hadsereg, az
1943. január 14-én, az arcvonal kettõs áttörését majd
bekerítését elõidézõ szovjet támadás és az ezt követõ
felbomlás miatt kiadja a „ második hadsereg elvesztette
becsületét…” kezdetû elhíresült parancsát, amit késõbb

hatályon kívül helyezett. Hazatérése után lemondott és
sem mil yen fel ada tot nem vál lal t, az öss zeo mlá sko r
családjával Németországba távozott. Feleség halála után
önként hazatért, majd perbe fogták, ahol doni hóhérként és 140
ezer honvéd gyilkosaként emlegették. Az un. Népbíróság egy
koncepciós per után golyó általi halálra ítélte. Õ nem kért
kegyelmet, híven tartotta magát a Magyar Királyi Honvédség
tiszti esküjéhez: „A hazáért mindhalálig”! A budapesti
Kisfogház udvarán 1947. november 26-án kivégezték. A
Legfelsõbb Ügyészség 1993. javaslata alapján minden
vádpont alól mentesítették, felmentették. Jány Gusztáv a
bolsevizmus számtalan áldozatainak egyike, a doni hadjárat
során elkövetet utasításai, tetteinek reális megítélése máig a
katonai történészekre vár.
Október 23. – ötvennégy éve 1956-ban tört ki az a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharc, a kommunizmus
bukását követelõ, sztálinista diktatúra elleni forradalom,
amely legújabb kori történelmünk talán legmeghatározóbb
eseménye. Bizton állíthatjuk, hogy a fegyveres felkelés nem
volt megtervezve. Ha Gerõ Ernõ október 23-án este nem tartja
meg provokatív tartalmú rádióbeszédét, és ha az ávósok nem
lõnek a fegyvertelen tömegre, a nép nem lépett volna le a
politikai reformok erõszakmentes útjáról. Így azonban a
hatalom terrorja rákényszerítette a fegyveres ellenállásra.
Másnap már sikeresen harcoló védelmi állások alakultak ki a
Corvin-köz, a Széna tér, a Körtér és a város több stratégiailag
fontos pontján.. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszav onulásá hoz majd a többpár trendsz er ideigle nes
visszaállításához, egy új demokratikus átalakulás kísérletéhez
vezetett.
Október 31. – kilencvenkét éve 1918-ban tört ki az õszirózsás,
másképpen patkányforradalom, amely elhúzódó állóháborúban csalódott és demoralizált katonák, valamint a Galilei
szabadkõmûves kör háttér-uszítására utcára vonult civilek
tüntetésével kezdõdött elõbb Budapesten, majd a nagyvárosokban. Hivatalos elnevezését a katonák sapkarózsájának
helyére tûzött õszirózsáról kapta. Gyõzelmével országunk
kivált az Osztrák-Magyar Monarchiából, új államformája
népköztársaság. A szociáldemokrata indíttatású lázadás
vezére Károlyi Mihály, hadügyminisztere az a Linder Béla lett,
aki tönkretette és feloszlatta a hadsereget ezzel utat nyitva
elõbb egy bolsevik hatalomátvételnek, majd a Trianonba
vezetõ útnak.
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Regnum Marianum

O

któber 7-én ünnepeljük Olvasós Boldogasszony, mai
szóhasználattal a Rózsafüzér Királynéja ünnepét.(1)
Ma gy ar né pü nk ol va só ku lt us za az Ol va só
/Róz safü zér/ - ájta toss ág a domi niká nus szer zete sek
buzgólkodására a XV. század folyamán nyerte el mai formáját.
Kolozsváron született – Európában a legelsõk között – 1496ban az elsõ hazai olvasótár sulat,
amelynek a dominiká nus, késõbb
ferences templom mellé kápolnája is
épült, szárnyas oltárral. Az ájtatos
buzgól kodás ország szerte gyorsa n
terjedt, Czottmann Bertalan kassai
patikus fogadalmi képén /1516/ a
donátorok kezében már olvasót látunk.
A rózsafüzér e redetét s okan
tanulmányozták, amelyet tulajdonképpen négy forrásban találhatunk
meg: a zsoltározásban, a miatyánkban,
az üdvözlégyben és az imaláncokban.
Ezekbõl adódott össze valószínûleg a 15. században a ma
ismert rózsafüzér. Az elsõ magyarul írt olvasóimádság az
apácák részére készített Czech- és Gömöri- kódexben tûnik
föl. E kódexben az örvendetes olvasónak még fehér
rózsakoszorú, a fájdalmasnak veres rózsakoszorú, a
dicsõségesnek pedig aranyszínû rózsakoszorú a neve.
Az ünnepet hivatalosan XI. Kelemen pápa rendelte el, miután
1716-ban Havi boldogasszony napján Savoyai Jenõ herceg
Pétervárad mellett döntõ gyõzelmet aratott a törökön. Ez
Magyarország teljes felszabadulását jelentette. Az ünnepnek
így jelentékeny magyar vonatkozása is van. A hazai Olvasós
Boldogasszony-ikonográfia legjellegzetesebbike Kisoroszi
fõoltárának a lepantói csatát (1571) ábrázoló képe: a
keresztény gályák legyõzik a török hajóhadakat, és ezzel
elõsegítik az iszlám európai uralmának végletes hanyatlását.
Október az egyházi év liturgiájában az „Olvasó” és szintén a
török idõben született „Lorettói litánia” kiemelt hónapja.
Templomainkban ezeket a szertartásokat az esti órákban
végzik.
Olvasós Boldogasszony tiszteletére számos templomunkban
emelt a helybéli Rózsafüzér Társulat külön oltárt is, ahol
sokszor a „titokváltás”, vagyis az Üdvözlégybe foglalt
hittitoknak a következõ hétre, hónapra a tagok imádságul,
elmélkedésül való kijelölése történik.
Szentséges Szûz Mária, szép liliomszál
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szûz lévén meggyümölcsöztél
Imádd Jézust értünk, akit te szültél
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
II. János Pál pápa, 2002. október 16-án kelt apostoli levelében
/Rosarium Virginis Mariae/ azt kérte, hogy a 2002 októberétõl
2003 októberéig terjedõ év legyen a Rózsafüzér éve, amikor
buzgóbban végezzük azt a máriás ájtatosságot, amelyet
„rózsafüzér”-nek nevezünk, és amely már századok óta a
katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb
imádsága. Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a világ
békéjéért és a családi élet szentségéért. Fatimában a Szûzanya
világosan megmondta, hogy az utolsó idõkben csak az õ
szeplõtelen szíve segíthet az embereken, csak az õ szeplõtelen
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szívének felajánlott rózsafüzér menthet meg bennünket. Szûz
Mária egyedül nekünk, magyaroknak a királynõje már itt a
földön is. Nem csak patrónája, vagyis pártfogója ennek a
népnek, ennek az országnak, hanem a királynõje, vagyis a
birtokosa is. A Mennyek Királynõje földi értelemben is
királynõ attól a pillanattól fogva, hogy Szent István jogszerûen
a magyarság uralkodójává tette, és a magyar nép elfogadta
királynõjének. Van saját országa, amely a Szent István-i
végrendelet következtében egészen az övé.
Az egész keresztény világ, akármely
szükségnek idején, együtt említi a Jézus
nevét a Mária nevével, de fõképpen
apostoli magyar hazánkban a régi
magyarokban forrott ez a Mária szent
nevéhez való buzgóság. Ezek
említették s k iáltották szü kségnek
idején a Jézus nevével a Mária szent
nevet. Ezeknél dicsõíttetett a Mária
szent neve a Jézus nevével. Mivel Szent
István, édes hazánk s nemzetünknek
elsõ koroná s király a Nagybo ldogasszony napján halandó életének végét
elérvén, az egész országot s magyar
népet végsõ rendelésével már elõre
Boldogasszo ny oltalmába ajánlotta;
Dominare nostri tu, et filius tuus,
magyarul: uralkodjál Te és a Te fiad
rajtunk!
Oh, Mária, ég s föld királynéja! Te légy a magyarok
Nagyasszonya!
Október 8-át Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary
Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte XIII. Leó pápa,
amikor nemzetünk megélhette és megünnepelte fennállásának
mi ll en ei um át 18 96 -b an . A Sz ûz an ya a ma gy ar sá g
pátrónájaként való tisztelete már Szent István felajánlásában
elkezdõdött, azonban ezt évszázadokon át Nagyboldogasszony napján ünnepeltük. A lebontott esztergomi „Porta
Speciosa” homlokzati freskóján a szent király szemét és kezét
a csillagok felé emelve, így kiáltott föl: Mennyek Királynéja, a
világ dicsõséges megújítója, a Te oltalmadba, a Te
legmagasabb könyörgésedbe ajánlom az országot elõkelõivel
és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a Te kezeidbe
ajánlom lelkemet.
A szepeshelyi székesegyház falképén balról Szûz Mária a
koronát nyújtja az elõtte térdeplõ Károly Róbertnek, jobbról
pedig Tamás esztergomi érsek ajánlja fel a Koronát a

Nagyasszonynak. Latin nyelvû felirata így hangzik magyarul:
Hozzád sóhajtunk kegyes Szûz, ha nem vezetsz, eltévedünk,
taníts hát, hogy mit tegyünk. Rajtam és enyéimen könyörülj
/1316/. A XV. században a Szûzanyának a Napbanöltözött
Asszony szimbólumával való ábrázolása tükrözi a kor vallási
és politikai felfogását. A Szûzanya a törökellenes küzdelmek
szakrális-mágikus jelképévé válik.
Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorejtója,
Királyoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.
Lipót osztrák császár és magyar király 1693-ban a bécsi
Stephans-dómban ünnepélyesen hálát adott az Úrnak, hogy a
Magyarok Nagyasszonyának közbenjárására megengedte az
országnak a félhold uralma alól való felszabadulását.
Megfogadta, hogy az elpusztult templomokat fölépíti.
A Nádasdy-család Lékán hatalmas oltárt állított: Szûz Mária
koronázási palástban, fején Szent István koronájával.
Esedezz értünk Isten szüléje,
Régi magyarságnak Te valál õrzõje,
Légy minden jónak megszerzõje.
A Regnum Marianum barokk világában a Napbaöltözött
Asszony ábrázolásából bontakozik ki a Patrona Hungariae
jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, amelyen a Szûzanya
fejére a tizenkét csillagú korona helyett a Magyar Szent
Korona, a karján ülõ Kisjézus helyébe az ország almája, a
Szûzanya másik kezébe pedig az ország jogara,
kormánypálcája kerül.
Óh, Istennek szent Anyja,
Szépséges Mária.
Országának oltalma,
Tündöklõ aranyalma.
Te vagy nékünk nagy kincsünk,
Mindenben reménységünk.
Óh, napnak fényessége,
Csillagok ékessége…
A Szûzanya lábánál feltûnõ félhold a török veszedelem
elmúltával bõségszaruvá, mintegy a magyar Kánaán, az „extra
Hungariam non est vita” jelképévé alakult. Ez a barokkos
Mária ábrázolás gyorsan közismertté válik.
Pázmány Péter egyik prédikációjában mondja- Mái napig
költõ pénzünkön a Boldogasszony képe körül ama szokott
bötûkkel, Patrona Hungariae, Magyarország Asszonyának
valljuk a Szent Szüzet-.

alá, hogy társainak seregével megvédje a felajánlott országot.
A tör ök mec set re épü lt szi get vár i plé bán iat emp lom
Dorffmeister Istvántól festett hatalmas kupolafreskója (1788)
a város magasztos történelmi sorsában szintén ezt az
eszmekört fejezi ki.
Nemesapáti szép barokk templomi képén a Patrona Hungariae
magyar szentek társaságában jelenik meg.
Székesfehérvárott a Piac téri Mária-szoborhoz, amit
„Nagyasszonykép” néven emlegetnek, még a XX. század elsõ
évtizedeiben is körmenet indult az ünnepen a
székesegyházból. A talpazat felirata: MAGYAR HAZÁNK
NAGY BOLDOGASSZONYÁNAK TISZTELETÉRE 1703BAN ÉPÜLT KÉPÉT 1834-BEN MEGÚJJÍTOTTA AZ EPE
MIRIGY DÜHÉTÕL HARMAD ÉVVEL MEG
MENEKEDETT SZÉKESFEHÉRVÁR.
Szólni kell még a kultusz nemcsak jámborsági, hanem politikai
szándékú tiszteletérõl is. A kezdõdõ szabadkõmûvesség
ellensúlyozására ihleti „Congregatio Beatae Mareae Virginis
sub titolo Magnae Ungarorum Dominae Nationis Ungaricae”
1734-ben alakult gyõri társulatot, amelynek tagjai fõleg
katolikus fõpapok, fõurak, magas rangú katonatisztek.
A Regnum Marianum hagyományát és gyakorlatát újítja föl a
millenniumi ünnep: MAGYAROK NAGYASSZONYA. A
hívõ magyarság az Õ oltalma alatt vágott neki az új
évezrednek.
Bús nemzeted zokogva esd.
Nyújtsd irgalom jobbod feléje
Botlásiért ó, meg ne vesd.
Mi lesz belõlünk, hogy ha elhagysz?
Bús árvaságunk sírva hervaszt!
Minden reményünk Te vagy.
Szent Szûzanyánk, Szent Szûzanyánk, ó el ne hagyj!
Az új nevet 1960-ban adta XXIII. János pápa.
Forrás- Bálint Sándor: Ünnepei kalendárium, B. Élthes Eszer:
Nagyasszonyunk trónja áll mindörökké! Katolikus Lexikon,
Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete, Moldvai
csángómagyar katolikus népénekek gyûjteménye, Telek
József: Magyarok Nagyasszonya.
Összeállította: -cspb-

SZüz MARIA, Christus Annya
Menyország Királynéja.
Atya Isten kíncs-tartója,
Magyarok szó-szóllója.
Menyország fényes úttya,
Irgalmasságnak kúttya,
Te imádságodnak fontya,
Isten irgalmát ránk ontya
A székesfehérvári jezsuita, késõbb ciszterci templom freskóján
Mária az Ég Királynéja: lába alatt a hold, ölében a Gyermek, és
fogadja Szent István hódolatát, az ország felajánlását.
Közöttük a mennyei udvarból máris kardos angyal ereszkedik

27.

Sík Sándor: Szentolvasó

Sík Sándor: Magyarok nagyasszonya

Mikor a földbe bújtunk, mint a féreg,
S pokoltüzeket hullatott az ég,
S fejünk fölött zuhogott az ítélet,
/Tán csak az utolsóelõtti még!/
Mikor a falban elapadt víz-ér
S az izzó szálban kialudt a fény,
De jó volt a sötétben, kicsi fûzér,
Ha megcsörrentél olyikunk kezén.

Édesanya, bódog Anya,
Virágszülõ Szûz Mária.
/Winkler-kódex/

Öreg anyókák mormolós imája,
De mormolt akkor sok öreg legény,
Leheveredtünk börtönünk vackára,
A bugyor feneketlen fenekén,
Aludt az agyvelõ is zsibbadozva,
Ima sem állt az ajkainkra más,
Csak e fölséges-együgyû zsolozsma,
Csak ez az üdvözítõ dadogás.
Benne van ebben a szent dadogásban
Amire szó és gondolat kevés.
Halál van benne és feltámadás van,
Gyereksírás és anyagügyögés.
A kisded szól így, aki nem beszél még,
És aki már nem: aki haldokol.
Belemondod az emberlét egészét
És mindentõl eloldatol. Mikor a földbe bújtunk, mint a féreg,
S pokoltüzeket hullatott az ég,
S fejünk fölött zuhogott az ítélet,
/Tán csak az utolsóelõtti még!/
Mikor a falban elapadt víz-ér
S az izzó szálban kialudt a fény,
De jó volt a sötétben, kicsi fûzér,
Ha megcsörrentél olyikunk kezén.
Öreg anyókák mormolós imája,
De mormolt akkor sok öreg legény,
Leheveredtünk börtönünk vackára,
A bugyor feneketlen fenekén,
Aludt az agyvelõ is zsibbadozva,
Ima sem állt az ajkainkra más,
Csak e fölséges-együgyû zsolozsma,
Csak ez az üdvözítõ dadogás.
Benne van ebben a szent dadogásban
Amire szó és gondolat kevés.
Halál van benne és feltámadás van,
Gyereksírás és anyagügyögés.
A kisded szól így, aki nem beszél még,
És aki már nem: aki haldokol.
Belemondod az emberlét egészét
És mindentõl eloldatol.

28.

Édesanya, boldog anya,
Virágszülõ Szûzmária
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.
Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.
Mind a tíz bûnnel komáztunk,
Belzebúbbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bûn.
Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,
Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.
Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bûneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.
Te látod, hogy szívünk marja
A bûnbánat jeges karma,
Pislog már a keserûség
Hamvából a régi hûség.
Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkrõl már hull a hályog.
Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó;
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Szent Ferenc, a madarak prédikátora

A

ssisi Szent Ferenc /1182-1226/ neve napja az õt
alapító-patrónusaként tisztelõ franciskánus, minorita,
kapucinus rendeknek, meg a gondozásuk alatt álló
laikus népi harmadrendnek a legnagyobb ünnepe, amelyet a
rendi közösségek a transitus szertartásával tartanak számon.
A Poverello, Poverello di Dio, vagyis Isten szegénykéje néven
is emlegetett Ferenc nemcsak a Katolikus Egyháznak, hanem
az európai kultúrának is eleven hatású alakja. Legrégibb írott
emlékünk, az Ehrenfeld-Jókai-kódex, amelynek elsõ
fogalmazványa még a XIV. században íródott szerint:
békességet hirdet, prédikál a madaraknak, megszelídíti a
gubbiói farkast, testén viseli Krisztus sebeit /stigma/,
Naphimnuszában a természet csodáit magasztalja, a halált
testvérérének nevezi.
Mindenható, fölséges, jó Uram Isten,
Téged áldás, hír, dicséret dicsõítsen,
Neved venni ajkára
ki van méltó magába?
Senki sincsen!
Sokféle szép teremtményed mind dicsérjen,
Bátyánkurunk, kedves Napunk, kiváltképpen.
Hintve arany sugarat,
Jelenti szent magadat,
szerelmében.
Dicsérjen a testi Halál, édes nénénk;
Rosszaknak: jaj; értünk is jõ, hogy megtérnénk.
Boldog, aki hozzád tért,
Benned hunyt el, kiben élt
s ma is él még!
/Cantico del Sole; részlet P. Szedõ Dénes O.F.M.
magyarításában/
Útitársát, Leó testvért a tökéletes „vigasságra”, a szenvedésnek
és a bántalomnak az Úr szerelméért való elviseléséért, az öröm
ajándékára tanítja.
Jómódú kereskedõcsalád sarjadéka, aki fényes lovagi jövõrõl
ábrándozott. Szülõvárosa és a szomszédos Perugia között
polgárháború tört ki. Ferenc fogságba esett, fogolytársaiban õ
tartotta a lelket. További harci kalandokra vágyott, de egy
látomás megrendítette: a San Damiano-templomba tévedve a
feszület lehajolt hozzá, és
meg szó lít ott a – Fer enc ,
menj, építsd föl hajlékomat.
Lá to d, ho gy ro mo kb an
hev er. – Ezt õ ele int e
szószerint vette, és hozzáfogott az omladozó kis
templom helyreállításához.
Más alkalommal Mátyás
napján misét hallgat. Ennek
evangéliumáról úgy érzi,
hogy az Úr egyenesen hozzá
intézi: Közel van a mennyek
országa… Ne vigyetek
magatokkal útitarisznyát,
ne legyen két köntösötök, se

sarutok, se bototok, mert méltó a munkás az õ élelmére /Mt 10,
9/. Úgy érzi ez után, hogy a San Damiano az egész Egyházat
jelképezi, és küldetése személyes példaadással az evangéliumi
szegénység hirdetésére szól.
Külö nös vonz ódás sal merü l el az „emb er” Kris ztus
evangé liumi életéb en, fõleg a megtes tesülé sben és a
kínszenvedésben.
Prédikált a madaraknak is:
Mint egykor Szent Antal szólott a halaknak,
Úgy prédikált õ az égi madaraknak:
„Madarak, testvéreim”! Köszöntelek titeket,
Áldjon meg az Atya, a Fiú, és a Szentlélek!
Élete végén a Megváltó öt sebe tûnik föl a testén. A Mester
azonban látomásában közli vele, hogy nem önkínzással,
hanem lángoló szeretettel válik a hívõ lélek az õ hasonmásává.
Amikor a „Halál-testvér” beköszönt hozzá, kedves madarai, a
pacsirták özönlötték el a Porciunkula-kápolnát és énekükkel
búcsúztatták Szent Ferencet.
Hazánkban viszonylag igen kevés Ferenc-patrocínium fordul
elõ.
Szent Ferenc hazai ikonográfiája sem mondható gazdagnak és
változatosnak. Legjelentõsebb Csetnek korai, XIV. századbeli
freskói, amelyeken a madaraknak prédikál, és megkapja a
stigmákat. Szárnyasoltár képtáblája van: Bártfa /1524/,
Csíkszentlélek /1510/, Kassa /1440/, Nagyszalók /1483/,
Szepeshely /1490/. Oltára állott Csíksomlyón. Jelentõs a
szombathelyi ferences klastrom folyosójának 1936-ban föltárt,
majd ismét elmeszelt freskótöredéke, négy sarkán e szavakkal:
Paupertas Obendientia, Temperantia, Castitas. Aligha
kétséges, hogy a freskó egy kora középkori Krisztusábrázolásnak Ferenc személyére való átköltése. Szent Ferencet
az evangéliumi tanácsok föltétlen követése, meg a stigma
kiváltsága miatt „alter Christus” néven is emlegetik. A népi
hagyományok közül Göcsejben vetésre legalkalmasabbnak a
búzahét, másként ferenchét, tehát az a hét, amelybe Szent
Ferenc névnapja beleesik.
Vásárosmiske szüretkezdõ napja Szent Ferenc ünnepe.
Minden miskei szõlõgaz-dának ezen a napon kellett a
szürethez hozzáfognia. Elõtte kanászostorral durrogtattak a
hegyen. Így ötvözõdött a mágikus gonoszûzés, és a szakrális
oltalomkeresés.
Dóc határában állott egy útszéli Szent Ferenc szobor. A helyi
hagyomány szerint egyszer egy italos juhász ráborította a
szûrét, és azt mondta neki: Ha szent vagy, vigyázz rá. Õ meg
elment három napig mulatni. Amikor visszajött, a szûrnek már
csak hûlt helyét találta. A szobrot erre összezúzta, amiért
állítólag három évre ítélték. Nem is újították föl, hanem a
sándorfalvi régi temetõbõl engesztelésül feszületet hoztak a
helyére. A környezõ dûlõnek Szentferenc a neve.

Forrás- A Naphimnusz idézet, a Naptestvér Éneke címû kiadványból való.
Vácon jelent meg 1944-ben, a ferences rend kiadásában, Kákonyi István tíz
színes linóleum-metszetével, Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, Katolikus
Lexikon.

Összeállította. –cspb-

29.

Fekete István: Levél Bécsbe
Kedves Vilmos!
Ma október 31-e van. Ezerkilencszázötvenhat, október harmincegyedike, reggel
négy óra. Koránkelõ vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban, ma mégis
úgy érzem, ezen a napon maradhat minden, elsõ ez a levél, aminek gondolatai
agyonnyomnának, ha el nem küldeném õket neked.
Éjszakai sötétség van odakint s az ablakom fekete üvege mögött alszik a Város.
Engedd meg, hogy nagybetûvel írjam ezt a szót, de ha lenne piros ceruzám, azzal
írnám, mert egy hét óta ünnep van a szívemben, pirosbetûs szent ünnep, ha erre a
városra gondolok, amit sohse szerettem.
Emlékszel, ugye, mondtam is ezt neked, ott ültünk a Schwarzenberg Caffehaus
páholyában s arról panaszkodtam, hogy ha mi már nem leszünk, ha a mi generációnk
mögött becsukódik a nagy ajtó, nem lesz, aki továbbvigye ezt a lángot, amit te
megõriztél Prsemyslben, s utána Szibériában, s amit én félvakon is jobban láttam,
õriztem s úgy látszott: vakok elõtt lobogtattam, akik amúgy sem törõdtek vele.
Akkor, ott a kávéházban azt mondtam neked: nincs fiatalságunk, s ami van, mintha
semmi közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában
hordaná a beláthatatlan rabság, lokálgõzbe fojtott rettenetes reménytelenségét.
És, Vilmos, ahogy most kinézek az ablak sötét tükrén és látom a villanylámpák
elszórt csillagait, elfutja a szemem a könny, és bocsánatot kérek ettõl a fiatalságtól,
akik ezen a héten nem magyar, de világtörténelmet írtak fiatal vérükkel.
Bocsánatot kérek és nem törõdöm most azzal sem, hogy nem értem az egészet, de
nem is törõdöm vele, hogy értem vagy nem értem, nem akarok emberi értelemben
büszke se lenni, csak a férfikönnyeket morzsolgatom, a mérhetetlen gyász és
felfoghatatlan dicsõség imádságos olvasószemeit.
Akkor, amikor úgy éreztem, hogy semmi közünk Hozzájuk, mégis igazam volt, mert
valóban nincs közünk hozzájuk, olyan mérhetetlen magasságban vannak felettünk, a
készülés és hallgatás, a bátorság és halálbamenés olyan csodálatos dicsfényében,
amire nincs szó, s amely elõtt csak leborulhat minden latolgató értelem.
Hogy mi szülte és hol volt ez bennük elrejtve, Vilmos, nem tudom, és ha
visszagondolok a szájjártató, nagyhangú, ragyogó fiatalságunkra, elszörnyülködve
látom ezeknek a fiataloknak néma értékét, amire lehet építeni, mert a mienkre nem
lehetett.
A lelkünk, Vilmos, hol volt a lelkünk, amirõl olyan szépen szavaltunk, az eszünk,
Vilmos, hol volt az eszünk, amit olyan szépen villogtattunk, hogy elvesztettünk
mindent. Õk nem beszéltek, nem szavaltak, csak készültek, éheztek, dolgoztak,
harcoltak és meghaltak és visszanyertek mindent.
Te ott voltál Prsemyslben és láttál hõsöket. Láttál bakákat és tüzéreket meghalni a
monarchiáért, egy távoli valamiért, ami talán csak egy fegyelmezett közösségi érzés
volt, láttad Tamásy altábornagyot egy utolsó rohamban egy szál lovaglópálcával
vezetve az utolsó rohamot, de mindez céltalan bátorság és céltalan vérhullatás,
oktalan hõsködés ahhoz képest, ami az elmúlt héten Budapesten történt.
Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika, itt csak halálbamenõ
tizennégy-húszéves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség
szörnyû ürességével, a jelszavak csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen
maszlagával, nekimentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet,
eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.
És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet és gyõzelmesen élve
maradtak.
Élve maradtak elsõsorban azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az
örökkévalóságban és a nemzet szívében és élve maradnak a többiek, akik talán csak
most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a
végtelenség szemléletében.
Ezerkilencszázötvenhat, október harmincegy. Most jön fel a nap, a világosság véres
ostyája, s én összeteszem a kezem, mert nem tudok már írni, nem lehet semmit sem
tenni, csak a holtakért és az élõkért, s az egész Magyarországért imádkozni,
imádkozni…
/Új Ember, 1956. november 4./

30.

Bogdán László:
A forradalmi menetoszlop
Kik élve maradtak,
akik meghaltak,
harcoló csapataink
a temetetlen holtak,
Korvin-közben,
a Széna téren
Találkozunk
a jövõ télen.
Jöttünk napkeletrõl,
futhatunk vadnyugatra,
nincs már, aki
a sorsunk visszalopja.
Egy kalap,
egy szemüveg,
egy sétabot,
egy sapka,
somogyi föld
egy zacskóban,
kész a leltár,
a mustra.
Kulcscsomó, amely
nem nyit már s
emmi zárat.
Egy róka,
egy menyét,
pár szimatoló vadállat.
Karóra, amely
az idõt már
nem mutatja,
pár túlélõ,
ki önmagát
és társait siratja.
A pesti srácok,
akik megöregedtek,
a süllyedõ,
az emelkedõ nemzet,
a körbeérõ hazugságok,
tiltás, tûrés,
fogadkozások.

Fáy Ferenc: Októberi halott
Fehér volt, sápadt, mint a köd,
kopott, akár a fák.
S a nyirkos, õszi lomb közé rejtette homlokát.
A szája szélérõl rubin
virággá nyílt szavak
peregtek szét a fák közé...
Leroskadt házfalak
pihentek barna ujjain,
szemébe bújt az ég,
s egy ország fogta könnyesen,
némán ütõerét.

Gazdag Erzsi:
Ifjúság, Te vagy a Csillagunk
Október 23- emlékére
Mondd, meddig él, ki soká élhet?
Pár évtized az élete.
Tesz-vesz, nyüglõdik, forgolódik
S lejár, mint óra kereke.
Hallgass, te szent, tüzes igékre!
Fejed felett a csillagok.
Itt börtönödnek bársony éje.
Lámpásod odafent ragyog..
Lámpásod: e szó Szabadság!
S ez a szó a te csillagod,
Verembe lépsz, sírod gödrébe,
Ha lámpásodat elhagyod.
Ó szabadság! Teérted halni!
Ha élni nem lehet veled!
Hagyd börtönöd, s szaladj az égre!
S örökké tart majd életed.
Ez volt a hited, a szent, a nagy eszme,
Te sokat vádolt ifjúság.
Ezért nyílott ki meleg véred,
Mint frissen bomló rózsaág.
Fent lobogsz már a csillagokban
S örök fényeddel üzened:
Örökké él a hõsök népe,
Örökké él majd nemzeted.
/Megjelent a Vasi Hírlap 1956.nov.1-i számában/

Harczy József:
Mennybemenetel a Körtéren
in memoriam Benedikty Ernõ
Csikorognak a hernyótalpas évek,
álmomban még mindig félrebeszélek.
Robbanások szívemben, szememben,
villognak törött tükörnél élesebben.
Mikor az õrség a levegõbe lõtt,
piros lyuk lett a szíved fölött.
Meglõtt szívetek szökell a Körtéren,
a halál rángatja vonóját az ütõéren.
Az igazságon a kétely csak átoson,
s máris az ellenség talpa tapos Himnuszt éneklõ szátokon.
Kiket szárnyaló szabadság igézett,
fiatal szívetekbe páncélos darázs petézett.
A híres hadsereg gyilkoló varrógépei
hülye mintákat róttak belétek, íme a szovjet népmûvészet.
A múlékony idõ éggé korhad fölöttünk,
napot hánytató köddé.
Azután tisztító szél süvít,
mint az eltévedt golyó,
és örökké nyitvamaradt szemetek
általjár bennünket, mint szent röntgensugár.
A csontjaitok nedve, ha akarjuk, ha nem
a mindenki asztalán és levesben.
Így szörcsöljük az emléketeket
naponta boldog jólétben, hûtlen öntudatban.

Ismeretlen szerzõ: Mesgyekõ
A part alatt zizegve
cirógat, véd a nád.
Hiába várt az este
húgod s szegény anyád.
Keskeny vércsík szalad,
Arcod kettészelõ.
Úgy fekszel itt hanyatt,
Mint kidõlt mesgyekõ.
Te vagy a kõ, a határ:
Ma eddig tart a múlt.
A rettentõ halál
Itt felmagasztosult!
Október huszonhárom,
Utcára ment a nép,
Hogy zengõ szava szálljon
S kitárja bús szívét.
Szíved szép igazsága
Volt minden fegyvered.
S a páncélosok száza
Dübörgött ellened.
Ma parti nád közt fekszel,
A puha fû benõ.
Két világ közé vert jel,
Hazám, új mesgyekõ.

31.

Jobbágy Károly: Mondják, a himnuszt
énekelték
Mondják, a himnuszt énekelték
úgy indultak a puskatûznek
s a könnygáz meg a tûzzel telt ég
sem riasztotta vissza õket.
Csorgott a könnyük. Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak.
Diákok voltak.
S õk csinálták
a dicsõséges forradalmat!
/1956. október 24/

Kannás Alajos: Pesti srácok
Hitetlen korban Hit-varázsban élt
a Pesti Srác az égõ pesti utcán
nem koszorúért osztotta a vért
a lánctalpasok szántásába bukván
A vakmerõség hõs varázsa vitte
a Corvin-közben harcolókat is
s a Széna Téren sziklaszilárd hitbe
kapaszkodtak s a Szó nem volt hamis...
Mustármag voltak mind a Pesti Srácok
az Ismeretlen nemzedék ki állt ott
hol hörgést görgettek az éjszakák
De hírnökei lévén Új Idõknek
a Diadalmas vereségbõl törtek
szétzúzni a Kor vörös csillagát !

Kárpáti Kamil: A szabadsághoz
/1956.oktober 26.Márianosztra, szigoritott börtön/
Rozsdás, rõt fényben a mezõn szalad
egy pásztor s tûz-ajka most ajkadul
nyílik és hirdet.- Mutasd meg magad!
Ó, szállj fel, miként a Hold a hegyrõl:
áldozatként, lelkével száll felé
a farkas altató csendû erdõ.
Jöttöd bár volna gyermekistené.
Ne véreznéd ujjad---gallyt a mennybõl--,
míg gonosz fejünk megérintené.
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Magyari Lajos: Budapest 1956
Elõször csak a lyukas zászlók meneteltek,
világba kiáltva, fénylõ homlokok fölött,
sajgó hiányát a történelemnek.
Dacolva keleti széllel, úgy lobogtak,
ahogyan eretnek-máglyák föllobognak,
ahogyan villámos viharok elerednek.
Elõször csak a lyukas zászlók meneteltek,
alattuk egy nemzet vitte sorsát,
kitárva mellét a vad sortüzeknek;
akik álmodtak akkor, megálmodták,
mit lelkébe rejtett a csöppnyi ország:
helyét a megtiport, régi címereknek.
Elõször csak a lyukas zászlók meneteltek,
s mi csak figyeltük, remélve-riadtan,
ahogy a szikra izzik, lángba pattan.
Akkor a mi szívünket is ott taposták,
ahol lánctalpak alatt Magyarország
mártírrá lett a viadalban.

Szabó László Dezsõ: Október 23.
Egy bomba robbant a szívemben:
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!
Forró szívvel, és mit se várva
Egy eszme indult el velünk.
Az idõ õsködébõl pattant,
És telt vele a csillogó este:
Ezrek és ezrek az utcákon,
Nem lehet ráismerni Pestre.
Az égen száz csillag hunyorgott,
Lenézett egy-két vörös fényre;
Csattant, kiáltott a jelszó:
A rabságnak már legyen vége!
Egy autó oldalán fityegtem,
És alig hittem a szememnek:
Rendõr sehol, s házak tövébõl
Asszonyok, lányok integetnek.
„Ruszkik haza!” - dörren az orkán,
„Sztálint ledöntjük!” Dübörögtek;
ömlött a nép, torok kiáltott,
a jelszavak meg mennydörögtek
Százfejû szörnyek mesévé váltak,
A provokátort meg kikacagták.
A szobor elõtt a nagy téren
Régi világuk megtagadták.
Kemény csapás volt mindazokra,
Akik elõtt tapsoltak egykor!
Álltak és néztek várakozva,
Ezer és ezer, százezer sor.
Diadal szállt végig a téren,
S mint tûzvész, orkán ült a tájra:
A magasságban zúgni kezdett
Hegesztõpisztoly kékes lángja.
Motorok zúgtak, erõlködtek,
Megingott végre a Gyalázat:
„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”
Verték, döngették a vázat.
„

Tûz Tamás: 1956 után
Nem illik elkiáltani
Nem szabad ujjal rámutatni
Meg úgysem tudjuk váltani
Legjobb hát békén hagyni
De minduntalan felbuzog
Be sose forrad
És újabb vérzõ lótuszok
Kelyhén kel föl a holnap
Hiába nem szól róla sor
Hiába nem cseng rá rím
Kicsap a mázsás kõ alól
Lidérc lánggal a kín
2
A Rádióhoz, stúdióba!”
„Vesszen Gerõ, a gaz áruló!”
A forró éjszakában indult
Véres útjára száz golyó.
Én is rohantam, és jött
Csepel, Katonák, lányok, asszonyok,
Rendõrök, munkások, ezren, ezren,
Igaz és bátor magyarok.
És sztrájk is indult.
Árva népünk
Kezébe vette végre sorsát.
Másnap már vérben fürdött minden,
De feltámadott Magyarország!
Aranybetûkkel, vérrel írva,
Új, nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében:
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen,
Dátum született a világon,
Mely tûzbe hoz ma minden szívet:
Szabad október 23!
/1956. október 27/

Hasztalan ûzöd hajtod
Átkozod áldod kéred
Hangtalan szárnyal csapkod
Körül a holt kísértet
Csírája a hollószínû halálnak
Mérge a pusztulás szelének
Mikor vettetett el belénk
Melyik volt az a gyilkos század
Melyik volt az a dühödt hónap
Az az ördögszülte év
Mert nemcsak most kapattunk
Rá a nászra
Jegyességünk véle
Úgy tûnik örök
Az átok itt öl s korcs
Dinasztiája
Szennyet okád és vérvörös ködöt
melyik lesz az a rózsás hajnal
melyik lesz azaz áldott reggel
mikor fölénk derül a nap
s küldöttei az alvilágnak
a zsarnokok a véres árnyak
végre pokolra hullanak
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Cságoly Péterfia Béla: Az 1848-49. szabadságharc kevésbé ismert mártírjai

A

most leírtak értelemszerûen nem foglalkoznak az
össze s áldo zat so rsáva l. Nem felso rolás csak
mementó, amely felvillantja a haza és fiai összefonódó
tragédiáit. Az érintett egyházi vértanúk sorsát Nemes Viktória
dolgozatában külön közöljük ebben a számban. Még az
események elmondása elõtt kegyelettel meg kell emlékeznem
a harcokb an elesett ekrõl és eltûnte krõl és azokról a
vérengzésekrõl, amelyeket elsõsorban a Délvidéken és
Erdélyben követtek el az ottani véreink ellen. Ezek a
magyarellenes pogromokat a háttérbõl uszították a császár
tanácsadói, helyi vezetõi általában – pénzért – a görögkeleti
papok, a pópák voltak. Így mosódott össze a kereszténységkeresztyénség ellen folytatott görögkeleti ortodox térnyerés
igénye Ferenc József tanácsadó körének magyarellenes
tevékenységével. A verseci, zentai, bánáti majd késõbb a kisenyedi, abrudbányai, zalatnai vérengzések és gyújtogatások az
ortodox szerbség és románság részérõl sajnos elõre mutattak,
Trianon felé.
***
A megtorlások kezdetét sokan az utolsó erõd Komárom
feladása, és a világosi fegyverletétel követõ október 6.
dátummal azonosítják. Ugyanakkor a kivégzések már a bécsi
forradalom elestét követõ napokban megkezdõdtek. A
császárvárosban igen sok magyar lakott, akik közül többen
részt vettek az eseményekben, rájuk sújtott le Windischgrätz
herceg kegyetlen bosszúja. Sorukban, az elsõ magyar vértanú
Horvát János egy 33 éves Bécs külvárosában lakó cipész volt,
majd egy horvátországi magyar esett áldozatul a hóhér
kezének. Jurkovics Tamás szabómester bûne annyi, hogy jelen
volt Latour megölésénél, abban tevékenyen nem vett részt.
Hány magyar halt meg Bécs bevételénél, azt valószínûleg
sohasem fogjuk megtudni. A kivégzések Budapest, 1849.
január 5. bevétele után is megkezdõdtek Szöll Vitális 24 éves,
tiroli születésû kereskedõt azért akasztották fel 1949. január
30-án, mert egy általa szervezet tiroli vadászzászlóalj
tisztjeként átszökött a magyarokhoz és ott csapatát újra
szervezte. De nem kerülhette el a sorsát Slavszky Bódog
szabómester és Csõmy Zsigmond molnármester sem, akik
elõzõleg a kocsmában – némileg italos állapotban – a császár
ellen uszítottak, felakasztották õket. Az árulások és besúgások
láncolata megindult.
A „pozsonyi tizenhárom”: elsõ áldozat a helyi születésû
Drechsler Dániel Keresztély volt, a helyi Demokrata Kör
lelkes tagja, akit 1949. január 18-án reggel lõnek agyon. Itt
történt meg az elsõ hadifogoly meggyilkolása is, Baldíni János
vasúti mérnököt, honvédtisztet1849. március 27-én végezték
ki golyóval, Nimnichter János péklegény május 31-én bitófán
végezte életét. A következõ áldozat Barta József
honvédõrmester volt, akit fogságba esése után rablás vádjával
agyonlõttek, akárcsak Petõcz György alispánt. Mednyánszky
Lászl ó és Gr uber F ülöp a követ kezõ k ét kiv égzet t:
Mednyánszky Felvidéken született a Trencsén megyei Beckón
1819. június 26-án. Bár õsi magyar nemesi családból
származott, de a Mednyánszkyak vagyonából csak arra tellett,
hogy a középbirtokos nemesség életformáját élve újra és újra
megpróbálkozzanak a család régi fényének visszaállításával.
Apjának, Mednyánszky Józsefnek hitvallása, akárcsak Jókai
„kõszívû ember”-e, így szólt: „Egy fiú a hadseregben, egy az
államgépezetben, egy pedig az Egyházban”. A legidõsebb
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Mednyánszky fiú, László, ilyen alapon került 1835-ben a tullni
utász-tisztiiskolába. Ennek elvégzése után, 1838-ban fölveszik
a magyar nemesi testõrséghez. Az itt, Bécsben eltöltött négy év
során alakul ki barátsága Görgei Artúrral, akivel két éven át egy
szobában lakik. 1842-ben letelik a testõri szolgálat, és a
gyakorlatnak megfelelõen kérvényezni kellene beosztását
valamelyik ezredbe. Ezt azonban nem teszi, és hazatér. 1846ban megnõsül, és feleségének, gróf Mailáth Máriának Bars
várm egye i b irto kán tele pszi k l e. A várm egye eg yik
országgy ûlési követe Balogh János, aki a reformpá rt
országosan ismert szónoka, az ellenzék vezéregyéniségei közé
tartozik. Ez a környezet, amely Széchenyi, Kossuth és
Bat thy ány néz ete iér t lel kes edi k, nag y hat áss al van
Mednyánszky Lászlóra is. Ezt bizonyítja, hogy ellenzéki
programmal, Bars megye egyik országgyûlési követévé
választják, 1848 tavaszán pedig már ismert személyisége a
magyar politik ai életnek . A Batthyá ny-korm ány 1848
júniusában a délvidéki rácok felkelése, és Jellasics fenyegetõ
magatartása hatására elrendeli tíz honvédzászlóalj felállítását.
Mednyánszky június 15-én az elsõk között jelentkezi az
Országos Nemzetõri Haditanácshoz. Fõhadnaggyá nevezik ki
az 5. hon véd zás zló alj hoz , aho l Gör gei is szo lgá l.
Medn yáns zky Gyõr ben, m ajd Komá romb an tobo rzot t
zászlóaljjal augusztus 3-án a Délvidékre indul. Részt vesz a
harco kban Verbász nál, S zentt amásn ál, ma jd Fut akon
könnyebben megsebesül. Bár szeptember 27-én az immáron
honvédszázados Mednyánszkyt a debreceni 28. zászlóaljhoz
nevezik ki, de útja mégis másfele vezet. Kossuth személyes
utasítására a vár vonalát védõ Lipótvár várának erõdítési
igazgatójává és egyidejûleg õrnaggyá nevezik ki. A Lipótvárra
érk ezõ Med nyá nsz kyr a nag y fel ada tok vár nak egy
elhanyagolt, leromlott állapotban levõ várat kellett védhetõ
erõddé átalakítania. A magyar kézbe került erõsség sürgõs
helyreállítását indokolta a magyar határhoz való közelsége,
valamint harcászati jelentõsége, amennyiben a Vág folyó
vonalának védelmére sor kerül. Nem elhanyagolható azonban
a környék területvédõ szerepe sem. Ezeket a feladatokat csak
Görgei fel-dunai hadseregének támogatásával láthatta el,
másként huzamosabb ideig nem volt védhetõ. Lipótvár
bombabiztos építménnyel nem rendelkezett, így egy négy-öt
napon át tartó szakadatlan bombázás elegendõ lett volna
lerombolásához. Megkezdõdött tehát a falak és a bástyák
javítása, a várat körülölelõ árkok tisztítása és kimélyítése, és a
várból való szabad kilövést akadályozó akadályok eltávolítása.
Bár Mednyánszky tervet dolgozott ki néhány bombabiztos
építmény létrehozására, de ezek kiépítésére már nem volt
ideje. A várat 1848. december végén Windisch-Grätz tábornok
Magyarországra nyomuló seregének balszárnyán vonuló
Simunich tábornok 6000 fõnyi hadosztálya ostromzár alá
vette.
A magyar várparancsnok, Ordódy Kálmán õrnagy, 1500
ka to na és 27 ág yú , v al am in t f él év re el eg en dõ
élelmiszerkészletet birtokolt. Mivel a császári tábornoknak
ostrom lövege i nincse nek, így csupán csak isméte lten
hadikövetet küld a várba, és annak feladását, valamint
„õfelsége hûségére való visszatérését” követeli. Erre azonban
december 17-én, majd 30-án is tagadólag válaszoltak.
Mednyászky több kitörést vezet a Bécsbõl már útnak indított
ostromágyúk befogadására készülõ ütegsáncok
lerombolására. Két legfõbb segítõtársa Gruber Fülöp százados,
a tüzérség parancsnoka, és Aleksander Schubert fõhadnagy,

Mednyánszky segédtisztje. Az egyre inkább elbizonytalanodó
Ordódyva l szemben Mednyáns zky az ell enállás l elke.
Dece mber 30-á n enne k elle nére megk ezdõ dik a vár
bombázása, amely néhány órán át tart, mert az összehalmozott
lõszerkészlet, tisztázatlan okok következtében felrobban.
Ekkor Simunich tábornok újra hadiköveteket küld a várba, de
Mednyánszkynak és társainak sikerült elérnie, hogy a
legénység és a tisztek többsége a védelem folytatása mellett
döntsenek. Bár január 12-én az ostromló had jócskán
megfogyatkozik, mert Görgei serege Léváról Lipótvár felé
tart, de a pesti haditanács döntése értelmében a fel-dunai
hadtestnek Selmec felé kell fordulnia, nehogy a császári
had ser eg bek erí tse . Lip tóv ár sor sa azo nba n vég leg
megpe csétl õdött . A vissz aérke zõ Simun ich-h adosz tályt
(amely immáron nagy ostromágyúkkal érkezett) megadásjelzõ
fehér zászló várta. Ordódy rövid tárgyalás után, az õrséget
„Õfelsége kegyelmébe” ajánlva, feltétel nélkül letette a
fegyvert. A lefegyverzett legénységet és a tisztek zömét
besorozták a császári ezredekbe. A tisztek közül négy fõt
hadbíróság elé állítottak. A hadbírósági vizsgálat, majd az ezt
követõ per folyamán Ordódy három év várfogságot kapott. Az
enyhe ítélet gyáva magatartásának volt köszönhetõ. A többiek
közül Mednyánszkyt és Grubert – mivel még az utolsó, február
2-án reggel tartott haditanácson is a vár feladása ellen
nyilatkozott, – halálra ít élték. Az 1849. április 11-én
Pozsonyban kelt ítéletet azonban sem Windisch-Grätz, sem
pedig Welden, az új hadparancsnok sem erõsítette meg.
Viszont Haynau, aki a magyarországi császári csapatok frissen
kinevezett fõparancsnoka, június 4-én Pozsonyba érkezve,
azonnal aláírta a két halálos ítéletet. A varsói születésû, 25
éves, Schubert fõhadnagy, a metzi hadmérnöki akadémia volt
hallgatója, nyolc év várfogságot kapott. Az ítéletet már másnap
hajnali négy órakor végrehajtották. Mednyánszky és Gruber
Fülöp felakasztásával Haynau világossá tette a valamilyen
formájú kiegyezésben még reménykedõk elõtt, hogy a
„lázadók” számára nincs irgalom. A sorsukat követõ Rázga Pál
evangélikus pap és Mészáros Dávid római katolikus plébános
sorsával említett másik írásban foglalkozunk. Mészáros
kivégzését követõ négy nappal, július 20-án lõtték le Stift
József helyi földbirtokost, majd az utolsó kivégzésekre július
23-án került sor ugyancsak Pozsonyban. Bugyik József béres,
Tóth József földesgazda, Trechlser József jegyzõ tardoskeddi
lakosokkal pont tizenháromra emelkedett a vértanúk száma.
További vértanú Világos elõtt Bolcze János nemzetõr
százados, akit január 14-én, vagy Förster Ferenc esztergomi
polgár, akit február 12-én lõttek agyon.
Még 1853-ban is voltak kivégzések, ekkor akasztották fel a

híres gerilla vezért, Noszlopy Gáspárt, aki Ferenc Józsefet elsõ
magyarországi látogatásakor megpróbálta társaival megölni,
akikkel együtt akasztófán végezte 1853. március 3-án, Pesten a
régi ferences temetõben. A mártírok közül az alább felsorolt
száz embernek a neve ismert napjainkig. Ez a lista azonban
bõvülhet a kutatáso k eredmény eként. Íme az osztrák
bitófákon, golyók által halt magyar vértanúk névsora:
Abancourt Károly, Aich Jakab, Aulich Lajos, Bartalis Ferenc,
Bartha József, gr. Batthyány Lajos, Bencze Farkas, Bolcze
János, Bottos Mihály, Börcsök István, Bugyik József, Csányi
László, Csernus Emmanuel, Csöny Zsigmond, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, Drechsler Dániel, Deisinger Pál,
Dudó György, Fekete Imre, Fekete Ferenc, Förster Ferenc,
Frohmann János, Fülöp György, Gabel Mihály, Gálffy Mihály,
Gancs Pál, GAsparics Kilit, Geyer Nándor, Giron Péter,
Glauberschitz Albert, Gonzeczky János Alajos, Gruber Fülöp,
Halászy Károly, Hauk Lajos, Havelka Ferenc, Horváth János,
Horváth Károly, Hruby Gyula, Hübner András, Istók Imre, b.
Jeszenák János, Jubal Károly, Kazinczy Lajos, Kiss Ernõ,
Knézich Károly, Koczó György, Kolosy György, Kuczka
Mihály, Kuncsor András, Láhner György, Lázár Vilmos, gr.
Leiningen-Westerburg Károly, Loncsák György, Márkus
János, Matherny János, b. Mednyánszky László, Melkó
Nándor, Mészáros Dávid, Mezei János, Molnár István,
Montbarth Antal, Mosóczy István, Murmann Sámuel, NagySándor József, Nimnichter János, Novák Tivadar, Noszlopy
Gáspár, Ocsky György, Ormai Norbert, Pállik Ignácz, Pataki
(Piringer) Mihály, Pavelka Ferenc, b. Perényi Zsigmond,
Petõcz György, Poeltenberg Ernõ, Posztóczky Gyula, Raffai
Ignác, Rázga Pál, Resch Frigyes, Rulikovszky Kázmér, Sándor
László, Sántha János, Sárközy Aurél, Schweidel József,
Schwelkó Róbert, Stift József, Streith Miklós, Szacsvay Imre,
Szathmáry János, Szikszay József, Szöll Vitális, Tamás
András, Török Ignác, Török János, Tóth József, Trechsler
Nándor, Uicz Mihály, Várady József, Vargha Mihály, gr.
Vécsey Károly, Vottitz Adolf, Vörösmarty József, Voronieczky
Micisláv, Zehnmark János
Róluk emlékezzünk, és a nép azon névtelen fiairól is, akik a
hazáért áldozták életüket, amikor gyertyát gyújtunk október 6án.
ForrásokGracza György: A szabadságharc csatái, História folyóirat 1989,
Kacziány Géza: Magyar vértanúk könyve

Nemes Viktória: Egyházi áldozatok az 1848-49 szabadságharc idején

M

árcius 15-re a dicsõséges napok, gyõztes csaták, a
nemzeti összefogás és az önfeláldozó hazaszeretet
felelevenítésével szoktunk emlékezni. Most mégis a
bukást követõ megtorlást, a gyászt választottam. A bukás és a
gyász nem mindig esik egybe: a bosszú azonnal elkezdõdött!
Világos után öltött tömeges méreteket. A bécsi udvar nagy
csalódáss al vette tudomásul , hogy az események be a
magyarországi egyháziak nagy tömege a forradalom oldalán
kapcsolódtak be. Fõleg a katolikus egyház „árulása” fájt nekik,
mint Bach az ideiglenes belügyminiszter mondta: „a felkelõk
tanai a katolikus egyháziak körében számos követõre és buzgó
élharcosra találtak. Ha vissza akarjuk vezetni a magyarországi

kat oli kus egy ház at ren del tet ésé hez , akk or meg kel l
tisztítanunk valamennyi olyan elemtõl, akik a vallásra és az
államra nézve veszélyesek...”
Mielõtt a részletekbe bocsátkoznánk, érdemes röviden
összefoglalni a megtorlás jogi megalapozását, különös
tekintettel az egyháziakra. V. Ferdinánd király 1848. október 3án Magyarországot hadi törvények alá vetette, Haynau
rögtönítélõ haditörvényszékek felállításáról rendelkezett.
Meghatározta azok körét, akikkel szemben eljárást kellett
kezdeményezni, oly módon, hogy szinte mindenki, aki
engedelmeskedett a magyar hatóságoknak, aki nem támogatta
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a cs. kir. erõket és azok szövetségeseit, az pártütõ és hazaáruló,
és büntethetõvé vált. A megtorlás valamennyi felekezetet
érintett. Fölülrõl kezdem: Több katolikus püspököt internáltak,
másokat lemondattak, néhányan emigráltak. Bémer László
na gy vá ra di p üs pö kö t el õs zö r ha lá lr a ít él té k, m aj d
megkegyelmeztek neki és internálták.
Az evangelikus püspökök sorsa: Haubner Máté /*1794-†1880/
a Felsõ-Vas megye i Szalónakon kezd, ahol szomszéd
kollégájával, a felsõlövõi Wimmer Ágosttal komoly kulturális
missziót is folytatott. Pásztori munkájukon túl ezeken a német
anyanyelvû településeken nagy hangsúlyt fektettek a magyar
nyelv tanítására és megszerettetésére is. Gyõrben majd Pápán
szolgált, kitûnõ prédikációival, „emberközeli pasztorális”
te vé ke ny sé gé ve l, a fe le ke ze te k kö zö tt i bé ke ss ég re
törekvésével, az egyház törvényes kereteinek
megteremtésével részint hallatlan népszerûségre tett szert,
másrészt tartós értékeket teremtett. Az evangélikus egyház
képviselõi végig kitartottak: akik nem a harctéren küzdöttek, a
szószékrõl próbálták híveiket a haza ügye mellé állítani. Ebben
példamutató volt Haubner is, aki 1848. december 3-án mint az
egész kerülete iránt felelõsséget érzõ fõpásztor adta ki híres
körl evel ét. E z a kö rlev él na gyon font os és érté kes
dokumentuma egyházunknak. Az a lényege, hogy a keresztyén
szellemiség, a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség
egymást feltételezik, védelmezik és erõsítik.
E „vakmerõségéért” ítélték el. Kufsteini raboskodását a
„tétlenség börtöne” követte és csak 1856-ban kapott újra
gyüleke zetet Nagyger esden, Haubner Máté Sopronb an
nyugszik. Az evangélikus egyház, benne a líceum, ennél a
síremléknél tartja hagyományos október 6-i megemlékezését.
Szeberényi János /*1780- †1857/ teológiai doktor, püspök.
Árva megyében született, tanulmányait Rozsnyón, Eperjesen,
Ké sm ár ko n, Po zs on yb an , ma jd Jé ná ba n vé ge zt e.
Selmecbányán Kossuth felhívására szózatot írt „valamennyi
szláv szívéhez”: „Terjesszük mindenek felett a békét, hogy az
áldott ügy szükséges szilárdságot nyerjen, s ezen szilárdulás
létesítése békétlenség és bûnök által ne akadályoztassék.
Hiszen azon szabadság, mely kihirdettetett, a tót-, szerb-, oláh, német ajkúaknak egyaránt sajátja.” Ugyanakkor naplójában
lelkes megjegyzésekkel kísérte a szabadságharc eseményeit.
Mindezekért halálra, majd kegyelembõl 20 évi várfogságra
ítélték. Az ítélet végrehajtására csak magas életkora, /70 év/
miatt nem került sor, 1857-ben Selmecbányán halt meg. Pákh
Mihály/*1795- †1859/ dobsinai születésû, német származású,
magyar érzelmû, Rozsnyón, Pozsonyban, Debrecenben,
Bécsben tanult. Nagy tudású, felkészült, magyarul, németül,
tótul jól beszélõ személyiség.12 évig Rozsnyón lelkész, majd a
szepesi városok fõesperese, végül 1848 nyarán a tiszai
egyházkerület püspöke lett. E pozíciójában a Habsburgokat
detronizáló határozatot kihirdette. Ezért 1850-ben állásából
elmozdították, 1852-ben halálra ítéltek. Ezen ítéletet késõbb
kegyelmi határozattal kufsteini várfogságra változtatták. A
börtönben és a szabadulása utáni hányattatásban egészsége
megrendült, 1859-ben szülõfalujában meghalt. /Reményik
Sándor anyai ágon Pákh Mihály dédunokája volt/ Stromszky
Sámuel /*1792- †1861/ Bazinban született. Itt tanult, majd
Gyõrben, Pozsonyban és Tübingben, 1835-ben választották
dunántúli püspökké. Semmilyen „vádat” nem találtam, de a
bukás után e tisztségébõl elmozdították. De megmaradhatott
pozsonyi lelkésznek, komoly szolgálatot tett az evangélikus
líceum fenntartásában, 1861-ben halt meg. A megtorlás
legsúlyosabb következményeivel a hierarchia alsó szintjén álló
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lelkészeknek kellett szembenézni. A császár is, a magyar
kormány is e lvárta a lel készektõl, hogy rendel eteiket
kihirdessék a szószékrõl, azt mondhatjuk, hogy szinte nem
akadt az országban olyan pap, aki ellen ne lehetett volna
eljárást indítani... Az egyházi vértanuk sorát a szlovák
származású, német anyanyelvû, magyar érzelmû Rázga Pál
pozsonyi evangélikus lelkész nyitotta meg, aki *1798 – †1849.
aki szintén Bazinban született. Tanulmányait itt kezdte, majd
Modorban és a pozsonyi ev. líceumban, aztán Bécsben
folytatta. Lelkészkedett a modori evangélikus gyülekezetben,
ez idõben hozott létre egy gyámintézetet az egyházmegye idõs
lelkészei, azok özvegyei és árvái számára, 1846 tavaszán
került Pozsonyba, és került az aktív politikai élet központjába.
Azt mondják, nem igazán lelkészi alkat, inkább lendületes
közéleti-politikai érdeklõdésû volt: lelkesen üdvözölte az
1848-as európai forradalmakat. Szakított a forradalmak
konzervatív teológiai felfogásával, azzal tehát, hogy a
forradalom = Isten és ember ellen való vétek, lázadás,
gyilkolás; azt mondja, hogy „a forradalmakat tartalmilag kell
megítélni: ha a nép jogait törekszik kivívni, az ilyen
forradalom Isten és ember elõtt igazságos; A lelkészek
feladata, hogy a népben azt az áldozatkészséget keltse föl és
erõsítse, hogy „a szabadság, nemzeti egység és függetlenség
igaz ügye g yõzelmet a rasson.” E z az igaz üg y úgy
érvényesülhet, hogy a jelenlegi állami keretekben – tehát a
magyar királyságban: a magyarok, szlovákok, németek
nemzeti egyenjogúságban éljenek. Ez a mi közös hazánk –
mondja a szlovák születésû, német anyanyelvû lelkész, aki
nem is beszélt magyarul. 1848 õszén megalakítja a Patrióta
Egyesületet, melynek feladatául kitûzi: a „Magyar honérti
rokonszenvet” teremteni. Az egyesület fegyveres nemzetõrséget állított fel és gyûjtést indított egy ágyú felszerelésére;
mert a haza veszélyben van! Nevezetes beszédet mondott
október 18-án a Zöldfa vendéglõ erkélyérõl. „Ausztria, ez a
kics iny, szán alma s orsz ágoc ska arra töre kszi k, hogy
uralkodjon Magyarország fölött; gyõznünk kell, mert ha
legyõzetünk, akkor városotok; Pozsony, - Bécs nyomorult
elõvárosa lesz, ti pedig; koldusok lesztek. Ha azonban a
hatalmas magyar nemzet gyõz; a falvakból városok fognak
kinõni. Ez ért ragadj atok fegyv ert! Fel Bé csbe! Le a
Kamarillával!” A pozsonyi Zöldfa vendéglõt díszítõ erkélyt
1996-ban, a millecentenárium évében hozták Ceglédre, a
Kossuth emlékek gyûjtõhelyére. A református nagytemplom
kertjében áll. A schwechati vereség után, ahol tábori
lelkészként vett részt, Pozsonyban postai levél-vizsgáló lett, a
politikailag ellenséges hangvételû irományokat szûrte ki, nem
eredménytelenül. December közepén a császári sereg bevonult
Poz son yba , és azo nna l kat ona i viz sgá lób izo ttm ány t
alakítottak. Társai figyelmeztették Rázgát, hogy meneküljön,
õ maradt. Azonnal letartóztatták. Az eljárásban jó néhány jogi
szakszerûtlenség volt, de Haynau kinevezése – 1849. május–
csakis a halált jelentette Rázga számára: „Lógnia kell,
elrettentõ példa gyanánt valamennyi lázadó számára!” mondta Haynau. Néhány nap múlva rögtönítélõ eljárással
végezték ki a csákberényi Manszbarth Antal katolikus és
Szikszai János református lelkészeket Nagyigmándon. Vád,
hogy a császári kormány ellen prédikáltak és népfölkelésre
biztatták híveiket. 11-én volt a „tárgyalás”, másnap fõbelõtték
õket. A kivégzettek tetemei estig a földön hevertek, legyek,
bogarak lepték el. Csak este kapott engedélyt a helybeli
plé bán os, hog y a két pap tes tvé rét sze rta rtá s nél kül
elföldelhesse. Néhány nap múlva Pozsonyban kivégezték a
hosszúfalusi születésû /Nyitra megye/ Mészáros Dávid

sopornyai katolikus lelkészt Pozsonyban. Bûnlajstroma
hosszú - május végén ünnepi szentmisét tartott a magyarok
gyõzelméért, - népfölkelésre buzdított, - megtalálták nála a
Függetlenségi Nyilatkozat egy példányát, - a szabadságharc
sikereit Te Deum hálaénekkel ünnepelték, - szlovák nyelven is
felszólította híveit a magyar forradalom támogatására. E
„súlyos vádak” alapján végezték ki. 1849. augusztusában
végezték ki Kantsúr András szokolyai református lelkészt.
A hagyomány úgy tartja, hogy a kóspallagiakkal együtt
szervezett szabadcsapatok elrabolták az osztrák seregnek
szállított pénzesládát vagy valamiféle kincset, és azt a helybeli
lelkésznél rejtették el - akit e vád alapján az Újépületben
kivégeztek. A lelkészlak falában helyezték el a meggyilkolt
lelkész márványtábláját. Augusztusban tartóztatták le a két
vértesboglári katolikus papot: Streith Miklós plébánost és
König Mór káplánt. A népfelkelés szervezésével a fiatal
káplá nt, ak i már t eológ iai do ktor v olt, b ízták meg.
1849.aug.17-én dragonyosok vágtattak be a plébánia udvarára,
hogy elfogják a rebellis káplánt. A beosztottjáért aggódó
Streith Miklós csupán annyit kért, hogy saját kocsiján
kísérhesse el káplánját Zámolyra, a tábornok fõhadiszállására.
A káplán nem köszönt egy útjába kerülõ osztrák tábornoknak, a
feldü hödöt t fõtis zt károm kodás ok közep ette Kossu thkutyának titulálta a fiatal papot, Streith Miklós pedig panaszt
emelt a durvaság ellen. A tábornok elrendelte a plébános
azonnali elfogatását is. A két pap a hírhedt az Újépületbe került.
A per hallatlan gyorsasággal zajlott. Tárgyi bizonyítékok nem
voltak, a vádlottat nem szembesítették vádlóival, a plébános
tanúit meg sem hallgatták. Mindez úgyis csak formaság lett
volna, hiszen Haynau halálos ítéletet akart. Bûneik: a
Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetése, lázító beszédek tartása,
a nép fegyverhasználatra való tanítása /azt u.i. hogy ne a
kaszáikat egyenesítsék ki a parasztok, mint ahogyan a
prokl amáci ó fogal mazot t, hanem inkáb b a vasvi llába
illesszenek hosszú nyelet/. Streith Miklós bûnéül még azt is
felrótták, hogy a császári rendeleteket hadarva, érthetetlenül
hirdette ki. A két papot kötél általi halálra ítélték. A
fõparancsnok kegyelme ezen a döntésen úgy változtatott, hogy
Streith Miklós ítéletét akasztás helyett golyó általi kivégzésre
változtatták, König Mórt pedig teljes vagyonvesztés mellett
tizenöt év várfogságra küldték. Még egy utolsó rúgás:
kivégzésnél nem viselheti reverendájá t. A becsületben
megõszült plébánost arra kényszerítették, hogy színes, nyári
öltönyben, mintegy bohócruhában induljon utolsó útjára. Az
elsõ lövések nem végeztek vele azonnal, csak súlyosan
megsebesítették. Ekkor a földön vonagló ember fejét vették
célba a vadászok, így ölték meg borzalmas módon az ártatlanul
elítélt lelkipásztort. A tetemet elõbb a ferencvárosi temetõben
hantolták el, késõbb azonban a Kerepesi temetõ közös
díszsírhelyére került, ahol a többi vértanúval együtt nyugszik
Vértesboglár hajdani plébánosa. König Mór káplánt elõbb a
budavári József-kaszárnya kazamatáiba zárták, majd sok más
rabbal együtt Königgrätzbe hurcolták. 1854 szeptemberében
szabadult. A tehetséges papot a székesfehérvári püspök, az
egyh áztö rtén etet és káno njog taní tásá val bízt a meg.
Októberben 8-án végezték ki Gonzeczky Jánost /*1803 –
†1849/ Apja révén lengyel, anyja ágán német, 1844-ben került
a mezõhegyes i katonai mén esintézethe z. Az itt épülõ
templomot 1846-ban szentelte föl Gonzeczky, a templom elsõ
plébánosa. A császárhû legénység elvárta, hogy minden mise
végén imádkozzon a császárért. 1848 októberében sikerült
õket a magyar alkotmányra felesketni! 1848 december táján

már a mise végén egy hazafias imádságot mondott, sõt 1849
márci usátó l kifej ezett en a magya r sereg gyõze lméér t
fohászkodott. Nemcsak, hogy felolvasta a népfelkelésre
felszólító kiáltványt, hanem több alkalommal megátkozta azt,
aki az osztrák dinasztiának engedelmeskedik, mert hiszen: „a
bûnös uralkodóház beküldte bérenceit az országba, hogy
raboljanak, fosztogassanak, és hogy testvéreinket megöljék.”
1849 júniusában 5 körmenetet is tartott, amelyen híveivel a
magyarok gyõzelméért imádkoztak. Október elején
–felségsértés vádjával végezték ki. Emléktábláját 1941-ben
helyezték a mezõhegyesi templom falára. Gasparich Márk
Kilit (*1810 – †1853) Horvát parasztcsalád gyermeke,
ferences szerzetes, a szabadságharcban tábori lelkész, a
szab adsá ghar cot köve tõ függ etle nség i szer vezk edés ek
résztvevõje és vértanúja. Már a '40-es évek elején magyarnak
vallotta magát, ez elmélyült a márciusi forradalom idején,
amelyben politikai nézeteit: a polgári átalakulás
és Bécstõl való függetlenséget látta megvalósulni. 1848
tavaszán faluról falura járt, és a zömében horvát földmûvesek
számára anyanyelvükön magyarázta a polgári átalakulás
elõnyeit, s ehhez kapcsolódóan a lakosságot a magyar kormány
iránti hûségre biztatta. Részt vett a zalai nemzetõrség
szervezésében. „Nekem föltett szándékom nemzetõreinket
helyenkint fölkeresni, szellemileg õket táplálni, lelkesíteni, s
oda igazítani, miszerint a szabadság eszméjét fölfogva,
hazá juka t a szab adsá g alap jára , mint hû gyer meke i
szilárdítsák.” Tábori lelkészként ott volt a pákozdi csatában,
1849. ápr.3-ai szent-tamási ütközetben õ vezette rohamra a
szerb tábort rohamozó magyar honvédeket. És amikor
elfoglalták Szenttamást, rávette a parancsnokokat, hogy
hagyják futni a szerb lakosságot, ne álljanak rajtuk bosszút. A
szabadságharc bukása után illegalitásban élt. Kapcsolatba
került a Makk József és Jubál Károly vezette függetlenségi
szervezk edéssel, fe ladata egy vidéki ellenáll ó cs oport
létrehozása volt. Ennek szervezése közben 1852 februárjában
elfogták és kivégezték. Zalaegerszegi emlékmûvét 1998-ban
állították föl.
Más – nem kevésbé szomorú - sors jutott Hokky István /*1819
– †1849/ rozsnyói születésû pap-tanárnak. Huszonkét éves
korában pappá szentelték, aztán Rimaszombaton, SalgóTarján ban, Göln icen , Rozs nyón lelk észk edet t. Kitû nt
ékesszólásával és hazafias szónoklataival. Tábori lelkészként
csatlakozott a szabadságharchoz, 1849 júliusában a hiányosan
felszerelt gömöri sereg élén Dernõnél megütközött az
oroszokkal, egyes források szerint azoknak egy muzulmán
csapatával, akik szétszórták a magyar csapatot, és a papot
kegyetlen kínzások után megölték. A Krasznahorka-váraljai
temetõben van sírja, amely fölé emlékoszlopot emeltek.
Melczer János /*1802 – †1864/ Zólyom megyei evangélikus
családból származik. 1830-tól a rákoskeresztúriak lelkésze.
Hogy az 1848-as események milyen hatással voltak rá és mit
tet t, arr a ink ább fel olv aso m Világ os utá ni per ébe n
megfogalmazott ítéletet: Világos után Melczer Jánost az
önkényuralom 1852. május 5-én teljes vagyonelkobzás mellett
kötél általi halálra ítélte. Az akkori Magyar Hírlap 1852 május
6. számában közzéteszi az ítélet szövegét: „Melczer János, a
magy ar forr adal om foly tába n; a forr adal mi korm ány
proclamatioit a szószékrõl készséggel kihirdette; Keresztúron
forradalmi szellemben izgató beszédeket tartott, - a népet, azon
megjegyzéssel, hogy nincs többé király: a lázadásban
részvételre; népfölkelésre s az; osztrák s; orosz seregek elleni
fegyveres ellenállásra szólítá fel, általában a lelkipásztorságra
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bízott községre a forradalom kedvéért vészteljes módon hatott,
végre az izgató Kossuthot a szószékrõl úgy tünteté föl, mint az
istenséggel fölérõ s egyenlõ hatású személyt, és egy 1849.
május 7-én a Márczius 15. címû hírlapba saját aláírásával
beiktatott cikkben a császári sereget szidalmazni merészlette”.
- Lehet-e ennél szebben méltatni Melczer János mûvét? A kötél
általi halálbüntetést 6 évi várfogságra mérsékelték, amelybõl
két évet Josefstadtban le is töltött. 1854-ben az általános
amnesz tia sor án kisz abadul t a bört önbõl - és soka k
közbenjárása után két év múlva visszafoglalhatta lelkészi
állását Rákoskeresztúron. A börtönben nem csak súlyos
betegséget szerzett: vízkóros lett, hanem megtanult olaszul,
franciául, angolul. Betegsége hamar eluralkodott rajta és 1864.
január 10-én visszaadta lelkét Urának, Teremtõjének. 62 éves
volt. Titusz fia mellé temették az evangélikus temetõbe. Gaál
György /* 1814 – †1896/ Református tanító gyermekeként
született Tolna megyében, lelkésznek tanult, 1837-ban
szen telt ék. 1846 -ban kerü lt Kili tibe . A forr ások : „a
forradalomban való csekély, szószéken történt részvétele.”
felolvasta a Függetlenségi Nyilatkozatot) szöveget említenek
„bûnérõl”, amely miatt felségsértés vádjával halálra ítélték.
Ezt 20 évi vasban eltöltendõ kufsteini várbörtönre enyhítették,
Haubner Máté, Czuczor Gergely, Teleki Blanka voltak társai.
Az ítélet: a forradalmi kormánytól és annak szerveitõl kapott
parancsokat nem csak átvette és kihirdette, de a felségsértõ
felforgató párt múlt évi április 14-én Debrecenben, a
legfelsõbb uralkodó család trónfosztásával kapcsolatosan
július 15-én Ságváron tartott népgyûlésen egy lázító és az
általános felkelésre szító beszédet mondott, melyben a cs. kir.
osztrák kormány ellen is gyalázó kifejezést használt, végül
május hónap ban, l elkés zi kör letéb en a né pfelk elõk
szervezésében és felfegyverzésekor igen veszélyes és
forradalom javára igen sikeres tevékenységet fejtett ki.” Gaál
György 1856 júliusában amnesztia útján kiszabadult, 1857-tõl
már lelkészként. 1859-ben Kõröshegyre került, 1873-ban
esperessé választották. Érdemeinek és sikereinek híre terjedt
és 1877-ben kerületi tanácsbírává választották. Tevékenyen és
köztiszteletben szolgált mindaddig, míg élete vége felé, a
várbörtönben szerzett betegsége miatt, látását majdnem teljes
egészében el nem vesztette. A község lakossága kegyelettel
õrzi és ápolja a volt kufsteini rab emlékét. Sírját és a parókia
fa lá ba n el he ly ez et t em lé kt áb lá já t ha gy om án yo sa n
megkoszorúzzák.
Wimmer Gottlieb Ágost /*1793 – †1863/ Evangélikus lelkész,
Bécsben született, s mint árva, szegény fiú tovább tanult
Selmecbányán, Eperjesen, Besztercebányán, Sopronban, majd
jenai egyetem hallgatója volt, 1818-ban lelkész lett FelsõLövõn, amelyet – tanítóképzõ és gimnázium alapításával protestáns iskolaközponttá fejlesztett. De gondot fordított a
lakosság szociális és gazdasági jólétére is. Gyümölcsöst
telepített, számtalan gyermeket oltott be saját kezûleg himlõ
ellen, majd 1840-re elérte, hogy a település megváltotta magát
a borostyánkõi uradalomtól. A szabadságharc kitörésekor
tehetségét, aktivitását a meginduló küzdelem szolgálatába
állította: Nemzetõr-parancsnokként bibliáknak álcázott
szállítmányban Angliából fegyvereket hozatott. Kossuth Lajos
lelkes szózatát németre fordította s ezt a Vasvármegye 1848.
október 3-án hozott határozatával 10 000 példányban
szétoszttatta.
1849 végén le akarták tartóztatni, de külföldre menekült,
ahonnan csak 1863-ban tért vissza, de még ebben az évben
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meghalt. Rónay Jácint /*1814-†1889/ Benedek-rendi hittudós,
bölcsészdoktor, tanár, az MTA levelezõtagja. A forradalom
kitörésekor belépett a gyõri nemzetõrségbe, tábori papként.
Lelkesítõ beszédeivel, imádságaival kíséri a forradalom
eseményeit: hálaadó imája az elsõ magyar minisztérium
kinevezése alkalmából, kiáltványai a magyar papsághoz,
melyben az általános felkelésre és a végsõ ellenállásra
szólította fel a papságot, és rajtuk keresztül a hívõket – de maga
is segédkezik a komáromi sáncok építésénél. Világos után
álnéven bujkált, közben megírta „A lélektan természeti
rendszere” c. munkáját, 1850 tavaszán a nyomára bukkant a
csendõrség, hamis útlevéllel menekült ki az országból.
Angliában végzett széleskörû munkásságáb ól csak azt
emelném ki, hogy õ rendezte sajtó alá Széchenyi Ein Blick
cím û írá sát . 186 6-b an tér t vis sza Mag yar ors zág ra.
Mednyánszky Cézár /*1824 Beckó - †1857. ?/ Katolikus
lelkész, 1847-ben szentelték pappá. Tábori lelkészként több
csatában részt vett, legismertebb – Than Mór képe alapján –
amikor a kápolnai csatában kereszttel a kezében vezeti
rohamra katonáit. Ezt örökíti meg a csata helyén felállított
emlékmû. Világos után külföldi rokonaihoz menekült.
Távollétében a császári hadbíróság kötél általi halálra ítélte és
nevét jelképesen bitófára szegezték. Súlyos magánéleti és
anyagi válságából öngyilkosságba menekült.
Bécs bosszúja nemcsak személyekkel szembeni bosszúállás,
részint a protestánsok elleni bosszú, részint a magyar egyházak
egészével szembeni bosszú is. Az háborította fel Bécset, hogy
egy olyan testület egyes tagjai álltak a magyar oldalra, melyre a
bécsi politika 1848. elõtt hagyományosan a kiváltságrendszer
fenntartásában érdekelt, a reformellenzékkel szemben
aktivizálható, megbízható szövetségesként számított, s
korábban annak is bizonyult. Az egyházi személyek elleni
ítéletek indoklása éppen az, hogy az egyházi alkalmak politikai
gyûlésekké váltak, a lelkészek a népet felkelésre lelkesítették,
nagy többségében – tábori lelkészekként - vezették is- ezt a
hatalom felségsértésként büntette. Amit hangsúlyoznunk kell:
a magyarországi egyházak megértették a kor legfontosabb
magyar követelését, a nemzeti függetlenség és a polgári
átalakulás megoldásának összefonódását. A polgári átalakulás
elkötelezettjei lettek, megérintette õket a törvény elõtt egyenlõ
jogállású tagokból álló, az úrbéri viszonyokból kilábaló
társadalom, valamint az alkotmányos intézmények és
jogbiztonság ígérete - és az új viszonyok között keresték
vallásos népük számára az egyház /szervezet/ megújításának,
társadalomba való betagolódásának új útjait is. Személyes
egyházi karrierjük mellett egyházuk jövõjét a magyar ügy
sikerével kötötték össze, 1849-es hõsöknek azért kellett
meghalniuk, mert „õk a magyar királyt védték az osztrák
császár ellen, ki dacára annak, hogy egy személy volt a magyar
királlyal, mégis pártot ütött a magyar király ellen.” De a helyzet
felemás: Az uralkodó – akinek felelõssége nem vitatható a
véres megtorlásban - és a magyar politikai elit – csak
magánemberként vesz részt a késõbbi megemlékezéseken. De
Batthyány temetésén még úgy sem... A Világos utáni bosszú
példátlanul súlyos volt 19. századi vonatkozásban.
/Az eredeti írás megrövidített változata/

Török András István: A Gutin alatt
A II. bécsi döntésre emlékezve
2006 nyarán kértem interjút egy volt ludovikás tiszttõl, Andreánszky Gábortól. A beszélgetésbõl a hetven évvel ezelõtti, augusztus 30ai II. bécsi döntésre emlékezve idézem fel Andreánszky Gábor néhány mondatát.
– 1940-ben történt, huszonkét éves koromban. Az egyik zászlóalj segédtisztje voltam. A II. bécsi döntésig a hadtestünk Kárpátalján volt
felvonulva. A döntés után Aknaszlatinánál keltünk át a Tiszán. A hídig az egységeket, mint egy legyezõt, össze kellett zárni, a hídon való
átkelés után pedig újra nyitni. Rengeteg fogatnak, lónak (katonai szaknyelven: fogatolt vonatnak), fegyvernek, felszerelésnek, s persze
nem harcoló, kiszolgáló alakulatoknak kellett átmennie a hídon. Mindezt pedig úgy, hogy a különféle egységekbõl és felszerelésbõl
mindig az arányos létszám illetve mennyiség kerüljön át. Nekem is jutott szerep az átkelés lebonyolításában. Harminchat órán át voltam
lovon: le nem, csak átszálltam egyikrõl a másikra. Megindultunk Nagybánya felé, majd végigmentünk a Gutin-hegység nyugati
oldalánál, s aztán a Gutin alatti Kapnikbánya közelében, ahol nemesfémet bányásznak, indultunk fel a hegység valami 1440 méter
magas csúcsára. A románok akadályokat állítottak a szerpentinre, nagyon nehéz volt fogatolt vonatokkal, fegyverzettel feljutni.
Egyszer csak – már éjszaka volt – hívattak a dandárparancsnokságra. Két férfi öltönyben, nyakkendõben, és egy kosztümbe öltözött
hölgy várt. Az egyik férfi Kapnikbánya fõjegyzõje, a másik a bányamérnök, a hölgy meg az iskola igazgatónõje volt. Meg ne tegyék,
mondják, hogy a honvédség nem megy be a faluba, mert a lakosság várja magukat, sütöttek-fõztek, készültek a találkozóra. Át kellett
vennem a század parancsnokságát, és a századdal le kellett mennünk a meredek hegyi úton. Roppant fáradtak, elcsigázottak voltunk, de
lementünk, mert tudtuk, hogy Kapnikbánya lakói – és velük együtt Erdély magyarjainak milliói – több mint húsz éve várnak erre a
napra. A városházánál feldíszített diadalkapu fogadott, s vagy ötven, egyszerre meggyújtott fáklya kezdte árasztani a fényt az éjszaka
sötétjében. Ott volt a város apraja-nagyja, a kislányok hajában piros-fehér-zöld szalag. A himnuszt és a szózatot énekelték. Kiadtam a
parancsot: katona nem ihat alkoholt. Hajnalban indultunk tovább, de elõtte éppolyan ünnepélyesen elbúcsúztattak, mint ahogy
fogadtak. Felejthetetlen órákat éltünk át akkor. De még az újabb idõkben is azt kérdezte egy nagyhangú szabad demokrata képviselõ:
„Miért kellett bevonulni Felvidékre meg Erdélybe?!” A válasz benne van annak a bõ húsz évnek a történéseiben meg annak a
kapnikbányai éjszakának a magasztosságában. Ha valaki képes átérezni nemzetének megalázottságát, gyötrõdését, nyomorúságát, de
képes vele együtt örülni is, annak eszébe sem jut ilyen kérdéseket feltenni.
/megjelent: Hegyalja, Hazaszeretet és elhivatottság címmel, 2006. augusztus-december, folytatásokban/
2010. szept. 5.
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Plivelic Iván: Curriculum

B

udapesten, a VIII. ker. Baross utcai kórházban születtem 1935 január 19-én.Apám Plivelic
Emil, díszlettervezõ volt, apja Milán horvát származású (Gospic), anyja Eisemann Margit
magyar születésû, stuttgarti családból ered. Anyám Borsi Jolán varrónõ, apja Borsi István,
nagyon régen bevándorolt olasz családból, anyja erdélyi születésû Pozsonyi Amália. Mindebbõl
ered Európa iránti szeretetem. A budapesti Petrik Lajos Technikumban végeztem 1954-ben mint
vegyésztechnikus, utána rögtön az Egyesült Gyógyszergyár, volt Wanderben dolgoztam, majd a
Kõbányai Gyógyszergyár, volt Richter Gedeonban 1955. november 11-ig, bevonulásomig a 2960.
légelhárító ezredbe, Pestszentlõrincen. Kilenc hó kínlódás után az ellátási irodát kaptam meg, itt
kb. 1100 személyt kezeltem 9 különbözõ helyre szétosztva. A Forradalom kitörése idején elzárva
voltunk a hármas kaszárnyában, így nem vettük részt benne. Az utána következõ napok alatt volt
alkalmam megismerkedni forradalmárokkal és felismerni; ezek nem a Gerõ által rágalmazott
huligánok, hanem tisztességes fiatalok. Átadtam nekik lõszereimet, talán megkockáztatva
életemet is. A november 4. orvtámadás felbõszített néhányunkat, kivontattunk pár 85 mm kaliber
ágyút a közeli Béke térre, ahol hamarosan megkezdõdtek a harcok az oroszokkal. Nem térek a
részletekre, könyvem jól ecseteli õket, az utolsó napon az egyik lövegünket szétlõtték az oroszok;
két halott és három sebesült lett az áldozat. Magam részérõl, már mint elõzõ nap megválasztott
vezetõ, folytattam két bajtársammal az egyenlõtlen harcot mindaddig míg az én lövegem harcképtelenné vált egy beszorult lövedék
miatt. Lefegyvereztük magunkat, másnap kalandosan, ápolónak öltözve tudtam átmenni az orosz védõövezeten, „elsétálni” egy
autóval a Kilián laktanya és a Corvin mozi elõtt és tíz óra hazaérnem, hajszálsérülés nélkül. Munkám az élõ történelmünk szerves része.
Az 1956-os szabadságharc egy apró, de nem jelentéktelen epizódját tárja az olvasók elõ a résztvevõ-szemtanú hitelességével.
November 25-én indultunk ketten a határ felé. Délután félháromtól meneteltünk egy tömeggel együtt az egyiptomi sötétségben.
Sikerült egy motoros véd övezeten átsurranni, de aztán hála a dohányzóknak, elfogtak és ideiglenesen bebörtönöztek egy szerencsétlen
paraszt házába. Onnan másnap sikerült megszökni egy szabadtéri vécé és egy disznóól segítségével. Utána kicseréltük ünnepi ruhánkat
rongyokra, de ez nem volt elég elálcázni magunkat, meg kellett hamisítanom egy bélyegzést a visszaszerzett személyi
igazolványomban. Most, mint igazi földmûvelõk, átmehettünk az utolsó orosz õrsoron november 27-én. Ausztriában a
kaisersteinbruckki menekült táborban voltam két hétig, majd egy vonattal Itáliába hoztak. Útközbe megálltunk a ferrarai
vasútállomáson, nem sejtve mi vár a jövõben. Két hónap Igea Marina menekült táborban, közel Riminihez sok oly ismeretséget hozott,
ami még ma is létezik.1957 február 6-án Ferrarába érkeztünk barátommal egy ösztöndíj keretében a Vegyi Tanszékre.1962
decemberébe felvettek a Montecatini céghez, a következõ év januárjában megérkezett édesanyám és az év augusztus 31-én
megesküdtünk Lisetta Magri egyetemistával. Mindketten ledoktoráltunk és rá hat évre, megszületett Vanessa kislányunk. Davide 1971ben jött a világra. Õk is doktoráltak, lányom olasz irodalomból, fiam építészetbõl Velencében. Dolgoztam „az ember által elõállított
legmérgezõbb vegyi anyagokkal, sikeresen megötszöröztem a szintetikus gumiszintézis hozamát, a poliészter területen Európai szintre
értünk, ezt képviseltem az Európai CEN Szabványintézetnél is 1985-92 között. Munkáim végett megkaptam a „scientist” kitüntetési
címet, pályám utolsó részét mint könyvtáros az Enichem Kísérleti Intézetben folytattam kutatásokkal, azon, ami évekre rá megszületett
az Internet név alatt. Nyugdíjba 1993 júniusába mentem, utána még néhány évig, mint tanácsadó egy észak-olaszországi
ragasztógyárban. Klasszikus zenével és irodalommal foglalkozom, de ugyanakkor kézmûvességgel is: hosszú évek alatt átépítettem,
tataroztam egy 1500-ból való családi házat. A távollét miatt már 1957-ben kezdtem írni emlékeimet és röviden rá olaszul is, manapság
mindkettõt folytatom. Mindezekrõl írtam meg „Az én forradalmam” könyvemet olaszul 17 évvel a bemutató elõtt. Ez Ferrarában 2006.
október 24-én volt a városi könyvtár dísztermében. Így, mintha az irodalomból is ledoktoráltam volna… mondtam a jelenlevõknek.
Elõtte és utána is írtam verseket és rövid történeteket, elnyerve néhány díjat is velük.
Könyvem magyar változata a www.nemenyi.net honlapon a Könyvtár ablakból is elérhetõ.
Ferrara, 2007. február 12
Dr. Plivelic Iván
Via Mortara, 89
44100 Ferrara, Italia
Tel 0039 0532 249729
Mob: 0039 348 7267757
plivelic@alice.it
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jajszó kiáltott a verõlegénynek.

Magyarország,
ahol egykor kínt szült a valóság,
ahol számûzött börtönöd volt otthonod,
ahol Te magad takartad el a Napot…

Súlya volt itt minden fordulatnak.
Valamit elvettek – ám valamit mégis adtak.
Felálltak közülünk az áldott hõsök,
kik nem féltek, csak véltek hinni abban, hogy felelõsök

Amikor a sötétségben
nem láttad a fényeket, s a szürkeségben
kerested a színeket;
amikor a vágyad visszhangozta,
mit nem mondhattál ki már régóta…

Érted… értem… - egy nemzetért,
egy élhetõbb életért…
Életük árán is visszaadták a reményt,
egy születendõ gyermekért,
egy megálmodott holnapért.

Amikor egy mozdulatban
nem vibrált a lendület,
s az elfojtott félelemben,
az arcokra fagyott a rémület…

Õk azok, kik ellenálltak
a hatalom szabta rabigának.
Nem futottak a határnak,
nem tántorították el õket a vádak.
Míg az elvtársak tapostak
népet, hitet, s porig aláztak,
Õk a szabadságért,
a hazáért szolgáltak!

Ahol a nemzet zászlajára
idegen címert helyeztek,
s katonák idegen nyelven
ártatlan nõket követeltek…
Adj egy percet magadnak,
s ne feledd!
Emlékezz,
hogy volt egy ország,
ahol az igazságot
két marokkal fojtogatták;
ahol kétségbe esésed
- mint malom a gabonát homokká formált
minden viselt formát.
Mikor már nem volt veled
- érted nem, csak ellened barátod, társad, kedvesed,
szülõd, testvéred,
vagy éppen gyermeked…
Amikor egy félszeg pillantásban
meglapult a kérdés:
„Vajon honnan ered
a gyûlölet, s ekkora önzés?!”

Adj hát egy percet magadnak,
s emlékezz!
Csak egy percnyi tisztelgés a múltnak,
mely nélkül jelened nem lehetne
- még ha az emlékek meg is fakultak.
S hogy hittel, becsülettel élhess!
Értük, miattuk, rájuk emlékezz!
A mártírokért, kik hõsi halált haltak.
A túlélõkért, kik halottakat sirattak.
A hazáért, mely nem akart többé
elnyomó hatalmat szolgálni!
A nemzetért, mely csak életek árán
tudott újra talpra állni.
/2006/

Gavallér János: Üzenet magyar lelkektõl
/Október 6.-ának/

Amikor egy ágyúszóval
romba dõlt az élet
és rátok hullottak
a felépített évek…
Adj egy percet magadnak,
s emlékezz!
Ne feledd,
hogy ára volt a szenvedésnek:
híja állatnak, bõ termésnek.
Elhurcoltak éhezõ szájából

A mennyeknek könnye is hull,
ahogy a hazug hozzánk simul.
Kényszer hit és kényszer bûn,
a nyakunkra tekerül.
A kényszer história üzlet,
torz látást és torz érzést szül.
Az nem lehet, hogy a becsület,
a becsület szemlesütve szégyenül!
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Én nem loptam Atyám!
Mégis mutogatnak rám.
Senki semmit senkinek,
sose hisz senki Senkinek…

Nyelvünk kincseit szórja száz szivárvány,
ízes szavakba szökkenve, szüntelen
a szellem kiszabadulni vágyván,
s röpít, tanítva táncol, szertelen.

Én nem csaltam Atyám!
És kamatot szabnak rám.
Senki semmit senkinek,
sose hisz senki Senkinek…

Nem töri derékba e büszke népet,
a székely nemzetet semmi hatalom.
Ûzött magyarnak itt van menedéke,
hol legõsibb kultúránk az etalon.

Én nem loptam, én nem csaltam,
én nem fizetek!
Soha s emmit nem hazudtam:
Én nem fizetek.

Tavak vízében mosdik szenvedélyünk.
Szikla szorosból száll szabad madár
a székely kõre, ahol intõ jelképül
a megváltó Krisztus fakó keresztje áll.

Mások bûnét hordja vállam
és mások büntetéseit nyögöm,
senkik uralják a vágyam,
s eladják Hazám a hátam mögött.

Szent föld ez! Világok pusztulása
nem gyûrheti le itt a lelkeket.
Ezernyi jajunk szertefoszlott mára,
s a megtört múlt, ím, tovább lebeg.

A harc bennem, s õseimben
egy szabad, becsületes világ
után örök. A hit a s zívekben
és a lelkekben újra nyíló virág.

Dobog a Föld szíve, s ha könnyek árját
tova sodorja sok hegyi patak,
lombok susogják el az éji áldást,
s a szirtek óvón fölénk hajlanak.

Üzenem a Senkinek,
a bûnökért senki más;
a bûnösök megfizetnek!
Senki, senki, senki más.
Senkinek rongy életünkért
semmi fizetség nem dukál,
a kifosztott vágyainkért
az ég átka sújt majd rá!

Isten lenéz Székelyföldre akkor;
arcán megértés, hála, szeretet,
mert látva-látja múltunk, s a jelen kort,
e sebzett világú, árva nemzetet.
Otthonra leltem fenn a Hargitán,
hol fenyõk ölében zeng az õsi ének,
szópatakokban fürdik az igazság
s a tiszta lelkû székelyek regélnek.

Az nem lehet, hogy a becsület,
a becsület szemlesütve szégyenül!
Istenatyám szívemet, lelkemet
néked szentelem, s az Ige beteljesül!
/2007.10.06/

Harcos Katalin:
Otthonra leltem… Édes Erdély szívében
Otthonra leltem fenn a Hargitán,
hol fenyõk ölében zeng az õsi ének,
szópatakokban fürdik az igazság
s a tiszta lelkû székelyek regélnek.
Szilaj szél tépázza a tájat,
esõ dúlja a földet szabadon…
hol Nap cirógat égõn, feleselve,
vagy az áldást a nyakamba kapom.
Mégis… e tájban szív dobog. Az élet
évezredes itt. – Ma béke, s oltalom.
Hõsök, tudósok szelleme, s mûvészet
leng át szívünkbe a Kárpátokon.
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Jóna Dávid:Veterán érzés
kormozom az üveget,
féltésbõl, de okkal,
írok hadonászva,
bennem maradt búcsúmondatokkal,
az árulás hegye már csorbult ugyan,
de fájdalma oszlophoz kötve,
gyûrt és simított percek,
gyomorba tartó ökle
hiénázik a gondolatok között,
majd felcsapja fejét:
abrakos lónak öltözött.
a kényes jövõben, a látóhatáron,
mint moszkvai veteránok
a Vörös téren a mauzóleumnak háttal,
túl már minden álmon
maszatos fényképeikkel sajnálatért koldulva,
durva,
ahogy rácsorog a sejtelem;
a világ édeskés ugyan, de szenvtelen.

a tépett hús, szakadt izom,
muszáj szagú pillanat, szánalom és iszony,
kényszerít, hogy a hõsiesség illúziójából vegyen,
csak a régvolt családi emlékek maradtak
Szobahõmérsékleten.
fekete selyemszalagra gyûjt az idõ,
hogy átkösse áldozatát,
ha majd feladja küzdelmét
és végleg megroppan a hát,
s hazát, igazságot hagy itt a szíve,
egykori bakancsával belelép végre
a nagy és szent semmibe.

Tölgyesi Mónika: Ugaricum
Egyre zsugorodunk mi,
aszúszemek, csakúgy, mint
a csonka magyar Ungarn
parlagon hagyott szelíd
termékeny területe.
Csak, mert a makrancos kacs
földbe gyökeredzett, s
indája nem úgy hajlik,
merre az újdonsült gaz
diktálja?

Lénárd József: Októberi áldozat miséje
Most új mise van, sok lett a ministráns.
Hosszú az oltár, míg végigjárod.
Bor helyett színes víz az átváltozás,
népünk kereszten, feszítve látod.
Felajánlásodban megtehetsz mindent.
Te fizeted meg mások bûneit.
„Én vétkem” ígéred, s változik hited.
már rád mutatnak vádló bûneid.
Az urat mutatod, s ütéstõl térdelsz,
csöngetés helyett puskaropogás.
Ötvenhat emlékmúltjában tisztelegsz,
s nem tudod, hol marad a kézfogás.
Áldozás nincs, mert áldozat miséje,
terror-kényszer, egyszemélyes egyház.
Új lett a zene, ütések ütemére
hallható megint fegyverropogás.

Oravecz Dianna: Felhõbe az eszemet
Fene se tudja már, mikor hagytam el az eszemet
Még figyelmeztetnie sem volt ideje szegénynek,
Szegényes sekélyes téblábolós életek,
Formátlan felhõpelyhek, gyengécske napfénnyel.
Nehezen feltörni készülõ nevetés, gödröcskék a szám szélén,
félénk és bátortalan.
Valahol két mosoly közt hagyhattam el,
a gödröcske mélyén az áldott jó eszemet.
Jónak lenni alázat, de inkább nevetségessé,
kiszolgáltatottá válni önmagunk szeszélyének,
egy leheletnyi önfeladás, béna ábrándozás.
Formátlan felhõimbe képzelt mókás figurák,
és sápadt fényû Nap, talán mindez én vagyok,
kicsit emberi a próbálkozás, a vágyakozás,
valakivé válni, egy példaképpé, ki egykoron meghatott.
De tulajdonképpen én ezt nem akarom,
akaratom mindezek ellen szól, mert feslett jóság,
mit veszettül akartam, csak kreált hazugság.
Nem lehetek önmagam bohóca pár elvetett alamizsnáért,
hogy kedveljenek, akarjanak, szívleljenek.
Ha felhõ leszek, inkább esõt hozok, mint figurát,
többre visz a bús igazság, mint egy víg hazugság.

Ukázra csak idõre
testesedhet meg a Dõre,
De kerülhet még édes
nedû is – delelõre –
a szú ette kupába!

Heinrich Heine: Õszi szél rázza a fákat
Õszi szél rázza a fákat,
Nyirkos, hideg az éj;
Erdõn szürke kabátban
Magam lovaglok én.
Lelkembõl elõtolulnak
Vágyaim és a remény;
S légben könnyen visznek, húznak
Rózsám háza felé.
A kutya ugat, szolga hoz
Gyertyákat, serceg a faggyú,
A lépcsõn felrohanok,
Élesen peng sarkantyúm.
A szõnyeges, pompás szobában,
Mely illatos, mint a virág,
Repülök kincsem karjába,
Ki engem régóta vár.
Levelek a szélben susognak,
S szólnak bölcsen a fák:
Mirõl álmodsz balga lovas,
Te? Délibáb az a vágy!
Szalki Bernáth Attila fordítása

/2010. február 2/
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Mikló Zsolt: A citromlepke

A

har mad ik köz tár sas ág els õ tiz enh ét évé nek
legelképesztõbb szemfényvesztésébõl ocsúdva írtam
az alábbi cikket. Valahol itt, a határszél mentén lett
publikálva, egy igen kisszámú és identitásában erõsen labilis
közösség számára. Ha elolvasta egyáltalán valaki sem
val ósz ínû , hog y a dol gok ra val ó „má ské nt rál átá s”
képességével lettek volna gazdagabbak, tudni illik…
Faluhelyen nem úgy forog az a kerék, ott, bent. A tengernyi
munka mellett nincs idõ politizálásra, meg különben is…„Az
egyik politikus pont olyan mocsok, mint a másik. Egy kutya
mind...” Lehet, bár az utókor remélem képes lesz mindezeket
felülírni. Csak egyetlen mondatban a cikkrõl: Remek
korlenyomat – állítja a szerzõ –, kár lett volna hagyni, hogy
csak gyújtós legyen belõle. Az Uránia állatvilágot bogarászva
akadt meg a szemem egy, a valóságban sem mindennapi
rovaron. Nem mindennapi, hiszen a tizenhét éves kabócáról
tesz említést e könyv, s ez az Észak-Amikában honos ízeltlábú
tényleg a 17-éves kabóca (Tibicen septemdecim) névre hallgat.
Õ az egyike a leghosszabb fejlõdésidejû rovaroknak, s ez idõ
alatt mindössze ötször vált külsõt, azaz vedlik. Ezt követõen
valami láthatatlan erõ hangolja össze mind, s szinte egy idõben
rajzanak ki. Roppant tömegû rovar veszi birtokba a vidéket s
feltûnésük bizony nem vált ki osztatlan lelkesedést az ott
élõkben. A gazdák feje okkal fájdulhat meg - ugyanis a kis
dögjei mind lezabálják a termést -, de nem úgy a madarász
társadalom…’ Tenyerüket dörzsölve vonulnak ki, hogy tanúi
legyenek e ritka pillanatnak, hiszen ekkora „Terülj, terülj
asztalkám!” a madárvilágnak tizenhét évente ott, csupán csak
egyszer adatik meg. - Ó, de szeretnék ott ornitológus lenni!
Nézni, ahogy a sok jóllétben megrészegült kis verebecske és
szajkó a fák ágain, degeszre tömött beggyel billeg! Mit nem
adnék azért, ha egyszer e jelenség részese lehetnék! –
merengtem el. – Bár csak itt is élne az Istennek hasonló
teremtménye! – sóhajtottam.
- Sose bánkódj emiatt! – veregette meg a vállam egy derûs
álmot roppantva ketté az Úr. - Nézz körül, Fiam! Nyisd csak ki
jobban a szemed, s láthatod, van itt nektek e tenyérnyi földön
annál százszorta csodálatosabb jószág is!
- Az Ördögbe is, tényleg! A citromlepke! A mi kis
büszkeségünk!!! – csaptam a homlokomra - Hogy a csudába
nem vettem eddig észre, hiszen… az imént még itt verte majd
ki a szemem! Ez azután egy igazi Hungarikum, mert ilyen
állatot csak magyar föld képes teremni. A szabadság, a
demokrácia, s az összefogás méhében fogant, különlegessége,
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mely mögött egy énekes kabóca is csak súgó, fejlõdésének
sajátossága. A teljes átalakulás hogy-hogy nem, pont tizenhét
év szükségeltetett, s ami a leghihetetlenebb, rögtön meseszép
lepkeként jött e világra. Könnyed volt, mint a mérleg nyelve, s
nemzetünk csodálatos színei ékesítették potrohát. Még lent mi
aprók s nagyok, fiatalok s fogatlanok hümmögtük népies
rigmusát együtt skandálva, hogy „Szabad élet…” meg
„Szabad madár…” addig õ fehérgalamb képében tetszelgett s
hatalmas cakkokat vart a felhõk fodraira. Könnyes volt
szemünk s fennhangon imádkoztunk: „Jézusom! Ez az, mit
vártunk oly régóta!” Egy pillanatra ekkor úgy tûnt a lába - de
csak is a rossz fénytörés tehetett róla -, mintha…..Nem is
tudom,.. mintha karvalyé lenne az.
- Ááá… dehogy! Ez csak vízió! A Televízió. Nem karvalyé az, s
nem is galambé. Az egy gyönyörû szép lepkéé! - gyõzködtük
egymást. Tényleg csoda volt. Csoda, mert három hónapig
tartott s lássatok bûbájt! E lepke bábbá lett. Hiába vágtak
savanyú képet az emberek, se ki, se be. Ez itt a taxis blokád -, s
ha kicsit sárgább is, kicsit savanyúbb is, mégis csak a mi
lepkénk. Sok éven át fejlõdött, alakulgatott posztóhüvelyében.
Idõnként például békává változott s ígért fát, meg sok-sok
füvet, hogy ha van ki puszit ad neki s tollal vont keresztet, hálából el is szívhatja jussát. Ígért kendermagos kakast, mely,
ha kell akár az országházára is felszáll, hogy ki kukorékolja
onnan: Ezen túl az egynemûek a Házasság Szent kötelékében
kívánnak kisgyermeket örökbe fogadni. De szép gondolat!
Csak egy lepke agyában foganhatnak effélék - tûnõdtem.
Viszont a Tilos Rádió részeg mûsorvezetõje – mikor, ha nem a
Szentestén - az összes keresztény kiirtása iránti vágyának adott
hangot, cinkosan sarkallva világtalan hallgatóit, s mikor a
magukra maradt székely testvéreinket is csürhének minõsíti,
bizony hallgat a mi lepkénk. Értetlenül tekint körbe, vajon
miért néz így rá mindenki? Én sem értem.
Dúl-fúl, háborog egy kicsit, majd fenyeget, s tovább teszi
dolgát, csendesen gubójában.
Végre elérkezett a nagy nap, harsonák, fanfárok zengjetek!
Feltárul a csoda, az miben hittünk, mirõl álmodtunk tizenhét
éven át. Lássuk, mit termett a Magyar Föld, hiszen oly szép, oly
színes, s könnyed volt. Mivé nõtte ki magát az amúgy is
lenyûgözõ lepkénk?
És igen!
Kirágta magát kis otthonából. A csoda hétköznapi valósággá
lett, rá sem lehet ismerni mára. Csillogó szõre közül néz velünk
farkasszemet, egy hernyó.

Munkatársak:
Cságoly Péterfia Béla
Homoly Erzsébet
Tamás István
Török András István
Törõcsik Attila

