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Ring a csodás égi bölcsõ:
– a gyermek sír, ki ma született, –
s Mária dalolja altató dalát
a csillagszemû fia felett.

      / Alföldi Géza: Mária dalolja/

Ismét eltelt egy év, újra itt van advent. Várjuk az Úr eljövetelét – készüljünk rá – amelynek szerves része a tradicionális roráté, a hajnali 
mise – az út – ami elvezet Krisztus születéséhez. Reggelente ezért magunkon kezdjük a várakozást, terjesszük ki környezetünkre is. Az 
elmúlt fél évszázadban meghonosodott rossz szokásokkal ellentétben ádvent üzenete immár kétezertíz éve ugyanaz: felkészülünk az Úr 
eljövetelére.
» Aki Jézus parancsait teljesíti, az megmarad Krisztus szeretetében és Krisztusban, s Krisztus is megmarad õbenne. A magyarságra, mint 
népre is vonatkoztatható ez. Népként is követnünk kell az Úrjézus parancsait. Jézus szeretete életét is feláldozó szeretet.«Ebben a 
szeretetben jelenik meg a krisztusi keresztfa üzenete a FELTÁMADÁS és a REMÉNY, amely minden évben újraéled a Kisjézus 
várással. Fontos feladatunk, hogy magyarok- katolikusok- keresztények maradjunk.  Magyarként és keresztényként nem fogadhatjuk el 
a globális hatalom a hitet és a nemzetet tönkretevõ világképét, nem fogadhatjuk el ezirányú törekvéseiket, a természet és Isten 
törvényeinek állandó megtaposását A Szûzanya tizenkét csillagát megtagadó összetákolt Európa minden ízében recseg-ropog. Elegünk 
van az Unió csendõreibõl, elegünk van szellemi és fizikai terrorjából, a kötelezõen aprópénzre váltandó hétköznapokból és ünnepekbõl, 
a »bankármenyországból«, elegünk van a magyar életek szándékos kioltásából. Mi egy újra élhetõ világot akarunk. Vissza kell térni 
múltunk gyökereihez, vissza kell szereznünk önállóságunkat és az életterünk részét képezõ elszakított területeket, vissza kell 
szereznünk Szûz Máriának a Napbaöltözött Asszonynak a Szent Korona országát. Haladéktalanul rá kell lépnünk egy új »harmadik út«-
ra.  Mindeközben bíztató jel, hogy méltó körülmények között ülésezett a parlament Felsõházában a Székely Nemzeti Tanács. De 
ugyanilyen bíztató jel, hogy a szétszakíttatott magyarság egyre többször emeli fel a fáklyát és jelzi lángjával folyamatosan a világnak: 
élni akarunk! Ezt a magyarságtudatot erõsíti immár lassan egy évtizede Sajó Sándor költõ szülõvárosában, a felvidéki Ipolyságban 
rendezett szavalóverseny /Az életösztön harsányan sikolt. címmel/, a Palóctársaságnak és elnökének Z. Urbán Aladárnak köszönhetõen. 
A hazánkat sújtó erkölcs és anyagi válság ellenére ezek az õrtüzek mutatják, a magyarság nem adja fel, »A pokol kapui nem vesznek erõt 
rajta.« /Mt 16,18/ Várjuk tehát együtt bizalommal az Úr Jézus megszületését, ami reményt sugároz a Szûzanya segítségével a magyarság 
feltámadásához. Áldott ünnepeket!

Cságoly Péterfia Béla
fõszerkesztõ

Levél az olvasóhoz

Bazsó Dombi Attila: Isten vállalkozása; emberré lenni!
Mi vállalkozunk, vagy csak fogyasztunk?!

Mottó:

„Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, 

a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de 

övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a 

testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentõl születtek.” 

(Jn 1, 9-14)

Isten emberi magzatként jött közénk, embertestét Szûz Mária képére és hasonlatosságára teremtett ember az Isten iránti 

szíve alatt szõtte a Mennyei Atya, gondoskodásra szoruló bizalmatlanságával okozott szakadékon képtelen önerejébõl 

gyermeki állapotában pedig Szent Józsefre hagyatkozott. Nem átlépni, azt Istennek kell áthidalnia, amennyiben nem akarja 

titkoltja el, hogy értünk vállalkozott emberré lenni. örökre magára hagyni az embert. Az ember a kísértõ 

Vállalkozásának alapja az Atya alkotó munkálkodása, áldozataként bukott el, a valóságos emberlét alázatához isteni 

gondviselése, elõrelátása. Isten cselekvése az ember felé elõjogairól lemondó Isten-ember nem spórolta meg azt a 

irányított szeretet – a Fiú az önátadás önfeláldozó kockázatát kockázatot sem, hogy a kísértõnek kiszolgáltassa magát: 

vállalva kiüresíti önmagát, hogy emberré lehessen. A Fiú ezt a embertermészetet öltött, népszámlálásra felkerekedett szegény 

Szentlélektõl kapott ösztönzésként tapasztalja meg: az Isten utazók gyermekeként jön a világra, és a gondviselés iránti 



éberségre utalt férfi mesterember mellett famunkásként benne és érte végrehajtja a szükséges igazításokat, hogy érte 

dolgozott. Látszólag a fán is mondott csõdöt vállalkozása: a és vele ember, munkás, hivatást teljesítõ szolgálattevõ, így 

keresztfáról sírbarlang kövére kerül, de a barlangban soha le Isten dicsõségére akár sikeres vállalkozó is lehessen. 

nem rombolható diadal ragyogott fel belõle, megdicsõítve a Ugyanakkor tõlünk is elvárja, hogy az emberi realitásokhoz és 

gõgõs gúny és önítélõ megvetés fáját, betöltve a születés evilági korlátokhoz az Õ példája szerint viszonyuljunk, mert 

szerény barlangistállóját is, gyengéd meghittséget takarva a amint üdvösségszerzõ mûködése idején egymaga tette, úgy 

barmok jászlára. követõi mellé szegõdve a Megváltás szelíd erejét az 

Jézus a názáretiek szemében csak lesajnált ács volt, a mások evangéliumi szegényes eszközökkel akarja beteljesedésre is 

által rajongott Mester az evangélium szerint „nem is tehetett juttatni. Az Úr saját értékrendje szerint mérlegeli emberi, 

ott c sodá t, csupán  néhány be tege t gyógyított meg, keresztényi de vállalkozói törekvéseinket is, hogy azok 

kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. (Mk 6,5- megfelelnek-e az Õ mércéjének, nevével és szelíd hatalmával 

6)” Jézus nem törölte el, nem varázsolta át, nem manipulálta igánka t húzn i mellénk szegõdhe t-e vagy  sem.  A 

az ember és környezete valóságát, sem az evilági korlátokat. mindannyiunkat meghívó és küldõ Úr mondja: „«Amint 

Azokat tudomásul vette és tiszteletben tartotta, mély engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.» Ezekkel a 

ismeretével pedig csak a legszükségesebb igazítást hajtotta szavakkal rájuk lehelt, s így folytat ta: «Vegyétek a 

végre, hogy a felborult rend az Atya akaratának megfelelõen Szentlelket!» (Jn 20,21b-22)” Jézus beteljesíti a Mennyei 

helyreálljon. Azóta is szüntelenül ezt teszi, és így a Atya ígéretét: elküldi a Szentlelket, hogy az Istenszülõ által 

mindenkori megtérõ megtapasztalhatja, hogy Jézusnak adva szétossza egyéni és közösségi karizmáinkat, amelyekkel Isten 

életét nem õ szegõdik Istenhez, hanem maga Isten szegõdik a Országát és a reánk bízott közösség üdvét kell szolgálnunk, 

megtérõhöz. Csakis így érthetõ helyesen Jézus meghívása: evilági boldogulásunkkal együtt. Akárhonnan magyarázná az 

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet ember, bármilyenné is züllött ez a világ, csak ideig-óráig 

hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra sikerülhet  megbújni, félremagyarázni , mesebeszédnek 

igámat, és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos mondani, amit Jézus kér, hogy értünk és velünk emberként 

szívû, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és vállalkozva páratlan ajándékát nekünk is átadhassa. Az élet 

az én terhem könnyû. (Mt 11,28-30)” Az „iga” nem alkonyán válaszolni kell az Úr kérdésére: „mire használtad a 

akármilyen szerkezet ám, érdemes minden embernek, a te Isten-gyermekségedet szolgáló vállalkozásomat?”

megtérõ vállalkozónak is figyelmesen szemügyre vennie: az Amennyiben Jézust valóban befogadjuk, Õ magához emel és 

igásállatokat a járom két rekesze tartja egymás mellett, a gazdaggá tesz bennünket Isten Országa mértéke szerint. Nem 

járomfõ közepénél illesztett szeg adja át a vonórúdra az magától értetõdõ ez, hanem Jézus Isteni tökéletessége mellett 

állatok közös erejének nyomatékát. megtalálható emberi hiányosságainak köszönhetjük. Nem 

tévedés, bármennyire botrányosan hangozzék – ugyanez az 

emberi hiányosság akadályozta meg Jézust tizenkét légiónál is 

több angyalt kérni az Atyától (Mt 26,53), hogy az Olajfák 

Hegyén megakadályozzák elfogását és mindazt ami azután 

következett. Szintén emiatt jár közben igazságtalanul a 

keresztrõl az Õt oda juttatókért: „Atyám, bocsáss meg nekik, 

hisz nem tudják, mit tesznek. (Lk 23,34)” Emberi mérce 

szerint Jézus hiányossága az is, hogy a hozzá forduló megtérõ 

gonosztevõ bûneire nem emlékezik: „Bizony mondom neked, 

még ma velem leszel a mennyben. (Lk 23,43)” Az is emberi 

hiányosságra vall, hogy Jézus orvosi végzettség nélkül 

mondja a bénának: „Kelj fel, fogd az ágyadat és menj! (Jn 

5,8b)” Jézus nem rendelkezik közgazdaságtan doktorátussal 

sem, nem is befektetési szakértõ, mégis talentumokat (Mt 
Vajon barmokká kellene alacsonyodnunk, hogy Jézus igát 

25,14-30) és minákat (Lk 19,11-27) osztogat, amelyek 
akasszon a nyakunkba, esetleg olyant amelyhez semmi 

jövedelmezõségét az általa meghatározott rátermettség 
közünk? Ellenkezõleg: Jézus kérezkedik mellénk, és 

szerint kéri számon. Jézus még csak nem is gyakorlott 
nyitottságunk mértékében magára veszi bûneinket, 

halászként mondja Simon Péternek: „Evezz a mélyre, és 
terheinket, törekvéseinket.

vessétek ki a hálótokat halfogásra! (Lk 5,4b)”
Aki elõbb saját kontóra élte emberségét, és munkájának, 

A csodálatos halfogás történetét sokan az engedelmesség 
hivatásának, vállalkozásának is saját kontóra élt, megtérése 

iskolapéldájaként magyarázzák. Ismerve Péter természetét, 
nyomán nyitottsága mértékében megtapasztalja, hogy Jézus 
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inkább élcelõdve fogadhatta, hogy egész éjszakai sikertelen Nemrég körüljárta a világot egy templom bevásárló központtá 

próbálkozás után õt, a tapasztalt halászt, Jézus utasítgatja: alakításáról szóló hír – a fogyasztás bálványának temploma 

„Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de már nem elég a tõzsde-diktátoroknak, Istent kiszoríthatták a 

a te szavadra, kivetem a hálót – válaszolta Simon –, és így is kõépületbõl. Jézus a pusztában ellenállt ugyan a világ 

tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. fejedelme hármas kísértésének, de a XX. században az 

Intettek a másik bárkában levõ társaiknak, hogy menjenek ellenségnek a létbiztonság és hatalom kísértése által sikerült 

segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy lejáratnia a vállalkozás fogalmát: a tömegeket okkult 

majdnem elsüllyedt. (Lk 5,5-7)” Képzeljük el mi történhetett praktikák és digitális technikai fogások által konzumidióta 

Péter lelkében, amikor a temérdek hal mellõl a többiek sorba taszították, az alávetett társadalom struktúráit a „halál 

ujjongása közepette behúzott farokkal kulloghatott Jézushoz. kultúrája” igájába prostituálták, gõgös magabiztosságukkal 

Ami ezután következett, az kulcsfontosságú minden ember, már a kiszolgáltatottak jövõjét fogyasztják. Azonban Isten 

így a keresztény vállalkozó számára is: „Jézus lábához borult, minden idõben megadja a szükséges kegyelmet, hogy 

és e szavakra fakadt: „«Uram, menj el tõlem, mert bûnös választottai a megtérés, megújulás helyes útjára lépve isteni 

ember vagyok!» Mert a szerencsés halfogás láttán társaival oltalmában, vállalkozói hatékonyságában részesülhessenek. 

együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Nemzetünk körében örvendetes módon nagy lendületet vett a 

Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz: „hagyományos gazdálkodás” terjedése, termelõk értékesítési 

«Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.» Kivonták a hajókat a láncai, önsegélyzõk hitelezési tömörülései alakulnak, ami 

partra, és mindenüket elhagyva követték. (Lk 5,8-11)” A reménykedésre ad alapot az egyszerûségre, nyugodtságra 

Jézust elutasító , vagy csak külsõleg elfogadó emberi vágyó, szorgalmas munkára még készséges emberek számára. 

magatartás ismeretében azon se lepõdhetnénk meg, ha például Az Isten-nyújtotta lehetõség mellett ezúttal saját létezésünk 

a csodálatos ételszaporítás alkalmával egy-egy írástudó, jövõjének felélését, legeredetibb vállalkozói garanciájának 

farizeus vagy fõpap megvétózza Jézus jogát a csodához, megsemmisítését rejtõ csapdával kísért az ellenség- Krisztus 

esetleg emiatt is ördöngöst vagy Isten-káromlót kiáltanak rá; Titokzatos Teste ellen az ördög zsinagógájának pénzével 

netalán egy vámos letolvajozza, hogy tanítványaival lopatta a megtömve, noha megrázták már Manó bõrét, Jézus mellé 

sok halat és kenyeret – mindenki a saját terheltsége szerinti beállhatunk igájába. A tét Szent István vállalkozása, Szent 

vádat vetítve Jézusra. Koronájával együtt pedig Szûz Mária Népe és Országa.

Hegyi Béla: Isten egyedül van
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Isten nem halt meg, amint azt válik tudatos gonosztevõ, hanem – fölismerve cselekedetinek 
elkeseredett filozófusok és következményeit, istentelenségének járványát – meggyógyítja 
bo tc si ná lt a id eo ló gu so k önnönmagát, s békét és harmóniát hoz a világegyetembe. De 
állí tották, nem is alsz ik, mindennek az ellenkezõje történt. Hiába küldte tanúként elõbb 
amint azt hízelgõ vulgár- Buddhát, utána Jézust, hátha testet öltött szavai hitelesebbek és 
materialisták, akik vacillál- meggyõzõbbek, nem hittek egyiknek sem. A Magasságbéli 
nak hit és nem-hit között, türelemmel viselte a szörnyû háborúkat, a természet 
szeretnék bemagyarázni a gyilkolását, az úr gõgös hódíthatásait, ami olyan óriási 
gyanakvó tömegnek. Hogyan összeget emészt föl, hogy ezzel megszûntethetõ lenne 
is térhetne nyugovóra, ami- planétánkon az éh- és szomjhalál, a hajléktalanság, s 
kor az ember folytonosan megállítható a flóra és fauna pusztulása.
megzavarja, fölveri pihené- Az ember kiégett, lelkét vesztett, csökött lény lett, akibõl 
sébõl, tüzet okád földre és kifogyott a szeretet, a megértés, a jövõ féltésének aggodalma. 
égre? Talán fáradtan ledõl Hekatombákat tervez, s hajt végre rafinált módon, élvezettel, 
néha  egy-egy  cs i l l ag - egyre nyíltabban, a média szolgálatát is igénybe véve, hadd 
kerevetre, talán elnyújtózna lássák, nem fél senkitõl és semmitõl, sõt közönsége szemébe 

egy-egy ga laxis tövében,  de  faradsága nem ereje nevet, mert neki hatalma van, megbízása az öldöklésre, 
gyöngülésébõl fakad, relaxációja nem lehet felfriss ítõ kínzásra, nyomorításra. Úgy tûnik, a borzalmas 20. századnál 
kikapcsolódás,  mert el-elborzad embere láttán,  annak is szörnyûbb századot készít, mert bár még az elején vagyunk, 
gaztetteitõl, hamisságától, torzulásaitól. Ne, Õ nem ilyet máris túltettünk az elõzõnek kezdetén, és a folytatás iszonyatai 
teremtett. Nem az állatvilágba visszasüllyedõ lényt. Várt és ímhol kirajzolódnak. Istenünk belebetegszik ebbe. Erõnléte 
várt évmilliókon át, hogy végül mégiscsak az lesz belõle, csakis tõlünk függ. Immunrendszere lassan csõdöt mond, mert 
aminek szánta: saját képe és hasonlatossága a glóbusz legfõbb energiája, a szeretet, amit mi küldhetünk neki innen 
méreteiben. láthatatlan impulzusokon, éteri frekvenciákon, sugárzásokon 
Annyi, de annyi lehetõséget  adott eddig a javulásra. át, elapad. Az ima, a jóravalóság, a cselekedetek humanitása, 
Reménykedett, hogy ebbõl az ösztönös bûnözõbõl idõvel nem egymás befogadás, a megbocsátás, a kölcsönös tisztelet, a 



készséges hála – kifogyóban. A Magasságbélit nem fûti az ember 
szeretetmennysége és minõsége, az az erõforrás, amely 
nélkülözhetetlen összekötõ bázis Isten és ember között. Hiányosan 
érkezik a vitalitáshoz szükséges táplálék.
Elhagyta Õt a világ. Hiába ragaszkodott hozzánk mindezidáig, 
hiába kérlelt, parancsolt, rimánkodott, figyelmeztetett, nem 
tudtuk szeretetünkkel sem feltölteni, sem megvigasztalni. Isten 
egyedül maradt önmagával. Hû társa,az ember hátat fordított 
Teremtõjének. A hit is beszûkült: vagy konvencionális, vagy 
hierarchiális, de nem mozgalommá vált, szakralizált 
tevékenység, melynek központjában Jézus áll. Hogyan is 
lehetne, amikor papjai közül egynéhányan – politikai 
propagandát ûznek, nemegyszer mise keretében, agitációt 
folytatnak anyagi juttatásokért, hatalmi pozíciókért, s híveiket 
olyan kötelmekkel sújtják, amelyeket önmagukra nézve nem 
tartanak elõírásosnak. Az imádság háza, mely mindenkié, így 
válik maga is kirekesztõvé, személyválogatóvá, ahol csak 
bizonyos politikai kurzus támogatóit látják szívesen.
A sötétség hadoszlopai, melyeket Hamvas Béla a káli juga, a fekete 
korszak jöveteleként idéz föl, megdöbbentõ következetességgel 
fogják át a Földet, kontinensnyi területeket árasztva el, nem kímélve 
senkit és semmit, sem embert, se, természetet, sem intézményt, sem 
szentséget, megmérgezik az emberi értelmet, összekuszálják az 
érzelmeket, tönkreteszik az ápolt viszonyokat, egymás ellen 
fordítják a családok tagjait, ellenséggé ugrasztják össze a barátokat, 
az állatokat és a növényeket támadásra indítják uraik, fogyasztóik és 
fogva tartóik ellen, mígnem az õrült tehetetlenség, a csillapíthatatlan 
gyûlölet és az istentelen rettegés olyan fegyvereket ad az emberek 
kezébe, amelyekkel képesek romba dönteni a világot. Kérdés, akkor 
elölrõl kezdhet-e a történelem, vagy az ember mint olyan végképp 
leszerepel Isten képzeletében és az univerzumban?
Sokat, nagyon sokat beszéltünk s beszélünk a szeretetrõl. Fõképp a 
humán tárgyakban, az egyházi prédikációkban, az emberi 
kontaktusok szóvirágaiban. De vajon mindig komolyan gondoltuk-
e? És legkivált: Úgy is cselekedtünk-e? Bizonyára mindig 
megrekedtünk a szavak, a szép udvarlások és hamis tisztességek 
szintjén. Miképp jutottunk volna el különben totális hanyatlás 
ciklusáig, ehhez az utolsó határállomásig? A véghelyzetig, amikor a 
mindenség összeesküdni látszik ellenünk? Ketten maradtunk: Isten 
és az ember. Semmi nem köt mindet semmihez, csakis az Õ 
jelenléte, agilitása, megbocsátó teljessége bír megoldással és 
magyarázattal. Kipréselhetünk magunkból még egy kis szeretetet, 
hogy dinamizmust kölcsönözzünk ennek a relációnak, de nem 
csalunk-e megint? Nem ígérgetünk-e, mint eddig is számtalanszor? 
Nem az érdek, a pillanatnyi menekülés késztet-e, hogy most, 
sarokba szorítva – cunamiba, sárba, éhezésbe, epidémiába, 
tûzözönbe, vérbe és verítékbe kényszerítve, mikor már „az ember 
végképp terhe lett a Földnek” – fogadkozzunk és könyörögjünk? 
Szeretetünk az egyetlen, amit önként áldozatul kínálhatunk, a 
valódi, õszinte, tágan mért szeretet, hogy kizökkentsük Istent 
monumentális magányából. A gyöngédség, a jóra való 
hajlandóság keringését beindítsuk ebben a kolosszális 
közlekedõedényben, mely közte és köztünk áramoltatja 
kötésünk molekuláit, megakaszthatatlanul. A szeretet, amely 
mára már unalmas közhely lett, és elcsépelt regénytéma, 
miközben táplálja ezt a teremtõi viszonyt, a szeretet egyúttal az 
ember és az Isten kétoldalú szövetségének egyetlen erõtartaléka. 
Ha kivész belõlünk, nincs, mi fönntartsa többé ezt a szövetséget.

5.

Ady Endre: A karácsony férfi-ünnep

Betlehem, a te hajnalod
Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat,

Hogy fia fogant Máriának.
Mienk az arany, myrrha, tömjén

S a nagy fájó gondolatok.
Mienk az élet s kötelez:

Kisded-sírás velünk veszekszik,
A nagy Titok fejünkre fekszik.
Óh, testvérek, miénk az élet,
Bennünket bíztat és sebez.
Óh, élni bús és élni szép:
Áldott az, aki befogadja.

Ma, akinek van édesanyja,
Hím testvérem borulj elébe
S csókold meg sírva a kezét.



Arany János: Koldus-ének Rakovszky József: Krisztus áll a kapuk elõtt

Küszöbrõl küszöbre járok, hol be, hol ki... Büszke várban lakik a zsarnok.
Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, Hej, nyegle fal! Hej, hét torony!

Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen, Kívül aranyló napsugár;
Annyi kezem nincsen, hogy magamat védjen belül halott a holtakon.

Szegény honvéd jövök, kérni egy falatot. Vadul mulat a vár ura,
- Adjatok, adjatok amit Isten adott. körötte lebzsel tarka nép.

Nagy bûnöket takar a fal,
Sokat táboroztam, meg is nyûttem, látszik; mégis meglátta mind az ég!

Versectõl Szolnokig, Izsaszegtõl Vácig.
Ott maradt a jobbkéz, mankót hordoz a bal, Száz szobában ragyog a pompa.

Mankóstul sem ér föl régi ép lábammal: Hej szörnyû szív! Hej furcsa gõg!
Oh, e rongyokat már hogy is nem hagytam ott! S a pince mélyén foglyok sírnak:

- Adjatok, adjatok amit Isten adott. - Oh igaz Isten, verd meg õt!
Szakadjon rá a mennyezet,

Ne pirongassatok, hogy koldulni szégyen, ki gyatra nép közt vigadoz,
Koldusbotom miatt más piruljon, én nem! míg itt a mélyben nincs napunk,
Ha tisztét mindenki tette volna, mint én, és szívünk, lelkünk rothadoz!

Falatomhoz e sós könnyet nem vegyítném:
Sántán is, bénán is, töltenék víg napot. A sok keserv egekbe szárnyal.

- Adjatok, adjatok amit Isten adott. Hiába börtön, pince, rács,
hiába foglár és vasajtó,

Mennyi drága erõ, és mennyi nemes vér! ha célba ér a jajgatás!
Hozzáfoghatót a történet nem ösmér. Hiába kényszer és rideg zár,
Mi haszna! az erõt ásta bensõ féreg: víz és kenyér hiába, ó,

Büszke, szenvedélyes, versengõ vezérek; ha egyszer végre útnak indul
Tiszta vérünk szennyes oltáron ontatott. a láthatatlan alkotó!

- Adjatok, adjatok amit Isten adott.
Büszke várban a büszke zsarnok

Egy szelet kenyérkét, alamizsna fillért...! sej-haj, csak tovább mulatoz,
Valami pénz csak kell, s nem tagadom, hogy mért: míg a pincei bús morajlás

Majd, ha eltikkadtam,... a déli nap éget, Már a dobhártyánkban motoz!
Kocsmaházba térek egy ital bor végett; - No csak lakájok, rajta, rajta! - 

Jó hely az, legalább nyujt egy kemény padot. Süvít a zsarnok égtelen’.
- Adjatok, adjatok amit Isten adott. - Talán csak korbács még akad, hogy

ott lenn a mélyben csend legyen!?
Megitél a világ, hogy részeges vagyok,

Pedig, ha én iszom, hej! van arra nagy ok: Korbács, szitok, szenny és gyalázat…
Magam sorsa is bánt... de az mind csak semmi, Hej büszke vár, hej hét torony!

Megszokná az ember végre föl se venni: Mi lesz, ha felnyög majd a vén föld,
Más seb az, amelyre nem lelek balzsamot!... mi lesz veled, bõsz zsarnokom?

- Adjatok, adjatok amit Isten adott. Mi lesz veled, te dölyfös ember,
ki vérem iszod odafenn,

Oh! mikor ez a seb idebent megsajdul, míg én mocsokban, sírban, könnyben
Lelkem minden húrja átrezeg a jajtul; a mélység átkát pengetem?

"Húzd rá cigány, mondom, egy keservest, ingyen",
És a cigány húzza, áldja meg az Isten; Keresztül látok kínon, poklon,
Könnye pergi át a barna ábrázatot... köröttem elhullt csontokon.
- Adjatok, adjatok amit Isten adott. Kihuny a nap a messze égen,

halál suhog az alkonyon.
Nyomorú egy élet... magamért nem bánnám, - No csak lakájok, rajta, rajta,
Ha a holnapot már hozzá nem számlálnám; hát bántsatok csak, verjetek!
Ám e szakadt könyvet ti csak foltozzátok: Száz éhesek, száz nyomorultak,

Majd olvas belõle egykor unokátok ti meg pihenni térjetek!
Dicsõségetekrõl egy-két igaz lapot.
- Adjatok, adjatok amit Isten adott. Büszke várban vigad a zsarnok,

utolsó borát issza már.
Azt mondák, mikor a harcban ömlött vérem, Vesztét érzi a hûs italban.

Tíz holdnyi örökség lesz valaha bérem. Kívül csapong a vészmadár.
Tíz arasz is jó lesz, gondolám magamban, Tüzet hozott a titkos égbõl,
Korántsem gyanítva, milyen igazam van: suhog a szárny, a tûz hevül.

Oh, ha megtaláltok egykor az útfélen, Mulatnak már a kínzott lelkek.
Adjatok egy szûk sirt hazám szent földjében. A csend elül, a fény repül.

6.



S a tûz lehull, és lángok nyúlnak Reményik Sándor: Nagy Magyar télben
a gyémántcsillagok felé.

A zsarnoknak nincs kedve mára, Nagy magyar télben picike tüzek,
nyugtát semerre nem lelé. A lángotokban bízom,

- Új nõt talán? – szól egy lakáj most, Legyen bár messze pusztán rõzseláng, 
de ura halk, mint a halál. Bár bolygófény a síron,

Ám ebbe percben jõ egy szolga: Szent házi tûz, vagy bujdosó zsarátnok:
- Uram, a vár nagy lángban áll! Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.

Nagy magyar télben picike tüzek,
A zsarnok sápad, s megvonaglik, Szikrák, mécsek, lidércek,

aztán felordít: - Itt a vég! Mutassatok bár csontváz halmokat,
Ragadjon vödröt, tömlõt, kannát Vagy rejtett aranyércet,

azonnal most a szolganép! - Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Recseg-ropog már száz gerenda. Soh'se volt ily szükség a lángotokra!

Zúdul a víz és fojt a füst, Nagy magyar télben picike tüzek,
de lángtengernek bõsz hatalma Jaj, be szétszórva égtek,
egyre nagyobb lesz mindenütt. Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!

De mondok egyet néktek,
Égõ várban remeg a zsarnok. Szelíd fények és szilaj vándorlángok:

Hej büszke vár! Hej hét torony! Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Kívül huhog a vészmadár, Nagy magyar télben picike tüzek,

Belül halott a holtakon. Soh'se volt olyan máglya,
Nincs már kiút, nincs már menekvés! Mintha most ez a sok-sok titkos láng

A vég kiszí most vért s velõt. Összefogna egy láncba……!
Ítél az Isten szent haraggal. Az égig, a csillagos égig érne,
Krisztus áll a kapuk elõtt! És minden idegen rongy benne égne!

Bezárt kapuk sarkig kinyílnak, /1919. február/
kicsap rajtuk a füst, a láng.
Égõ hajjal futkos a zsarnok,
akit egy omlás tûzbe ránt.

Sajó Sándor: Trianon  S lent a mélyben meghaltam én is.
Elhullt vélem száz nyomorult.

Kik itt most búsan, csüggedezve járnak, A vész öröm volt, mert vigadtunk,
E félig élõk, félig síri árnyak, hogy zsarnokunk a tûzbe hullt.

Ez embertölgyek, kínban sorvadók, 
Kik rothadozva siratják a multat, Ítél az Isten, álljunk sorba,

E gyermekbimbók, sírba hervadók, egy sorba álljunk mindannyin,
Kik mosolyogni még meg sem tanultak, a zsarnok is, a nyomorult is,

Kik nem tudnak már, csak sóhajtani: a vígság épp úgy, mint a kín!
Mind, mind Trianon áldozatai. Ítél az Isten! Más világ ez.

Trianon! Más itt a mérték, más a jog.
A Végzet szól és lelkendezve mondja: Másképp ragyognak már a holtnak

Megyünk mi még ama Trianonba! a titkos, égi csillagok!
Ki ott dõzsöl most vad gõgben buján, 

Ott messze, túl a germán óriáson: Örök kapuk sarkig kinyílnak;
Hajh, számadásra vonja még Turán ki jobbra tart, ki balra tér.
És felmutatja, mi van itt rováson! Mindenkit úgy mér itt a mérleg,

Nyugatra zúdul Napkelet fia: amennyit nyom, amennyit ér!
Ott él az átok, - meg kell halnia! Nem nézik itt a rangot, kincset,

Trianon! mint ama roppant tûz elõtt!
E szó vijjog, mint gyásztenger sirálya, Örök trónján ítél az Isten.

Körmét mint karvaly agyba, szívbe vájja, Krisztus áll a kapuk elõtt!
Ma: szenvedésben vergõdõ fohász, 

Sorvasztó szégyen, sápasztó gyalázat, 
De holnap, - holnap dacra lángolás, /Budapest, 1949. II. 21./
Melytõl keservünk rettenetre lázad, 

És bosszú, melyben nem lesz irgalom, 
- Én népem készülj! ... Jelszó: Trianon. 

/1921/
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zálegyenes testtartása, szobája falán függõ kitüntetései üldözõ hadmûveletek alatt a legényem piszkálta ki zsebkésével 
elárulják beszélgetõtársamról, hogy katonaember. A a szilánkokat. Közben a feleségem úgy értesült a hazatérõ Skilencvenharmadik évében járó vitéz Szende László sebesült katonáktól, hogy már nem élek, de egy hónap múlva 

nyugalmazott honvéd ezredest hallgatom életútjáról, életjel – egy tábori lap – érkezett tõlem.
hivatásáról, a bajtársi összetartozás fontosságáról, a haza iránti A szovjet csapatokat öt-hat napon át üldözve elértük a Dont. 
elkötelezettségérõl. Akkor már egy harccsoport parancsnoka voltam, s egy lövész 

zászlóaljjal megerõsítve eredményesen védtem a területet. 
A Ludovika Akadémiától ’44. Március 19-éig Augusztus 12-én és 13-án aztán felsõbb parancsra 

ellentámadásra vetették be a harccsoportomat. A támadás 
– Balatonfüreden születtem 1913. június 17-én. Édesapám, dr. során újra megsebesültem, tüzérségi gránátszilánkot kaptam a 
Szende István királyi járásbíró  volt szülõvárosomban. homlokomba, s közben erõs légnyomás is ért. Elvesztettem az 
Tartalékos fõhadnagyi rangban halt hõsi halált az I. eszméletemet, s mivel a Sztarij olszkoji kórházban sem tértem 
világháborúban a keleti fronton. Apám emléke is hozzájárult magamhoz, vonattal hazaszállítottak Pestre, a Róbert Károly 
ahhoz, hogy miután ‘31-ben leérettségiztem a keszthelyi körúti kórházba.
premontrei fõgimnáziumban, jelentkeztem a Ludovika A felgyógyulásom sokáig tartott, így a téli offenzívában már 
Akadémiára. A szigorú, egy hétig tartó, szellemi tudást és nem vettem részt. ’43-ban Kõszegen megindult egy fõtiszti 
atlétikai képességet bizonyító felvételi vizsga után több mint tanfolyam harcteret nem járt hadnagyok, fõhadnagyok és 
nyolcszáz jelentkezõ közül negyvenen jutottunk be. Június századosi rangban lévõk számára. Itt, tekintettel a tyimi 
végén már Egerbe érkeztem a Dobó István 14. gyalogezredhez, ütközetben szerzett tapasztalataimra, két, egymást követõ 
ahol közlegény és aks (akémikusjelölt) lettem. A csapatnál tanfolyamon harcászatot oktattam. ’44 tavaszán a tanfolyamok 
szerzett tapasztala tokat  késõbb jól hasznosíto ttam az lezárultak, s én bevonultam Nagykanizsára az ezredemhez, a 
emberekkel való kapcsolattartásban. Mert sokan vannak ám, József Fõherceg Laktanyába, ahol az Egyesített Tartalékos 
akik szeretnek hatalmaskodni, s erre a hadseregben gyakran Tiszti Iskola parancsnoka lettem.
kínálkozik alkalom! Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, a Elérkezett a sorsdöntõ dátum, 1944. március 19-e, a német 
parancsnok és a beosztottak között bajtársiasságra, megértésre, megszállás napja. (Ez a dátum is vasárnapra esett, ahogy 1956. 
szeretetre van szükség. Egy év után Egerbõl mint november 4. is.) Hajnalban jött a legényem – nem kedvelte a 
hadapródõrmester kerültem vissza Pestre, s elvégezvén az németeket –, és jelentette: “Itt vannak a germányok!” Gyorsan 
akadémiát,/LA.1935.aug. 20/ 1935-ben szakaszparancsnok felöltöztem, s kimentem: az égen vagy húsz német felségjelû 
lettem Nagykanizsán a 17/I. géppuskás századnál. Harmincöt zuhanóbombázót pillantottam meg, láttam a felfüggesztett 
újoncom volt, s mindegyiket igyekeztem jól megismerni. bombaterheket is; a foutca felõl páncélosok jellegzetes 
Vezettem egy füzetet, amelybe beírtam a nevüket, lánccsikorgása hallatszott.
foglalkozásukat, családi helyzetüket, s ha a szüleik látogatóba Homokfutóba szálltam, mellékutakon a laktanya hátsó 
jöttek, velük is elbeszélgettem – hiszen tudtam, hogy minden kerítéséhez hajtattam, s a kerítésen másztam be. Az ügyeletes 
ka tonám más-más családban nevelkedet t,  más-más tiszt, Orosz Endre hadnagy (nemrég halt meg Angliában) 
környezetbõl jött, más-más természettel megáldva vagy jelentette, hogy a németek el akarják foglalni a laktanyát, õ 
megverve, s nekem mindegyikbõl a hazához hû katonát kell azonban megtagadta a kívánságot, és riadót rendelt el. Én 
nevelnem. Elõfordult, hogy amikor kimentünk lövészetre, azonnal fel  akart am hívni a pa rancsnokaimat, de a 
megjelent egy-egy pék egy kosár kiflivel, s én vettem belõle a telefonközpontot már elfoglalták a németek. Behívattam akkor 
katonáimnak. Tudtam, hogy a gyakorlat fárasztó, s egy kicsit a német parancsnokot, von Hörnicke SS alezredest, aki Heil 
pihennek, amíg elfogy a néhány falat. Láttam, hogy jólesett Hitler!-rel köszöntött. Közölte velem, hogy parancsot kapott a 
nekik, de talán nem is annyira az ennivaló, mint inkább a laktanya megszállására. Én, a magyar százados, ülve fogadtam 
gesztus. Mind kiváló lövész lett, s a jó kiképzés meg a bizalom ot, köszönésére nem reagáltam. Jól beszéltem németül, s azt 
késõbb, a háborúban meghálálta magát. mondtam: mivel az elõállt körülményekre vonatkozó 
’38-ban megszûnt Magyarországnak a kis antant országai által parancsot feletteseimtõl nem kaptam, kénytelen vagyok õt 
való szoros ellenõrzése, s a hadsereg kezdett megerõsödni. ellenségemnek tekinteni, s támadás esetén ellenállunk. 
Me gk ez dõ dt ek  a te rü le tg ya ra pí tó  ha dm ûv el et ek  – Válságos pillanatot éltem át; hatéves házas voltam, a felségem 
Csehszlovákia, Kárpátalja, Erdély és Délvidék visszafoglalása két gyermekünkkel otthon volt, ötszáz méterre a laktanyától.
–, amelyekben én is részt vettem katonáimmal. ’42 áprilisában Géptáv írón aztán sikerü lt beszélnem Bakay Szi lárd 
azt án s záz ado si r ang ban  a 17 /I.  gép pus kás  szá zad  altábornaggyal, a szombathelyi III. hadtest parancsnokával. Õ 
parancsnokaként vonultam el a Szovjetunióba. Kurszknál egyetértett az ellenállással. Kitörettem a falakat, hogy a 
kirakodtunk, s felváltottunk egy szétvert, visszavont német páncéltöro ágyúkkal ki tudjunk loni, az árkászok elhelyezték a 
alakulatot. A védõállásnak nevezett védelmi vonal a fagy miatt kapukon belül a tányéraknákat, a katonáknak kiosztottam a 
mûszakilag kiépítetlen állapotban volt; a hó alól katonák és fegyvereket. Aztán összehívtam õket, s tudattam velük: súlyos 
lovak tetemei tûntek  elõ, melyek  irtóza tos hullabûzt a helyzet, lehet, hogy mindannyian meghalunk; aki családos, 
árasztottak. vagy nem ért egyet az ellenállással, az a hátsó kapun kimehet, 
’42 áprilisától június 27-éig tizenhat nappali és négy éjszakai az események lezajlása után senkit sem fogok ezért hadbíróság 
támadást hárítottunk el. Június 28-ára virradó éjszaka súlyos elé állítani. A háromszáz emberbõl egyetlenegy sem hagyta el a 
vesz teségek árán , sok kilométeren át elõrenyomulva laktanyát. Ezután Bakay altábornagy hívott géptávírón, s 
elfoglaltuk Tyim városát. Közben az arcomon egy kézigránát közölte, hogy sikerült beszélnie a honvéd vezérkari fonök 
repesze könnyebb sebet ejtett, de orvoshoz nem kerültem, s az he ly et te sé ve l,  ak i pa ra nc so t ad ot t az  el le ná ll ás  

Török András István: Egy utas a hadak útján - Háborúban és békében
Beszélgetés vitéz Szende Lászlóval 
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megszüntetésére. Így a laktanyát átadtam von Hörnickének. A a legalább hatvan százalékos veszteség miatt feloszlatták, és 
szolgálati pisztolyomat megtarthattam volna, de a lábai elõtt a beolvasz tották az ungvári 24. gyalogos  hadosztá lyba. 
földhöz vágtam. Késõbb megtudtam, hogy laktanyám, a Közvetlen parancsnokom Czech Vilmos vezérkari ezredes 
József Fõherceg Laktanya volt az egyetlen, amelyik  lett. 1944. október 15-én éppen ettük a vezérkari ezredessel a 
szembeszegült a megszállókkal. Ezek után a németek 
természetesen felelõsségre vontak volna – különösen azért, 
mert megaláztam egyik SS alezredesüket –, de, hogy eltûnjek 
szemük elõl, parancsnokaim kiküldtek a keleti frontra.

A családomat, hazámat, katonáimat nem hagyom el!

Galíciába kellett mennem, Otinia és Delatin térségébe. 
(Édesapám valahol itt esett el az I. világháborúban.) A soproni 
7. hadosztály I. hadmûveleti vezetõjének, vitéz Farkas Ödön 
ezredesnek lettem a helyettese. Elõször tartalékba kerültünk 
egy német hadosztály mögé vitéz Kudriczy István altábornagy 
parancsnoksága alatt, aki az akadémián – akkor még 
századosként – harcászatot tanított nekünk.
Átfegyvereztek bennünket a legkorszerûbb német 
fegyverekkel: villámgéppuskákat, gépvontatású páncéltörõ 
ágyúkat és egyéb korszerû fegyvereket kaptunk. A német 
arcvonal mögötti lõgyakorlatokon honvédeim kitûnõen lõttek 
az új géppuskákkal. A régi, Schwarzlose fegyvereket aztán 
Otinia vasútállomására kellett szállítani, hogy hazahozzák 
õket. Miután a tábornok elismerését fejezte ki a jó 
lõeredmények miatt, mintegy válaszképpen jelentettem, hogy 
elsietett volt az új fegyverek kiosztása. Ha a géppuska 
századmilliméter pontosságúra gyártott alkatrészei közé egy legénységi ebédet, amikor a rádióban váratlanul beolvasták a 
parányi szennyezõdés is bekerül, a fegyver meghibásodhat. kormányzó úr tájékoztatóját. A szöveg lényege ez volt: 
Jelentésemben azt is elmondtam, hogy a régi, I. világháborús Ideiglenes fegyverszüne ti szerzõdést kötött em Sztálin 
gépfegyvereink korszerûtlenebbek ugyan, de terepen, porban, marsallal, amelynek értelmében a magyar csapatok kiválnak a 
sárban, fagyban megbízhatóan mûködnek, s a közeli napokban német vezetés alól, és a magyar hadsereg a szovjet és román 
még nagyarányú támadás is várható. A tábornok válasza ez haderõvel együtt harcol tovább. A döbbenettõl majd’ kiesett a 
volt: „Te, aki kitüntetett, hõs doni katona vagy, hogy lehetsz kanál a kezünkbõl.
ilyen pesszimista?!” Nem szóltam vissza, de aggodalmam Chech vezérkari ezredes reggelre eltûnt. Írásbeli üzenetet 
igazolódott: a késõbbi vereségünket bizonyos fokig az elsietett hagyott hátra: Nem várom meg a letartóztatásomat, elindultam 
átfegyverzés is okozta. Budapestre a kormányzó úrhoz. Czech utódja Muzsay Ferenc 
1944. július 23-án hatalmas, páncélosokkal is végrehajtott lett, de új hadseregparancsnokot is kaptunk László Dezsõ 
támadás ért bennünket. Reggel nyolc óra körül egy vezérezredes személyében, akit a nyilas kormány küldött. Õ a 
erdészházban ültem, s néztem a térképet. Mellettem állt egy szovjet hadsereg elleni további harcot rendelte el. Következtek 
huszár fõhadnagy, akinek a térképen mutattam a felderítési aztán a máramarosszigeti harcok, a Huszti-kapu védelme, 
feladatot. Aztán csak arra eszméltem, hogy kemény tárgyak majd Kassa védelme. Kassát úgy adtuk fel, hogy a város 
alatt fekszem; észleltem, hogy a rám szakadt tetõszerkezet semmilyen rombolást sem szenvedett. A Sátoraljaújhely és 
alatt vagyok, s késõbb láttam, hogy a huszárfõhadnagy Tokaj közötti Bodrog-védelem során a bukaresti 1. lovas 
nyakából ömlik a vér, a leszakított feje pedig a túlsó sarokban hadosztállyal kerültünk szembe. Több napig tartó harcban 
van. Magam csak jelentéktelen sérülést szenvedtem az megvertük õket, s számos foglyot ejtettünk. Idõközben a 
ablaküveg szilánkjaitól. Sokáig tartó tüzérségi pergõtûz zúdult kassai 21. gyalogezredhez kerültem, ahol Pongor Miklós 
ránk; az ellenség bizonyára bemérte az erdészházat. ezredparancsnok helyettese lettem. A Garam középsõ 
A 7. hadtest vezérkari fõnökétõl, vitéz Adonyi Ferenctõl folyásánál folytatódtak a harcok. Besztercebányán értesültem 
rád ión  par anc sot  kap tam  a mél yen  átt ört  ell ens ég arról, hogy a feleségem a két gyerekkel – egyik négy-, a másik 
visszavetésére. Az ellentámadás csak részben sikerült, ötéves volt –, a sógorom és az anyósom egy katonai egységnél 
ezredünket az orosz harckocsik százai és a hatalmas van a Vas megyei Velem községben. Az egység készül 
gyalogsági erõk letiporták. (Itt kapott tüdõlövést Perjés Géza, kitelepülni Németországba, s mivel a tényleges tisztek 
a késõbbi neves hadtörténész.) Otinia védelmét szerveztem családjai veszélyben vannak, az én családomat is ki akarják 
meg aztán egy szétvert egységekbõl álló gyalogos zászlóaljjal, vinni. Kértem egy hét szabadságot, s a tisztiszolgámmal és a 
egy huszárszakasszal és egy árkászszakasszal. Az ellenséget sofõrömmel gépkocsin hazajöttem Velembe. Akkor már a 
három napig feltartottuk, és biztosítottuk több, már bekerített Balatonnál folytak a harcok, Gyõr felõl kanyarodtunk az 
magyar hadosztály visszavonulását. A híradóeszközök alig Õrség felé. Közöltem a családommal, hogy nem hagyhatják el 
mûködtek, súlyos  harcok közepette vonultunk vissza  az országot, mert az Alpokban az angolszász csapatok 
Oszmolodára. Itt értük el a sok vereség után a legnagyobb le bo mb áz ha tj ák  a ki te le pü lõ  eg ys ég et . Ug ya ne zt  
sikert. A testileg-lelkileg elgyötört katonákkal augusztus megmondtam az ottani katonai parancsnoknak is. Közben 
közepén, egy hajnali órában, vitéz Farkas Ödön irányításával megindult a szovjet támadás Gyõr irányába. ’45. március 
megleptük az ellenséget. Számos foglyot ejtet tünk és közepén volt mindez. Az ottani magyar parancsnok, egy 
zsákmányoltunk tizenhat löveget. ezredes, rá akart venni, hogy változtassam meg a 
Oszmolodáról Németmokrára települtünk át. A 7. hadosztályt véleményemet, és menjek el én is a családommal, mert a 
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csapathoz úgysem tudok visszatérni. Én azonban mégis intézkedjél”.
visszaindul tam a Garam völgyébe, a még harcoló Szilágyi Gábor vezérkari századost, az õ unokaöccsét, és 
honvédeimhez. Több száz kilométeres út volt ez, melynek Szilágyi egyik bizalmi emberét, Püspöki szakaszvezetõt (a 
elsõ szakaszát osztrák területen kellett megtennünk. A keresztnevére nem emlékszem) egy hideg, télies éjszakán 
Fe lv id ék en  lé võ  hi da ka t a me ne kü lõ  né me te k áttettem az arcvonalon, hogy tárgyaljon a román és az orosz 
felrobbantották; gépkocsival nem tudtunk továbbmenni, csapatokkal. Április 5-én éjszaka Püspöki visszajött – 
így azt felgyújtottuk, s a legszükségesebb holmikkal, Szilágyi és unokaöccse a Szovjetunióban maradt –, hozta a 
vállunkon egy-egy géppisztol lyal, a szemben jövõ, szovjet hadtestparancsnokság által aláírt üzenetet, amelyen 
visszavonuló németeket kerülgetve, bukdácsolva, gyalog Szilágyi aláírása is ott volt. Az írás tartalmazta, hogy 
folytattuk a hátralévõ, közel száz kilométeres utunkat. javaslatunkat elfogadják, szüntessük be szovjet és román 
Láttuk a szemben jövõk között Lengelfelder altábornagyot, csapatokra irányuló tüzet, és hagyjuk õket elõre jönni. 
a legfõbb német parancsnokomat, mellette volt a hatalmas Másnap, 6-án a hadosztály törzsében lévõ német összekötõ 
dá n do g ku ty áj a.  Vé gü l si ke rü lt  vi ss za té rn em  tiszteket letartóztattam, s közöltem velük, hogy a hitleri 
bajtársaimhoz. A Velem községben adódott külföldre való vezetés alól ebben az órában és percben kiléptünk. Õket 
távozás – magyarul: szökés – lehetõségével nem éltem, azonban jó bajtársainknak tartjuk, és ezért felajánlom: ha 
honvédeimet nem hagytam cserben, ahogyan õk sem valaki közülük akarja, magyar legénységi egyenruhába 
engem, soha. Örömmel, ujjongással fogadtak; nem hitték, öltözhet, és velünk jöhet Magyarországra. A lehetõséggel 
hogy viszontlátnak, mert a híradósoktól megtudták, hogy nem éltek, így április 7-re virradó éjszaka Szalay István 
Sopron már elesett. A sofõröm aztán megkérdezte: fõhadnagy terepjáróval ötven-száz kilométerrel az 
„Százados úr, hova megyünk most?” „Az arcvonalba!” – arcvonal mögé szállította õket, hogy visszatérhessenek a 
válaszoltam. német 1. páncélos hadosztályhoz.

Az oroszokkal a kapcsolatfelvétel lezajlott. A magasabb 
Átállás a szovjetekhez – majd hazatérés parancsnokokat a szovjet hadtestparancsnokságra vitték 

kihallgatni, én pedig két oszlopban vezettem a csapatokat 
Pa rancsnokaim óvó szavai  el lené re  olda lkocsi s lóháton, teljes fegyverzetben a szovjet és román csapatok 
motorkerékpárra ültem, s igen veszélyes körülmények között. Ekkor történt az egyetlen figyelemreméltó epizód: 
köz ött , grá nát töl csé rek en áth ajt va érk ezt em meg  egy orosz odaugrott a lovamhoz, s a csizmámhoz kapva le 
szorongatott helyzetben lévõ, elsõ vonalban harcoló akart rántani a nyeregbõl, nyilván a lovamat akarta elvenni. 
katonáimhoz. Láttam, hogy vissza kell vonulnunk, s az Az egyik GPU-s (GPU: akkori szovjet államvédelmi szerv) 
éjszaka söté tjében sikerült  még a bekerítés elõt t azonban úgy ráütött az orosz kezére, hogy az eltört. (A 
végrehajtani a visszavonulást. Besztercebányán át, lovamat aztán sikerült hazahoznom).
Zólyomtól délkeletre védõállást foglaltunk. Zólyomban és Búcson foglaltunk szállást. Könnyû- és 
A honvédek már jó tizennégy hónapja, Galíciától nehézfegyvereinket, jármûveinket megtarthattuk, és saját 
Besztercebányáig harcoltak, s a reménytelen helyzet, a fegyveres õreinkkel biztosítottuk magunkat, tehát nem 
sebesüléstõl meg a fogságtól való félelem sokukat szökésre hadifoglyok voltunk (a GPU persze ott volt). A következõ 
késztette. Akiket a tábori csendõrség elfogott, azokat a na po k eg yi ké n Sz tá li n ut as ít ás ár a me gé rk ez et t 
tábori rögtönítélõ bíróság azonnal halálra ítélte. Néha Moszkvából Balakin tábornok. Minden alakulatunk felállt 
négy-öt fõt egyszerre végeztek ki, és azt a tartalékban lévõ teljes fegyverzet tel: Balak int lóháton fogadtam, s 
egységeknek végig kel let t nézniük. Bementem a jelentettem a létszámot és a nehézfegyverek számát. 
hadosztályparancsnokhoz, v. Muzsay Ferenc ezredeshez, Természetesen jelen volt egy tolmács is. Balakin felolvasta 
és a vezérkari fõnökhöz, v. Paduschinszky Lászlóhoz, és Sztálin üdvözlõ parancsát, amelynek lényege ez volt: 
felkértem õket, hogy ne rójanak ki minden esetben Sztálin marsall üdvözli a hõs 24. magyar hadosztályt, 
halálbüntetést a szökevényekre; lefokozással, kitüntetés amely belátta a harc céltalanságát, és hajlandó velünk 
elvonásával is lehetne büntetni. Közöltem velük, hogy együtt harcolni a hitleri német haderõ magsemmisítéséig.
ezért a kegyetlen eljárásért egyszer Isten és ember elõtt Harcokra szerencsére nem került sor. Eljött aztán a nap, 
felelni fognak. amikor a búcsi vasútállomáson berakodtunk, s elindultunk 
A gyakori kivégzések miatt, és a feleséglátogatás alatt haza. A Kelenföldi pályaudvaron rövid pihenõt tartottunk, 
történt nyilas erõszak láttán elhatároztam, hogy akár majd  elindultunk elõször Szolnokra, majd  onnan 
ma ga sa bb  pa ra nc sn ok ai m ak ar at a el le né re  is  Hajmáskérre. Szolnokon mellettünk állt egy szerelvény, 
kezdeményezni fogom hadosztályunk, az ungvári 24. rajta a frissen alakult 6. magyar demokratikus hadosztály, 
hadosztály megmaradt katonáinak és tisztjeinek harcból amely az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény alapján 
való kivonását és megmentését. Az egy hónapja Ausztriában csatlakozott a szovjet haderõhöz. 
hadosztályunkhoz érkezett dr. Szilágyi Gábor vezérkari Hajmáskérre érve, április 18-20. körül mi is megalakítottuk 
százados is kezdeményezõje volt ennek, s négyszemközt az 5. magyar demokratikus hadosztályt. Én a 14. új ezred 
megbeszéltük, hogy az ellenünk harcoló szovjet és román parancsnoka lettem. Elérkezett azonban május 9-e, a 
csapatokkal fel fogjuk venni a kapcsolatot. Közöljük velük, háború befejezésének napja; hadosztályunkra nem volt 
hogy a harcot a németek oldalán megszakítjuk, Horthy szükség, s leszerelték.
parancsát megkésve teljesítjük, és a szovjet és román A honvédelmi minisztertõl kértem a nyugállományba 
kötelékekkel együt t szembeszál lunk a németekkel . helyezésemet, arra hivatkozva, hogy nem akarok több 
Egyúttal kérni fogjuk a szovjet hadvezetést, hogy teljes fegyvert, vért, pusztulást látni. Vörös János vezérkari 
fegyverzettel mielõbb hazaszállítsanak bennünket. A ezredes, honvédelmi miniszter fel rendelt magához 
kétségbeeset t ,  parancsok kiadására  képte len  Budapestre, és felkért, hogy ne lépjek ki a hadseregbõl, 
Paduschinszky vezérkari fõnököt is sikerült meggyõznöm mert ilyen határozott, tettrekész tisztekre, parancsnokokra 
e lépések szükségességérõl. Válasza ez volt: “Lacikám, van szüksége a demokratikussá alakuló magyar hazának. 
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Elismerését fejezte ki a több ezer ember megmentéséért, és megszólalt: ilyen magas beosztásban csak a kommunizmus 
hazájukba, családjukhoz történt visszavezetésért. mellett elkötelezett személy lehet. Azt feleltem, hogy 
A katonák többsége május vége és június 10. között leszerelt, semmilyen pártnak nem leszek a tagja; magyar honvédtiszt 
engem pedig a miniszter kinevezett Keszthelyre a 344. vagyok, nem pártállásomnál fogva elkötelezett személy. 
Honvéd Bevonulási Központ vezetõjévé. Magyar és orosz Marosán erre azt mondta: akkor röpülni fogsz. Én meg azt 
nyelvû személyi igazolványt kaptam, szerepelt rajta a válaszoltam: akkor röpülni fogok. Elköszöntek, de még 
pisztolyom száma  is. Mivel a gépkocsikat  leadt am, karácsony elõtt megkaptam a parancsnokság alóli azonnali 
Hajmáskérrõl két, Oroszországból hozott, lovakkal vontatott felmentésemet, s várakozási állományba való helyezésemet. 
szekérrel mentem haza, Nagykanizsára. Régi legényem, Utódomul egy papírgyári munkásból lett õrnagyot neveztek 
Borsos Jenõ, és két-két magyar géppisztolyos katona kísért. ki. Január elején a városparancsnok, Sziráki õrnagy hozta 
Útközben bementünk a Szentgyörgyhegyen lévõ szõlõnkbe, géptáviraton a parancsot, hogy két nap múlva vonuljak be 
ahol megdöbbenve láttam, hogy a kúriánkat feldúlták, Várpalotára egyenruhában, de vigyek magammal  egy 
kifosztották A vincellér feleségétõl, Mári néniõl megtudtam, gyalogos gyakorlóruhát, sisakot és egy szovjet gyártmányú 
hogy testvérbátyámat, dr. Szende István nagykanizsai puskát. Muszáj volt bevonulnom, hiszen a fizetésemet kaptam 
törvényszéki bírót ’45 tavaszán az oroszok agyonlõtték. Ennek to vá bb ra  is . Me gé rk ez és em  ut án  je le nt ke zt em  a 
oka az volt, hogy találtak a bátyám fiókjában egy sörétes parancsnoknál. Megtudtam, hogy mintegy száz hallgatóval, 
vadásztöltényt, amely egy régi vadászatból maradhatott meg. köztük AVH-s törzstisztekkel egy magasabb parancsnoki 
Az oroszok a puskát keresték, de mivel a bátyám nem tudta tanfolyam indul. Át kellett öltöznünk közlegény egyenruhába, 
elõadni, meg kellett halnia. a tiszti ruházat pedig ruhatárolóba került. A harcgyakorlatok 

alkalmával csak a kijelölt parancsnokok viselhették a 
Itthon: további megpróbáltatások rendfokozatuknak megfelelõ ruházatot.

Szovjet rendszerû átképzés volt ez, elméletben és 
Keszthelyre érve jelentkeztem a szovjet parancsnoknál, aki azt gyakorlatban is. A hideg télben minden nap hajnali hat órakor, 
mondta, nézzek ki magamnak a városban egy lakást. A házak meztelen felsõtesttel, harminc perces, igen kemény torna- és 
azonban mind tele voltak orosz katonákkal. Visszamentem, és terepgyakorlatokat végeztünk. Aztán reggeli következett, 
jelentettem, hogy nem tudom hol elhelyezni a családomat. majd harcgyakorlatokat folytattunk. 13 órakor ebéd, utána a 
Nyicsevo – semmiség – felelte, nézzem ki magamnak tanteremben e lméle t i  k épzés t  k aptunk,  k isebb 
bármelyik lakást, a GPU (a szovjet államvédelmi szerv) jön megszakításokkal 22 óráig. Este gyors vacsora következett, de 
velem, és egy órán belül beköltözhetek. A Vértessy villa az ellenõrzõ kérdésekrõl sem feledkeztek meg, hogy 
mellett döntöttem: a GPU kiszórta az ott lévõ harminc- meggyõzõdjenek a képzés eredményességérõl.
negyven orosz katonát és tisztet, és átvette a villa õrzését, amíg A tanfolyam vége felé egy tábornok is megszemlélte a 
az addig Nagykanizsán lakó családomat át nem költöztettem kiképzést,  szovjet vezetõkkel  együtt. „Lacikám, mész 
Ke sz th el yr e.  A sz ov je t vá ro sp ar an cs no ks ág  eg y Moszkvába a vezérkari iskolába, s utána tábornok leszel!” – 
telefonvonalat is kiépített a lakásom és a parancsnokság fordult hozzám. Azt válaszoltam, hogy eleget voltam a szovjet 
között, hogy állandó összeköttetésben lehessünk. Hat hadszíntéren, nem megyek Moszkvába.
katonámat egyelõre ott tartottam. Több napig tartó takarítás A ta nf ol ya m vé ge zt év el  a ho nv éd el mi  mi ni sz te r 
következett az oroszok után, nyolcan-tízen végezték a munkát. Székesfehérvárra rendelt tanácsadónak Szalvai Mihály 
Ész revettük aztán, hogy  a ki szó rt s zov jet  katonák altábornagy, a ’36-os spanyol szabadságharc részvevõje 
éjszakánként meg-megjelennek a közelben, mintha meg mellé. Ebbõl a beosztásból hamarosan, 1950 tavaszán 
akarnák kísérelni a villa visszafoglalását. Katonáimat kineveztek Tabra, egy 7203 fedõnevû, új hadosztály 
kioktattam, hogy bármi történik, lövést ne adjanak le. Az ajtót, felállítására. Meglepett, hogy mint pártonkívüli, ilyen magas 
ablakokat mindenesetre eltorlaszoltuk bútorokkal. Amikor és bizalmas beosztásba kerültem, méghozzá olyan nyílt 
egy napon az orosz katonák már a kerítésen belülre paranccsal, hogy a hadosztály gerincét alkotó tiszteket, 
merészkedtek, telefonáltam a szovjet városparancsnokságra. altiszteket a dunántúli csapatok tisztjeibõl és altisztjeibõl 
Hamarosan megjelent egy zöldsapkás egység rohamkocsikon, vá la ss za m ki , és  bá rm il ye n re nd fo ko za tú ak  is , 
s géppisztoly-sorozatokat zúdítottak a betolakodókra. Hat engedelmeskedniük kell. Elutaztam Tabra, hogy megnézzem, 
halott katona maradt a villa elõtt, a többi elfutott. Egy hét hogy halad a közeli erdõségben az ország akkori legnagyobb 
múlva a támadók egysége elhagyta Keszthely városát. Az én laktanya-komplexumának építése, ahol majdan a tiszti és 
katonáim ezután, mivel nem volt rájuk szükség, elmentek, altiszti családokat, s a beérkezõ katonákat kell elhelyeznem. 
csak Borsos Jenõ, a legényem maradt velem. Az építkezés tervei és ütemtervei nálam voltak. Láttam, hogy a 
1947-ben áthelyezett a honvédelmi miniszter Nagykanizsára, munkálatokkal igen el vannak maradva: a vízvezeték, WC-k 
majd Zal aegerszeg re,  aho l a 9. honvéd  kiegészít õ hiányoztak, sõt egész emeletek el sem készültek. Hívattam a 
parancsnokság parancsnoka lettem. Egyidejûleg õrnaggyá polgári építésvezetõt és a mûszaki vezetõket. Keményen 
léptettek elõ. Az egész Zala megye hozzám tartozott, felelõsségre vontam õket, mondván, hogy ha így haladnak, 
Balatonfüredtõl a Muráig. (Akkor még másképp helyezkedtek valamennyien börtönbe fognak kerülni. Mikor ez lezajlott, és 
el a megyehatárok.) A megyei párttitkárral azonban nem az emberek távozni készültek, egyiküket felismertem és 
tudtam szót érteni: nem tudtam alkalmazkodni a párt visszatartottam. Négyszemközt aztán így szóltam hozzá: 
hatalmaskodásához, nem értettem, hogy egy cipész hogy „Ezredes úr, örömmel látom viszont az egykori ludovikás 
gyakorolhat teljhatalmat egy egész vármegyében. tanáromat, tüzérezredest, az 1924-es olimpia ezüstérmes 
’49 késõ õszén felkeresett Sólyom László altábornagy, aki a kardvívóját, Uhlyarik Jenõt. Ne tartson semmitõl sem, itt a 
demokratikus honvédség vezérkari fõnöke, egyben a HM. címem és a telefonszámom, a balatonföldvári Mókus villában 
párttitkára volt. Vele jött a párt ismert személyisége, Marosán telefonon vagy személyesen elérhet.”
György is. Miután jelentkeztem, s a hivatalos tárgyalás Uhlyarik Jenõ tüzérezredes volt, felsõ mennyiségtant és 
megkezdõdött, Sólyom elém tett egy, a kommunista pártba ábrázoló mértant tanított a Ludovikán. A tabi építkezésen õ 
való belépési nyilatkozatot, hogy írjam alá. Marosán György is volt a mûszaki gárda esze. Sajnos, többet nem láttam.

11.



A nyílt parancs birtokában utaztam különbözõ dunántúli kisebb helyiséget, amelyet konyhának használtunk. Több 
parancsnokságokhoz, hogy megbeszéljem az újonnan alakuló hónapon keresztül nem tudtam elhelyezkedni: végre aztán, 
hadosztályom tisztje inek és altiszt jeinek átvételét. Az nagy segítséggel, az újpesti Finombõrök Gyárában három 
egységem tiszti kara mintegy nyolcvan fõbõl állt össze, akiket mûszakban géprámázó segédmunkás lettem. Gyakorlatlan-
leendõ  beosztásuknak megfelelõen oktatt am, valamint ságom miatt a finomvelúr bõrök feszítése során a feszítõasztal 
harcászati megbeszéléseket is tartottam számukra az egész lyukacsainak éle gyakran véresre sebezte ujjaimat; otthon 
Dél-Dunántúl területén. Ebbõl eredõen különbözõ helységek állandóan borogatnom, fertõtlenítenem kellett. Közben az 
vendéglõiben ebédeltünk. Észrevettem, hogy a szomszédos üzemben nap mint nap láttam, hogy a feldolgozott bõröket 
asztaloknál mindig más-más öltözékben, de ugyanazok az hogy lopják ki munkatársaim. Én képtelen voltam ilyesmit 
arcok tûnnek fel. Nyilvánvalóvá vált, hogy megfigyelés alatt megtenni…
állok. Tetõfedõ segédmunkás lettem aztán, a Váci utcai nagy 

bérházak tetején dolgoztunk. A kémények háztetõ feletti részét 
Szakítás a honvédséggel – Andrássy út 60 is javítottuk; ahol a kémény téglái hézagossá váltak, 

szétnyíltak, újra kellett rakni. Több hónapig dolgoztam itt, s 
Lakásom kertjének virágágyásaiban lábnyomokat vettem néhány hét eltelte után már szakmai tanácsot tudtam adni a 
észre, s a virágok itt-ott le voltak tiporva. Mindez arról mesternek. Sikerült aztán összeköttetéssel elhelyezkednem 
tanúskodott, hogy éjszaka is ellenõrzés alatt állok. Egy nap a Dunapentelén, nem sokkal azelõtt, hogy Sztálinváros lett a 
polit ikai t isztem közölte, hogy a budapesti po litikai neve. A Mélyépítõ Vállalt alkalmazott, mint segédmunkást. 
fõnökségnél feljelentettek, mert feleségem a két gyerekkel Gyengén, vagy alig fûtött helyiségben volt a szállásunk, 
templomba jár, én pedig a magas beosztásom ellenére ezt hajnalban a jeget ácsszekercével kellett a lavórban összetörni. 
elnézem. Azt válaszoltam, hogy én is elmentem volna A legkülönbözõbb földmunkákat végeztem: csákányoztam, 
vasárnaponként a templomba, de a honvédség súlyos, állandó ástam, talicskáztam. A vállalat vezetõi közül egy jó szándékú 
figyelmet igénylõ ügyei miatt erre nem jutott idõm. Aztán ember segítségével egy öttonnás billenõs teherautó segéd-
feljelentettek azzal az indokkal, hogy olyan magas szinten gépkocsivezetõje  lettem, igaz , jogosítvány nélkül. A 
tartom a tiszteknek elõadásaimat, hogy nem tudják megérteni, gépkocsivezetõ nagy igyekezettel segített elsajátítani a 
illetve nem tudnak követni, s ezzel az alulképzettségüket tudnivalókat. Elkerültünk Tassra, a zsiliphez, ahol a Duna 
kívánom bizonyítani. Egy másik, ellenem irányuló egyik holtágában vasbeton keszonok készültek. Nagy 
feljelentésnek az volt a tárgya, hogy én a dunántúli alakulatok kitüntetés volt a gépkocsivezetõ részérõl, hogy értékelte a 
legjobb lovait válogatom ki, és kiviszem a balatonföldvári vezetésemet, és hagyott  hajnaltól késõ estig vezetni . 
hadosztályhoz, ez pedig a többi alakulat rovására megy. Építõanyagon kívül munkásokat is szállítottam a falvakból az 
Továbbá feljelentettek azért, hogy minden hajnalban öt óra építkezésre, bár ez kockázatos volt: a billenõs teherautón 
körül glaszékesztyûben, lakkcsizmában s angol nyeregben barkácsolt üléseken ültek az „utasok”. Gépkocsivezetõi 
lovagolok. Az igaz, válaszoltam a politikai tisztemnek, hogy vizsgát tettem aztán, és Budapesten, a Söripari Szállítási 
minden hajnalban, a hivatali szolgálatom megkezdése elõtt Vállalatnál sikerült elhelyezkednem; szállítottam a palackos és 
testedzés céljából lovagolni szoktam. Glaszékesztyût azonban hordós sört Budapesten és környékén az üzleteknek és 
csak bálokon használnak, én fehér pamutfonalból készült ven dég lát ó vál lal ato kna k. Szá llí tóm unk ása im fiz ika i 
kesztyût húzok lovagláshoz. Lakkcsizmát, mivel az színházi munkájában mindig részt vettem. Így ment ez az 1956-os 
kellék, szintén nem használok: a csizmám csikóbõrbõl készült forradalom kitöréséig, amikor – tiltakozásom ellenére – a 
lovaglócsizma, amelyet a legényem olyan fényesre tisztít, fizikai és szellemi dolgozók egyhangúlag választottak meg a 
hogy lakkcsizmának látszik. Angol nyerget pedig azért vállal at munkástanácsa  elnökévé.  Megakadályoztam a 
használok, mert az kíméli a lovat. 1950. május elején a HM kommunista igazgató – Poncz volt a vezetékneve – és a 
parancsára megérkezett Snekta Péter alezredes, a Moszkvában párttitkár meglincselését. Tehergépkocsival mindkettejüket 
kiképzet t ti sz t.  Személyében tapasz ta la tok né lkül i hazaszállítottam lakásukra, és felhívtam a figyelmüket arra, 
parancsnokot kaptam, de teljes mértékben támogattam hogy veszélyes az utcán mutatkozniuk, mert lehet, hogy ott 
mindenben, az egység felállításában is. Május második felében helyben felakasztják õket. ’57-ben a lakásomon váratlanul 
elutaztam megszemlélni egy rohamtüzér-osztályt, s a szemle letartóztattak (akkor már a Kertész utcában laktunk egy 
ala tt é rke zet t gé pko csi n eg y ti szt . A had osz tál y- leválasztott lakásban). Öt autóval jött értem tizenkét 
parancsnokságától jött, s átadta a miniszter június 1-jei gép pis zto lyo s; az éde san yám  fül e hal lat ára  dur ván  
hatállyal történõ nyugdíjaztatásom parancsát. A jelenlévõ fenyeget tek, lehordtak mindenfé le piszkos fasisztának. 
tisztek megdöbbenésére közöltem: a szemlét folytatom! Amikor elindultunk az öt autóval, elõl ment kettõ egymás 
Mindez kora délelõtt történt. Délután visszatértem, és mellett, mögöttük az, amelyiknek a hátsó ülésén ültem két 
jelentkeztem a parancsnokomnál. A nyugdíjkérelmi ûrlapot fegyveres között, s leghátul is két autó egymás mellett: 
nem töltöttem ki: írásban közöltem, hogy méltánytalan az egyszóval úgy, ahogyan a dominón az öt pötty helyezkedik el. 
egész eljárás, a nyugdíjam nagyon kevés lenne, ezért nem Kétoldalt egy-egy pisztolycsõ szegezõdött a vesémnek, az elsõ 
tartok  rá  igényt . Mivel sem Zalaegerszegen, sem autóból két géppisztolycsõ irányult hátra, s nyilván a hátsó 
Balatonföldváron nem tudtam volna elhelyezkedni, az kocsiból is fegyverrel vigyáztak rám – bár ezt nem láttam, mert 
egerszegi lakásomat el akartam cserélni budapestire. Lett is megfordulnom nem lehetett. Az Andrássy út 60-ban kötöttem 
volna egy cserepartnerem, de a párttitkár megakadályozta a ki. A kinti nyári idõ után a cellában nedvesség és hideg 
cserét azzal, hogy három családot betelepített a lakásomba. A fogadott. Egy toprongyos ember ült a priccsen: látta, hogy 
bútorainkat nem tudtam hová elhelyezni. Anyagilag is rossz fázom; megsajnált, s rám terítette az egyetlen elnyûtt, 
helyzetbe kerül tünk:  a Keszthelyen, cseké ly özvegyi szakadozott pokrócát. Közben mintha megmozdult volna a 
nyugdíjból élõ édesanyámat is segítenünk kellett. Végül a nedves padozat: két patkány kíváncsiskodott elõ.
fõvárosban, a Podmaniczky – akkori nevén Rudas László – 
utcában lakó apai nagynéném fogadott be bennünket a két 
fiunkkal. Az ötszobás lakásból két szobát kaptunk, és egy 
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Internálástól a rehabilitálásig Egy napon a tököli internáló táborba szállítottak. Közel 
voltunk a szovjet katonai repülõtérhez; attól féltem, kivisznek 

Megkezdõdtek a kihallgatások. Államellenes tevékenységgel, a Szovjetunióba, és nem kerülök haza…
az ellenforradalom szításával, a munkástanácsban való ’57 decemberében aztán egyszer csak szabadon engedtek. 
részvétellel és sok minden mással vádoltak. Egy éjszaka aztán Szinte hihetetlen volt, hogy a kapun kívül vagyok. Azt sem 
kitereltek, majd betuszkoltak egy, már zsúfolt rabszállító tudtam, merre induljak el, de nagy nehezen hazajutottam. 
autóba. Szellõzés nem volt, fuldokoltunk a hoségtol. A rabok Lefokoztak közlegénnyé, elvették a jogosítványomat, új 
között ott volt Wampetich László nyugalmazott ezredes, kato nakö nyve t kapt am, amel y szer int a beos ztás om 
egykori nagykanizsai századparancsnokom. Fe lismert, mozgósítás idején: gépkocsivezetõ. Összeköttetés révén 
megszólított, majd bemutatta egyik sorstársunkat, egy hadbíró sikerült elhelyezkednem a KPM Szerelõipari Vállalathoz. 
alezredest. Aztán felismertem egy zokogó asszonyt is: egy Ózdra kerültem, egy távhõvezetéket építettem negyven 
alkalommal  fültanúja voltam a kiha llgat ásának. Az emberrel. A munkámért miniszteri dicséretet kaptam. 
asszonynevét kérdezték, s amikor õ megmondta férje vitézi és Mutattam a budapesti igazgatónak az elismerést – õ azonban 
dokto ri címét  is, rettenetes  káromkodások közepette közölte, hogy fizetést nem tud továbbra adni, mert a vállalat 
mindennek lehordták. Ez a nõ is ott volt közöttünk a csõdbe ment, a maradéka pedig beolvad a Közlekedési és 
rabomobilban, remegve és rettegve a jövõtõl. A nevét ne Metróépítõ Vállalatba. A KÉV-Metró azzal a feltétellel vett át, 
kérdezze, sokan ismerték, a férje még él. Csupán azért hogy lemegyek Bonyhádra  dolgozni.  Természe tesen 
említettem e néhány személyt, hogy érzékeltessem, kik voltak lementem. Késõbb Pestre kerültem, s ’60-ban bedolgoztam 
a rabszállító utasai… magam keszonmunkára. Majdnem dupla fizetést kaptam, de 
Úgy egy óra múlva megálltunk és kiszállítottak bennünket. igen veszélyes munka volt. Sokan belehaltak…
Egy ordítozó ÁVH-s tizedes az ott lévo épület falához, arccal a Részt vettem a ceglédi tv-torony, majd, mint építésvezetõ, a 
falnak állított bennünket. A nyugalmazott ezredes egy kissé Blaha Lujza téri, a Moszkva téri és a Déli pályaudvari aluljáró 
hátrafordította a fejét, hogy lássa, mi történik mögötte; erre építésében, aztán a szovjet légiforgalmi vállalat, az Aeroflot és 
úgy agyba-fõbe verték gumibottal, hogy néhány óra múlva a a Ferihegyi repülõtér építkezéseiben. Elvtársnak sehol sem 
feje szinte a duplájára dagadt, szétdúlt, véres arcára alig szólítottak: Szende úr voltam, vagy Laci bácsi. ’76-ban 
lehetett ráismerni. vonultam nyugalomba a KÉV-Metrótól, de ’78-ig még 
Késõbb megtudtuk, hogy a kistarcsai internáló táborban dolgoztam, az utóbbi években mûszaki tanácsadóként. 
vagyunk. A 82-es cellába kerültem, amely inkább egy Mindehhez hozzá kell tennem, hogy a mérnöki pontosságot, a 
nagyobb, tanterem méretû szoba volt. Hetvenen-nyolcvanan számításokat , a figyelmességet,  az önfegyelmet,  az 
zsúfolódtunk itt össze. Sok idõs, hatvanon túli embert láttam. emberekkel való jó kapcsolattartást a Ludovika Akadémián 
Bemutatkoztam, s megmondtam a rangom is. Cellatársaim tanultam – s e tulajdonságok talán mindvégig meglátszottak 
láthatóan megörültek nekem. Aztán csendesen váltottak rajtam.
néhány szót, majd egyikük hozzám lépett: “X. altábornagy 1990-ben rehabilitáltak, s nyugállományú ezredessé neveztek 
vagyok, úgy gondoltuk, te leszel a cellaparancsnok. Egy ki. Bementem akkor az illetékes irodába, ahol a rólam szóló 
repülõfõhadnagy viselte eddig ezt a tisztséget, de tegnap jelentéseket õrizték, s ott majd’ kétszáz oldalnyi anyagot tártak 
felakasztották.” Kérdésemre, hogy miért éppen rám, az elém. A belügyi elhárítás utolsó jelentése 1989 júniusában kelt. 
õrnagyra esett a választás, amikor altábornagyok, tábornokok A hon védelmének eszmeiségétõl nyugdíjas koromban sem 
is vannak itt, azt válaszolta: “Olyan a kiállásod, hogy a szakadtam el. Kéri Kálmán vezérezredessel részt vettem a 
pribékek talán meggondolják, megüssenek-e”. Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület alapításában, beléptem az 
A cellában több ismert emberrel kerültem össze, például ’56-os Szabadságharcosok Szövetségébe, a Politikai Foglyok 
Törley Józseffel, a Törley és társa cég vezetõjével. Ott volt Szövetségébe, s alapító tagja vagyok a Doni Szövetségnek. 
Bornemisza Géza is, a Gömbös-kormány iparügyi minisztere; 1995-ben Nagykanizsa fõterén vettem át régi alakulatom, a 17. 
idõnként õt is ripityára verték. Aztán ott ismertem meg báró gyalogezred ötven évvel azelõt t fe lszentel t,  majd  
Urbán Gáspárt, Gazsi bácsit, Szolnok megye utolsó foispánját. Bajorországba került csapatzászlóját. A zászlót a bajor 
Éjszakánként csendes, fojtott hangon elõadásokat tartattam a vadásztársaság õrizte meg, s a társaság húsz tagja hozta haza és 
rabokkal: Gazsi bácsi például Zogu albán király esküvõjét adta át ugyanannak az altisztnek a kezébe, aki ötven évvel 
beszélte el, egészen részletesen, mivel a menyasszonynak, azelõtt is a zászló tartója volt. Ünnepi beszédemben németül 
gróf Andrássy Geraldine-nak volt a tanúja. Ezek az elõadások köszöntem meg a bajorok gesztusát. Feleségem lett a 
valamelyest feledtették a rabság testi-lelki kínjait. zászlóanya. A Ludovika Akadémia Amerikából visszahozott 
Volt ak  kö zt ün k eg ye te mi st a fo rr ad al má ro k is . A zászlóját pedig Kéri Kálmánnal együtt vettük át; ma a Zrínyi 
cellaparancsnoknak dupla adag élelem járt, s az egyik adagot Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tulajdonában van. A mai 
rendszeresen a legsoványabbnak, egy Schusits Tamás nevû napig is a régi ludovikás jelszó szellemében élek: A hazáért 
fiatalnak adtam. Õ késobb ügyvéd lett Bécsben, nemrég halt mindhalálig!
meg.
Már ottlétem elején is képviseltem társaim érdekeit: elemi Ami kimaradt…
dolgok hiányoztak, nem volt például vécépapír. A 
belügyminiszteri szemle alkalmával is panaszt emeltem, hogy Vitéz Szende Lászlóval, a kilencvenhárom éves nyugalmazott 
itt éhhalálra vagyunk ítélve. Ilyen esetek után mindig levittek a ezredessel hat akalommal beszélgettem (megjegyzem, nem 
pincébe, s válogatott kínzásokkal büntettek: például egy kellett sokat kérdeznem, hamar ráérzett, mire vagyok 
telefonfülke nagyságú kabinba zártak meztelenül, a fejemre a kíváncsi). A hatrészes sorozat [Gyõr, Hegyalja c. lap] minden 
magasból ütemesen vízcseppek koppantak; az élelmem napi egyes részének meghatározott terjedelmûnek kellett lennie. 
három kenyérdarabka volt s némi víz. De az is a fájó emlékek Ebbõl eredõen sok minden kimaradt: események, nevek, jó és 
közé tartozik, amikor hosszú idõ után a feleségem a két rossz cselekedetek, emberség és gazemberség. Úgy éreztem 
tizenéves fiammal meglátogatott. Én a rácson belül, õk kívül, azonban, kár lenne elmulasztani ezek leírását, hiszen hûen 
így váltottunk néhány szót. jellemzik sorsunkat és történelmünket, a mai napig hatnak 
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életérzésünkre, formálják történelmi tudatunkat – ezért Ezt a dunántúli falut ’47-ben majdnem felperzselték az 
megszületett [a fenti lapban] egy hetedik rész is, amelyben oroszok. Lelõtték ott az egyik fõhadnagyukat, s felettese, egy 
néhány kimaradt, de nem lényegtelen részt rögzítettem. õrnagy azt mondta nekem (akkor a keszthelyi 344. bevonulási 
Következzenek hát az utólag megírt események. központ parancsnoka voltam), hogy ha nem adják ki az 

orgyilkost három napon belül, a falut a lakóival együtt 
Ha beavatkozunk mások sorsába megsemmisíti. Eszembe jutott, hogy van a megyében egy 

rendkívül tehetséges nyomozó, Pénzes Antal csendõrõrmester. 
’45 tavaszán a Szentgyörgy-hegyi kúriánkat elfoglalták a Letartóztatásban volt a keszthelyi rendõrségi fogdában (a 
szovjet katonák – mondja az ezredes. – Felforgatták a házat, s csendõröket akkor  sorra  letartóztatt ák), de a szovjet 
az egyik fiókban talá ltak egy papírhüvelyû sörétes parancsnok támogatásával sikerült ideiglenesen kihozatnom. 
vadásztöltényt. Valami régi vadászatból maradhatott meg. A Hamarosan ki is derítette, hogy a szovjet fõhadnagyot egy 
bátyám, dr. Szende István törvényszéki bíró éppen ott volt, s katonája lõtte le, mert roppant goromba volt vele. Így 
követelték tõle a puskát is. Próbálta magyarázni, hogy puskája megmenekült Egregy (a falu késõbb Hévíz része lett). 
nincs. A feldühödött katonák azonban nem hittek neki, Pénzesrõl még annyit: Keszthelyrõl gyorsvonattal vitték 
levetkõztették, felfektették egy nagy ebédlõasztalra, s két-két megbilincselve Szombathelyre, kihallgatásra, s a lehúzott 
orosz katona két oldalról véresre verte. Estére az oroszok ablakon keresztül fejjel elõre kivetette magát. Mire a vonat 
berúgtak, s a félholtra vert bátyám, felhúzva véres testére a megállt, õ eltûnt. Vagy két hét múlva levél érkezett tõle 
ruháját, megszökött. Egy közeli épület padlásán húzta meg Ausztriából, a keszthelyi kommunista párttitkárnak címezve, 
magát, de másnap elhagyta búvóhelyét. Az egyik járõrözõ amelyben az állt, hogy az ellene felhozott vád hamis, és õ a 
katona meglátta, utána eredt, s agyonlõtte. Mindezt a szabad életet választja.
vincellérünk felesége, Mári néni mondta el. Az ablakon át látta, 
hogyan verték a bátyámat, s késõbb a visszatérõ járõrtõl Borsos Jenõ tizedes hûsége
hallotta az akkor már ismert két szót: burzsuj kaput. Miután 
hazajöttem a háborúból, vagy ötven sírt ásattam fel a Tisztiszolgám, vagy ahogy emlegetni szoktam, a „legényem”, 
környéken, hogy megtaláljam bátyám holttestét, de nem hûségesen végigkísért a hosszú háborúban. Édesapja az I. 
akadtam rá. A tapolcai temetõnél lévõ, a háború civil világháború után kiment Amerikába dolgozni. Hazajõve, a 
áldozatainak emelt emlékmû márványtábláján az õ neve is falujában, a délnyugati határhoz közeli Kerkateskándon vett 
rajta van. A halála miatt magamat is hibáztatom. Szálasiék hat hold földet, s emberfeletti munkával még tizenkettõt 
behívták egy tartalékos kiképzõ ezredbe, hogy onnan kivigyék szerzett hozzá. A tizedes, miután leszerelt, hazament, és a 
Nyugatra. Én azonban, hivatkozva egy kisebb látáshibájára, a családi gazdaságban kezdett dolgozni. Amikor ’48-ban 
22 holdas szõlõbirtokkal járó felelõsségre és hadiözvegy, beteg államosították a földeket, nem volt hajlandó lemondani a 
édesanyám eltartására, közbenjártam, hogy ne vigyék el. A nehezen kialakított gazdaságról; ezért õt, családját és 
kiképzõ ezredbõl késõbb minden katona hazatért, õ pedig, mint rokonságát, voltak vagy huszonöten, kitelepítették az Alföldre, 
civil, áldozatául esett a háborúnak. Nem mindig jó, ha egy szögesdróttal körülkerített legelõre. Amikor Zala megye 
beavatkozunk mások sorsába… katonai parancsnoka voltam, kaptam tõle egy nyílt lapot, 

amelyen nagyjából ez állt: „Édes Jó Gazdám! Milyen szörnyû 
Az orosz lélek furcsaságai volt hallani szavait a Kárpátokban, a Légió hágónál, hogy ha 

kell, a haza védelmében akár az életünket is fel kell áldozni. De 
Mielõtt ’45 áprilisában berakodtunk volna a zólyombúcsi most azt mondom, bár ott haltam volna meg, mert itt még fedél 
állomáson, egyik társunk a cukrosdobozok kartonjából kártyát sincs a fejünk fölött…” És így tovább, egy nyílt lapon, ami 
készített. Bridzseztünk éppen, amikor tolmácsával arra jött számomra nagyon veszélyes volt. Nem hallottam többet a 
Balakin tábornok. Rettenetes dühbe gurult, magából kikelve legényemrõl. 
ordított, hogy nem gondolta volna, hogy a magyar tisztek 
annyira unintelligensek, hogy kártyát vesznek a kezükbe. (A Egy fél kavics és három szõlõszem
sakkot kedvelte, s azonnal rendelt harminc sakk-készletet 
Moszkvából, repülõgéppel szállíttatta.) Két nap múlva az ’57 õszén történt a kistarcsai internálótáborban. Tõlünk, a 82-
orosz katonákat láttuk kártyázni egy pakli magyar kártyával. es cella lakóitól minden kedvezményt megvontak; elemi 
Balakin megint jött, s mi szóltunk a tolmácsnak: mondja meg, tárgyaink hiányoztak, nem volt például ollónk, amivel a 
hogy ezúttal az oroszok kártyáznak. A tábornok most még körmünket levághattuk volna. A táboron kívülre még a volt 
jobban feldühödött: odarohant a kártyázókhoz, az egyiket csendõrök is kimehettek, de mi nem. Egyszer az egyik csendõr, 
teljes erejébõl hátba rúgta, talán el is tört a gerince, a másikat aki szüreti munkáról jött vissza, értékes ajándékkal lepett meg: 
rettenetesen megpofozta . Volt egy másik , Balak innal  a folyosón a kezembe csempészett egy törött kavicsot meg 
kapcsolatos eset is: amikor megérkezett a szerelvény a búcsi három szem szõlõt. A fél kavics lett a manikûr meg a pedikûr 
állo másr a, s kezd tünk  bera kodn i, hogy  haza jöjj ünk,  készletem: a törött, érdes felülettel kitûnõen le tudtam reszelni 
észrevettük, hogy az oroszok magyar hadifoglyokat hoztak a körmömet. És szõlõt sem éreztem soha olyan édesnek, mint 
segíteni. Felismertük õket: a mi katonáink voltak. Szóltam a azt a három szemet.

Megjelent a Hegyalja címû lap 2005 december–2006 júniusi tábornoknak, hogy ezek a mieink, hadd jöjjenek velünk haza. 
számaibólErre megint ordítani kezdett. A tolmács fordította: „Ezek nem 

katonák, hanem szökevények, mocskos disznók! Ezek 
Az ezredes 2010. szeptember 23-án, tisztté avatásának 75. magukat, a hõs katonákat cserbenhagyták, ezért menniük kell 
évfordulóján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem platina Szibériába!” 
oklevelét és emlékpajzsát kapta meg. A 98. évében járó 
tisztnek gyengélkedése miatt a lakásán adták át a Hogyan menekült meg Egregy?
kitüntetést.(Fotó: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)
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Csokonai Vitéz Mihály: A békétlenkedõ

I.
Tavasz

Ejnye, már az esztendõnek
Silány napjai eljõnek,

     Itt a kedvetlen tavasz.
Locsos, pocsos minden napja,

Komor a bõjtmás hónapja.
     Április csalárd, ravasz.
Sovány szelek süvõltése,
Száraz porral kerengése

     Torkot, mellet terhelõ,
     Huruttal kerûl elõ.

Kinek volna kedve benne!
Bárcsak hamar vége lenne

     Únalmas óráinak.
Szemem bármerre tekintsen,

Sem gyümõlcse semmi nincsen
     Kertem puszta fáinak.
Mit ér zõldje a szõlõnek,

Ha rajta fürtök nem nõnek,
     Mit ér a bimbó, virág,

     Ha körtvélyt nem nyújt az ág?
Barmaim, jaj, be soványok,
Elfogyott a takarmányok,

     Már sem széna, sem mezõ,
Ezer az ember szükségi,

Nincs új, elfogyott a régi,
     Majd kihúz az éhezõ.

Óh, bárcsak hamar nyár lenne,
E silány tavasz elmenne:

     Uram! uram! talán már
     Nem is fog már lenni nyár!

II.
Nyár

Haj, haj, no! be elfáradtam,
Ugyan nagyon megizzadtam,

     Adjatok egy kis vizet!
A nyári napnak hésége

Éltünk terhe, veszettsége,
     Csak, csak ilyennel fizet;
Uram, szûntesd a héséget,
Mert magunkat is eléget.
     Tikkasztó kánikulánk

     Bûnünkért van csapva ránk.
Testünket alig bírhatjuk,
Lélekszakadva aratjuk

     Ami kis termésünk jött;
Vetegettük hideg szélbe,

Most takarjuk forró délbe
     Dudva és bogács között;

Amit e' még meg nem fojtott,
Szipoly és sáskaraj tojt ott,
     S amit ez is meghagya,

     Elsütötte a ragya.
A hosszú napnak terhétõl,
A munka keménységétõl
     Csigázódik életünk.

Mégis mindezért végtére

Mi a szegény ember bére!
     Aggunk s alig ehetünk.

Mennykõ, villám és mennydörgés
Mind, amit nyér a könyörgés,

     Forgószél és jégesõ,
     Ami a munkánkra jõ.

III.
Õsz

A fejem már majd megbódúl,
Annyi a gond, mely rámtódúl,

     Érik a gohér nagyon.
Szintúgy félek még elõre,

Ha ránézek a szõllõre,
     A szüret s baj itt vagyon;
Restellek már ki is menni,

Esõ esik, mit kell tenni,
     Alhatnám is, de nem is,
     Mozogni kén nékem is.

Most jõnek már, haj, most jõnek
A megaggott esztendõnek
     Legkomorabb részei,

Borong, tolong a kedvetlen
Õszi felhõ, és szünetlen

     Bugyognak locs cseppjei.
Bent ásítok, kint meg ázom,

Bent didergek, kint meg fázom,
     Szomorú õsz, haj, haj, haj!

     Benn is baj most, kinn is baj.
Bárcsak meleg napfény volna,

Vagy kemény télre hajolna
     Már ez a locspocs idõ.

Mert most setét ködbe fedve
Sínlik az embernek kedve,

     S azért hozzám más se jõ.
     De ha jõ is, mit csinálunk?

Csak únalom lakik nálunk;
     Most is bú és álom nyom:

     Jaj be fáj a vékonyom.

IV.
Tél

No eljöttél valahára,
Gyászos tél, a fõld nyakára,
     És az erszényt oldozod:

Együk most már munkánk bérét,
Igyuk saját testünk vérét,
     Már az inséget hozod.

Igazán, hogy minél rosszabb
A te részed, annál hosszabb,
     Életünkbõl majd fél rész

     A te napjaidba vész.
Elrablod a kikeletnek

Tején hízott természetnek
     Gyönyörûségit magad;
Mindent, amit a termékeny
Nyár s õsz adott a vidéken,
     Fagyod tõlünk elragad.

Csak számodra munkálódunk,
Érted élünk és aggódunk,

     S midõn mindent elragadsz,



     Magad csak kedvet sem adsz.
Tömlöccé teszed szobánkat,
Kertünket és gyümõlcsfánkat

     Zúzzal virágoztatod.
És azalatt nagy lármával

Kimormolsz szélhahotával
     S jégfogad vicsorgatod.

Ne dúld fel minden kedvünket,
Enyhítsd megúnt életünket,

     Bocsásd hozzánk a tavaszt,
     Szívszakadva várjuk azt.

Dsida Jenõ: Az elsõ hó

A kis angyalkák szürkeszín szitáján
a földre szikra lisztszemek szitálnak
s a fehér földre mosolyogva, lassan

repülnek, szállnak.
Fehér a szántás, fehér a vetés,
fehér a ház, a sövénykerítés,

fehér a sírás és a nevetés.
Minden, minden fehér!
S akkor vadul, komoran

tanyát-ácsolva feneketlen zajnak, -
az elsõ hóba beleterpeszkednek

az elsõ varjak.

/Kéziratban maradt vers/

Jékely Zoltán: Havazás

Hópihék, kavargó, pillanatnyi
emberi sorsok!

Mondjátok, ki boldog
közületek?

Ki földrehull, reátipornak;
az ereszen-maradt:

elolvad.
Felbukkanunk,

kavargunk jobbra-balra,
aztán fejünk a földrehajtva

visszahull újra ki-ki pornak.

József Attila: Téli éjszaka

Légy fegyelmezett!
A nyár

ellobbant már.
A széles, szenes göröngyök felett
egy kevés könnyû hamu remeg.

Csendes vidék.
A lég

finom üvegét
megkarcolja pár hegyes cserjeág.

Szép embertelenség. Csak egy kis darab
vékony ezüstrongy - valami szalag -

csüng keményen a bokor oldalán,
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mert annyi mosoly, ölelés fönnakad
a világ ág-bogán.

A távolban a bütykös vén hegyek,
mint elnehezült kezek,

meg-megrebbenve tartogatják
az alkonyi tüzet,
a párolgó tanyát,

völgy kerek csöndjét, pihegõ mohát.
Hazatér a földmíves. Nehéz,
minden tagja a földre néz.

Cammog vállán a megrepedt kapa,
vérzik a nyele, vérzik a vasa.
Mintha a létbõl ballagna haza

egyre nehezebb tagjaival,
egyre nehezebb szerszámaival.

Már fölszáll az éj, mint kéménybõl a füst,
szikrázó csillagaival.

A kék, vas éjszakát már hozza hömpölyögve
lassudad harangkondulás.

És mintha a szív örökrõl-örökre
állna s valami más,

talán a táj lüktetne, nem az elmulás.
Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc

volna harang
s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengõ nehéz.

S a szív a hang.
Csengés emléke száll. Az elme hallja:
Üllõt csapott a tél, hogy megvasalja

a pántos égbolt lógó ajtaját,
melyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma,

csak dõlt a nyáron át.
Tündöklik, mint a gondolat maga,

a téli éjszaka.
Ezüst sötétség némasága
holdat lakatol a világra.

A hideg ûrön holló repül át
s a csönd kihûl. Hallod-e, csont, a csöndet?

Összekoccannak a molekulák.
Milyen vitrinben csillognak

ily téli éjszakák?
A fagyra tõrt emel az ág

s a pusztaság
fekete sóhaja lebben - -

varjucsapat ing-leng a ködben.
Téli éjszaka. Benne,
mint külön kis téli éj,

egy tehervonat a síkságra ér.
Füstjében, tengve

egy ölnyi végtelenbe,
keringenek, kihúnynak csillagok.

A teherkocsik fagyos tetején,
mint kis egérke, surran át a fény,

a téli éjszaka fénye.
A városok fölött

a tél még gõzölög.
De villogó vágányokon,
városba fut a kék fagyon

a sárga éjszaka fénye.
A városban felüti mûhelyét,

gyártja a kínok szúró fegyverét
a merev éjszaka fénye.

A város peremén,
mint lucskos szalma, hull a lámpafény,
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kissé odább
a sarkon reszket egy zörgõ kabát,

egy ember, üldögél,
összehúzódik, mint a föld, hiába,

rálép a lábára a tél...
Hol a homályból elõhajol

egy rozsdalevelû fa,
mérem a téli éjszakát.

Mint birtokát
a tulajdonosa.

/1932. december/

Tamás István: Hó tánc

 Csillagszirmú hópelyhek
táncolnak a szélben,
ezüstfenyõk csúcsain
ragyognak a fényben.

Ködkalapján néha-néha
még ránk nevet a Nap.

Hideg hó subáját
felölti a decemberi fagy.

Hangtalan ül fészkén
a Cinege madár.

Idegen még szemének,
a fehérbe öltözött táj.
Közeleg a Karácsony,
fenyõk zöldje simogat.
Jégvirágos ablakokon,
hó szirmok táncolnak!

Tompa Mihály: Téli zöld

‘Miért örûltök a tavasznak,
Földnek virágai!?

Ha ismét elhervadva fogtok
A sirba szállani!

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

Mit ér a disz, ha hervadandó?
S a kurta ifjuság?

Mi haszna hordom én pirosló
Virágom, levelem?

Tavasz mindenható tündére!
Vagy oltsd el életem,

Hogy kurta napjaim virúlat
Többé ne érje, - vagy

Az õsz derén, a tél fagyán is
Zöld köntösömbe’ hagyj!’

Igy háborogva, mond a tündér:
»Mit kívánsz, balgatag?!

Az õsz derén, a tél fagyán is
Zöldelni hagyjalak?

A hervadás szelid halálát,
Éltedtõl elvegyem?

Boldog, vidám megifjulásod

Tavasszal ne legyen...?

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

Ébrenlét s álom alkotják az
Életnek gyönyörit.

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

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

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

S reá zsibbasztó, tompa álmat
Bocsáta hirtelen...

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

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

És míg örûlt e változásnak,
Bánat rengette meg:

Kis kék virága lõn, az ékes
Piros fürtök helyett.

Meghozza azt is a tavasz majd!
Igy biztatá magát.

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

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

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

Föltépett lombja nászbokréta
S halotti koszoru...

Õ a rideg, kiholt világban
Leginkább szomoru!

Fagyolvasztó lehelletével
Megjött a kikelet:

Öltöztetvén diszes ruhába
A halmot, réteket.

Örült minden, buzgott az élet
Az új lét ünnepén;

Csupán õ nem tudott örülni
A téli zöld, szegény!

A tündér megjelenve monda:
Remélj...! s türd sorsodat!

Örök zöld vagy, bár elveszítéd
Piros virágodat.

Egyik szivnek reményt ad a sors,
Másiknak örömet;

Ha nem kellett öröm: reményben
Éld át az életet!



December 1. - kétszáztíz éve született Perczel Móricot) nevelte. Remény- 1850-tõl anyagi gondok közt, beteges-
1800. december 1-én Vörösmarty telenül beleszeretett Perczel Adélba, kedve, lelkileg összetörve. Pesten hunyt 
Mihály Pusztanyéken /ma Kápolnás- Etelkába. Már fehérvári diák korában el, 1855. november 19-én, temetése 

verselt. 1823-tól honfoglalási eposzán, a országos gyászünnep és tiltakozás volt 
Zalán futásán dolgozott, amely 1825- az önkényuralom ellen. 
ben jelent meg. Az Aurora munkatársa, 
Kisfaludy Károly körének tagja lett. December 3. – százharmincöt éve 
Nevelõi á llásának  megszûnte után született 1875-ben Móron Zimmermann 
válságos anyagi helyzetbe került, de a Ágoston állatorvos, az összehasonlító 
Tudományos Gyûjtemény szerkesztõ- anatómia és fejlõdéstan professzora. 
jeként megélhetést talált. A Magyar Budapesten végezte tanulmányait és 
Tudós Társaság 1830-ban rendes tagjává 1910-ben szerzet t  magántanár i  
választották. Mint bíráló és nyelvész képesítést. Elsõrendû feladatának az 
te vé ke ny ke de tt  a Ma gy ar  Tud ós  oktatómunkát tekintette; tehetséges és 
Társaságban és a Kisfaludy Társaságban népszerû t anár volt, e lõadásait é s 
/helyesírási szabályzat, szótár, nyelv- bonc termi demonstr áció it legendás  
tan/. Az Athenaeum szerkesztõje volt hírnév övezte. Számos tankönyvet írt; 
1837–1843 között Bajzával és Toldyval. egyéb tudományos munkái közül a 
Szerepet vállalt a politikai küzdelmek- házinyúl, a házimacska, a tengerimalac 
ben is, kapcsolatban állt Széchenyivel, és a laboratóriumi kísérletek céljaira 
Kossuthtal, Wesselényivel. Négy kötet- fe lhasznál t ál la tok anatómiá jáva l 
ben adta ki Újabb munkáit 1840-ben. foglalkozó könyvei külföldön is sikert 
Megismerkedett a 26 évvel fiatalabb arattak. Tevékenységét itthon akadémiai 
Csajághy Laurával, 1843-ban feleségül tagságga l ismerték el,  de számos  

nyék/ költõ, drámaíró. Hazafias lírájából vette. A Nemzeti Kör elnöke 1842-tõl, e külföldi tudományos társaság is tagjává 
kiemelkedik lapunk névadója a Szózat minõségében a kezdõ Petõfit támogatta. választotta. Budapesten halt meg 1963. 
/1836/ a haza iránti rendületlen hûségre Az Ellenzéki Kör alelnöke1847-tõl, október 6.
való buzdításával, a nemzeti történelem majd 1848. március 15-ét Szabad sajtó 
dicsõséges és tragikus mozzanatainak címû versével üdvözölte; az elsõ December 8. – kétszázhuszonegy éve 
felidézésével, a jobb jövõ kiérdemelt népképviseleti országgyûlés tagja lett. A született 1789-ben Pesten Hild József 
eljövetelének hirdetésével, de egyúttal a szabadságharcot költeménnyel /Harci ép ít õm es te r,  a r ef or mk or i P es t 
nemzeti tragédia lehetõségének felvi- dal/ és cikkekkel szolgálta. A kormányt legjelentõsebb  építésze. Apja, Hild 
llantásával is. A székesfehérvári ciszter- elkísér te Debrecenbe, Szegedre  és János mellett tanult, majd Charles 
cieknél és a pesti piaristáknál tanult. Aradra, a detronizáció után a kegyelmi Moreau tanítványa volt, valószínûleg 
1817-tõl a pesti egyetem hallgatója, szék bírája. Világos után bujdosott, majd Bécsben és Kismartonban is részt kapott 
1824-ben ügyvédi vizsgát tett. Családja jelentkezett a hatóságnál; egy jóindulatú mes ter e épí tke zés eib en.  181 6-b an 
nehéz anyagi helyzete miatt 1818-tól hivatalnok közbelépésére fölmentették. Itáliába utazott, s mintegy három évig 
Perczel Sándor három fiát (köztük Családjával földbérlõként élt vidéken Milánóban, Firenzében, Nápolyban és 

18.

December – Karácsony Hava – Télelõ – Álom Hava

Földek és kertek lassan kisimulnak. A város állig gombolt házai beljebb húzódnak az út mellõl, bokrok és fák önzõ 
várakozásban engedik el egymás kezét, s mintha valami rendkívüli hírre készülnének, kíméletlenül vetik le 
minden emléküket a múltból. Egy madár rebben fel az üres levegõbe, az ég felé puhatol, mint tó vizébe dobott 
kavics, majd egy kisdiák kapaszkodik fel a kiürült Gellérthegy oldalán, szája körül ezüstlõ lehelettel. Ennyi az 
egész, amit följegyezhetsz. Egy este pedig a körúton csatangolva is meghallod, amint a tetõkre süppedt ég alatt 
elszorul a város lélegzete. És másnap reggelre lehull az elsõ hó.

Pilinszky János: December /részlet/ 



Rómában tartózkodott. Hazatérve a mellet t zongorázni,  hegedülni és az ún. Kodály-módszert, feltárta és 
legtöbbet foglalkoztatott pesti építõmes- gordonkázni is tanult. 1900–1905 között rendszerezte a magyar zene õsi rétegeit, 
ter lett. Pesten több mint 900 építkezése a budapes ti Zeneakadémián tanul t kije lölt e ann ak he lyét  az eu rópa i 
volt, ezek közül több száz épület ma is zeneszerzést , az egyetemen pedig kultúrában, és utat mutatott a klasszikus 
áll. Klasszicista stílusa nagymértékben bö lcsészetet  ha llga to tt . 1905-ben zenei e lvek korszerû  alkalmazása 
hozzájárult a reformkori Pest egész szerezte meg magyar–német szakos tekintetében.  A II: világháború után a 
arc ula tán ak kia lak ítá sáh oz.  Kül ön diplomáját, a következõ évben pedig A ko mm un is ta -s zo ci al is ta  re nd sz er  
kiemelkedtek a mai Roosevelt téren magyar népdal strófaszerkezete címû önigazolásul  propaganda-e szköznek  
emelt épületei, amelyek közül sajnos a dolgozatával a doktori címet. 1905-ben használta fel Kodályt, de csak nagy 
Budapest  1944-45-ös  os tromakor  kezdte meg népdalgyûjtõ  munkáját, nemzetközi tekintélye miatt tûrte el 
ki éget t Lloyd-pa lo tá t és  a pest i majd Bartók Bélával közösen kiadták a például nyíltan vállalt Hitét az Istenben.
Kereskedõk Házát helyreállítás helyett Húsz magyar népdal címû gyûjteményt. 
lebontották. Stílusa 1860 körül a December 17. – száztíz éve halt meg 
romantikus historizmus felé fordult. Ir in yi  Já no s v eg yé sz , f el ta lá ló  
Vidéki kastélyai, hûvösvölgyi nyaraló- *Nagyléta, 1817. máj. 17. - †Vértes, 
villái nemes ízlésû, mûvészi alkotások. 1895. dec. 17. 
Fõ mûvei mégis a rá maradt vagy rá 
bízott nagyméretû egyházi építkezések 
voltak. Legjelentõsebb ezek között a 
Páckh János által  félbehagyott  
esztergomi fõszékesegyház áttervezése 
és megépítése (1840-tõl). Legegyénibb 
mûve az egri székesegyház (1830– 
1837). A ceglédi református templom 
szintén az õ alkotása volt, és tervei 
szerint kezdték építeni a budapesti 
Bazilikát is. Pesten hunyt el 1867. márc. 
6-án.

December 14. – kilenc éve a kormány 
2001-es rendelete alapján »A Hûség 
Napjává« nyilvánította december 14-ét, 1906–1907-ben Berlinben és Párizsban 
annak emlékére, hogy a 1921. december járt, majd 25 évesen a Zeneakadémia 
14–16-án Sopronban és környékén tanára lett, ahol 1940-ig kisebb 
megtartott népszavazáson a lakosság megszakítással folyamatosan tanított. 
többsége a Magyarországhoz tartozás 1905-tõl 1925-ig rendszeresen tett 
mellett döntött. népdalgyûjtõ utakat. Gyûjtõmunkája, 

Bartókkal ellentétben, szinte kizárólag a 
Takáts Gyula: Soproni disztichon magyar nyelvterületre irányult .  

1907–1909-re szinte már teljesen 
Kölcsey és Vörösmarty tónusában kialakult sajátos zenei nyelve és stílusa. 

A bécsi mûegyetemen kémiai tanulmá-Várak-földje mögötted Bécsnek kincseit Elsõ jelentõs zeneszerzõi sikereit a tízes 
nyokat folytatott, majd a hohenheimi óvta; években aratta. Hamarosan külföldön is 
gazdasági fõiskolát végezte el. 1836-ban ám, ha a kard fordult, védtek minket is ismertté vált. 1930-tól a budapesti 
bécsi tanárának, Meissner-nek egy õk… tudományegyetemen zenefolklorisz-
sikertelen kísérlete nyomán jutott arra az Zárták féltve az ország lejtõs, tünde tikai és zeneelméleti szemináriumot 
ötletre, hogy a káliumklorá-tot határát, indított, fáradozásainak eredménye-
ólomperoxiddal helyettesítse a foszforos hol most, mint üde park, úgy szeg a képpen indult meg a rendszeres 
gyufa fejében, s evvel feltalálta a soproni táj népzeneoktatás a Zenemûvészeti 
zajtalanul gyúló gyufát. E találmányát  drága Hazám s mint szép hajadon lány, Fõiskolán is. 
60 forintért vásárolta meg Romer István. kertben a Város Nyolcvanöt éves korában hunyt el 1967. 
Egyik elsõ terjesztõje volt Magyaror-tiszta szemével izen s lángol a selmeci március 6-án, Budapesten.
szágon a korszerû kémiának. Része volt mult!… 1943-ban a Magyar Tudományos 
a reformkor iparfejlesztési mozgal-A szeretet szava szól köveidbõl és a Akadémia tagja, majd 1946–49 között 
mában. 1840-ben Pesten gyújtógyárat szivekbõl, elnöke lett. 1944-ben a kolozsvári, 1957-
alapított, mely 1848-ig mûködött. 1848-mert hûséggel együtt él itt most is a szép ben a budapesti, 1960-ban az oxfordi 
ban Kossuth Lajos az állami gyárak egyetem avatta díszdoktorrá. Három 
fõfelügyelõjévé nevezte ki, majd 1849-ízben /1948, 1952, 1957/ kapott 
ben a nagyváradi lõporgyárnál és December16. – százhuszonnyolc éve Kossuth-díjat.
ágyúöntésnél alkalmazta. A szabadság-született Kecskeméten 1882-ben Kodály Életét tudatosan vállalt misszió jelle-
harc bukása után bujdosott. A mezõ-Zoltán zeneszerzõ, zenepedagógus. mezte, melynek lényegét „A zene 
gazdasági gép- és vegytan területein is Gyermekéveit a felvidéki Galántán mindenkié!” általa meghirdetett jelmon-
említésre méltó tevékenységet fejtett ki, töltötte. Nagyszombaton végezte dat foglalja össze. Egy életen át harcolt 
elõször alkalmazta a vetést, szántást és középiskolai tanulmányait, amelyek az ifjúság zenei neveléséért, megalkotva 
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boronálást együttesen végzõ gépszerel- analógiás észjárás a télhez az észak halt meg 1813. augusztus 2-án. A 
vényt, és eredményesen kísérletezett égtájat és a napszakok közül az éjt Diószegi-Fazekas féle füvészkönyv, 
talajjavítási módszerekkel. kapcsolta. Az elemek közül többnyire a mint a Linné-rendszer alapján készült 

vizet, a színek közül rendszerint a elsõ magyar növényhatározó, közel egy 
December 21.- kezdõdik néhányszáz feketét. Egyes vélekedések szerint a évszázadon át volt használatban. A 
mi ll ió  év e a  té li  na pf or du ló , a  napfordulók azoknál az ókori népeknél nö vé ny ne ve k m el le tt  az  eg yé b 
csillagászati tél. Ez az év legrövidebb lettek ünnepnapokká, amelyek elõször növénytani terminológia, a magyar 
napja. A Nap – a mi földrajzi széles- tértek át a szoláris, azaz napév szerinti alaktani kifejezések miatt is fontos mû; 
ségünkön – délkeleten kél, délnyugaton idõszámításra, s ahol jelentõs napkultusz utóbbiak jelentõs részét ma is használ-
nyugszik, és a Baktérítõ magasságában alakult ki. juk.
tûz merõlegesen a földre. A Baktérítõ a 
déli szélesség 23,5 fokán átmenõ December 29. – született kettõszáz 
szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy ötven éve  1760-ban Debrecenben 
a Nap a Bak jegybe érve ezen a körön Diószegi Sámuel református lelkész, a 
hág a legmagasabbra, s onnét tér vissza híres botanikus. A debreceni teológia 
az egyenlítõ felé. A déli félgömbön ez a el vé gz és e ut án  ké t év et  tö lt öt t 
nap a nyár közepe. Mi a gyakorlatban Göttingenben. Itt ismerkedett meg Linné 
december 1-jétõl számítjuk a telet rendszerével és e lhatá rozta  ennek  
/meteorológiai tél/, a kínaiak és a régi magyar  nyelvre va ló  átül te té sé t.  
ke lt ák  no ve mb er  el ej ét õl . Az  õ Visszatérve Hajdúnánáson és Hajdú-
naptárukban a téli napfordulat az évszak böszörményben volt lelkész /1789-
közepe. A három téli hónapot három, 1789/, majd debreceni esperes lett. 
hókristály köpenyeges, fekete ruhás Barátja – és mellesleg sógora – volt a 
öregember jelképezte, kezükben a Bak, költõ Fazekas Mihály, együtt írták meg a 
Vízöntõ, illetve a Halak jelével. A téli Magyar Füvészkönyvet. Az 1807-ben 
napfordulót is öregedõ férfi jelenítette meg jelent  mû nagyrészt  Diószegi 
meg, rajta prémmel szegett bõrruha, a munkája. A gyakorlati részt, az Orvosi 
derekán öv, azon 12 csillag, s csatként a Füvészkönyvet már önállóan írta és adta 
Bak jele. Jobbjában kecske, baljában ki 1813-ban. A könyv értékes része a 
glóbusz, melyet csak egynegyed részben füg gel ék,  ame ly az els õ mag yar  
világít meg fény. Bokáin szárnyakat szinonimaszótár több mint 1400 régi 
visel, egy fehéret és három feketét. Az magyar növénynévvel. Szülõvárosában 

VesperásraIsmeretlen szerzõ: Adventi zsolozsma himnusza
Csillagvilágot Alkotó, Hívõ nép kegyes világa, Mindenség 

drága váltsága, Hallgass meg, Jézus, esd a szó.Matutinumra*
Te, hogy sátáni cselszövény földünk ne rontsa, holtbeteg Örök Atyádnak karjából kelsz útra, égi szent Igénk, segítni 
világnak gyógyírul jövél, mert kényszer ûzött: szeretet.földet születel: idõnek telje már megért.

S hogy minden vétket engesztelj, mit emberfajtánk Ragyogd be most a lelkeket, szereteteddel égesd át, hogy 
hordozott; jössz Szûz-szentélybõl, áldozat, s magasba szállsz veszendõkre-unt szívünk’ betöltse boldog égi vágy.

a kereszttel.S hogy majd ha Bíró széket ül és minden ártót tûzre vet, s ha 
Mert nagy, tündöklõ: Glóriád. Neved mihelyt ha megkondul, majd baráti szó hív el a tárult mennybe híveket:

egek és föld és alvilág ijedt-reszketve térdre hull.– lángok sötétes örvényén ne vergõdjünk mint martalék, 
Esdeklünk, kérünk: harag-nap Végítélõje, nagy Ura, hanem meglássuk Úr színét, velünk ujjongjon mind az Ég.
kegyelmet adj és irgalmat, hogy néped Ártó ne dúlja.Atyának, egyben Fiúnak és Tenéked is, Szentlélek, miként 

Erény, dicsõség, hódolat az Atyának és Fiúnak, s Vigasznak, volt, légyen örökkön örökké hála, dicséret. Ámen.
ki a Szentlélek, örökkön, míg tart örök élet. Ámen.

Laudesra
Ím zengõ fényes hang ûz el minden homályost, áthatón: 

* A zsolozsma hagyományosan formailag napi 8 imaórából állt: „Álmok mind messze fussatok! Magasból Jézus fölragyog.”
éjszakai imádság /Matutinum, hajnali imádság /Laudes/, imaórák a Ocsudjon már a zsibbadt agy! Földhöz tapadva mit hever? 
nappal minden szakaszára /Prima, Tertia, Sexta, Nona/, vecsernye 

Tündöklik már az új Csillag, sötét ártalmat ûzve el.
/Vespera/ és a napot befejezõ  imádság /Completorium/.

Ím Bárány küldetik nekünk oldozni bûnös kötelünk: 
bocsánatot hát könnyek közt esengjünk, törlesztvén a bûnt.

Hogy másodszor ha fölragyog, és e-világot rémíti, el 
vétkünk szerint ne vessen, de fölkaroljon kegyesen.

Erény, dicsõség, hódolat az Atyának és Fiúnak, s Vigasznak, 
ki a Szentlélek, örökkön, míg tart örökélet. Amen.
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Bede Anna: Ádvent Szõke István Atilla: Vörösmarty Mihály

Fekete a kõ, A hûség és méltóság példaképe volt
pereg az esõ, s hazájának híve rendületlenül,
elesik a ló. minden szép szava álmot, vágyat dalolt

Meztelen a tér, s az égben valaki most is hegedül.
nem lepi be dér,  Mint bölcs idõ, mely mindig igazat szül,
nem esik a hó.  úgy él versében a múlt, jelen, jövõ,

a hit, szeretet, akarat egybegyûl
Szövöget a köd, s lesz belõle törhetetlen sziklakõ.
fátyollal beföd,  Szózatos gondolata vihart kavar,
elvész az irány. amely zúg:„Bölcsõm is, hanton is, magyar!”
Csalfa zene hív, S látom a hazát s õsz Peterdi házát,
eltéved a szív,
eltéved a lány. a könyvtárszobát, Árpád kacagányát,

nélküle nem lenne irodalmi táj,
Ki odaki jár, áldjon az Isten, Vörösmarty Mihály!
belepi a sár,

mint lapot a szó.
Ki melegen ül, Tornai József: Isten nagy csöndessége
álomba merül,
semmire se jó. Isten nagy csöndessége elõtt

némuljatok el minden agyvelõk.
A toll hevesebb!
Felsír az ecset, Hallgattok éjben, akácvirágban:

megremeg a húr… ezért mozdultam az anyámban?
Lepereg az év.
Közeleg a rév. Holdra nézek, jég-fogú csillagokra,
Közeleg az Úr. többet tud nálam egy olajfa!

Véletlen vagyok, pillanatra-lény,
Juhász Gyula: Roráté elpattanok az éggömbfény-zenén.

A kéklõ félhomályban Magamban nem találtam rendet,
Az örökmécs ragyog, azt se, amit a természet jelentett.

Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok. Félig élve, félig halottan

jövendõmet kiszámítottam:
A gyertyák rendre gyúlnak,

A minisztráns gyerek, agyaggá török, megdicsõülök,
Mint bárány a mezõben szétver a lét, mint recsegõ tököt.

Csenget. Az árny dereng.
Üressé nyílok. Nem támadok föl,

Hideg kövön anyókák nem virrasztok a jázmin alatt többször.
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja Isten közönye megingathatatlan,

Szelíden az Urat. koponyarésén belepillanthattam.

Derûs hit tûnt malasztját Ömlõ, nagy csöndessége elõtt
Könnyezve keresem. némuljatok el minden agyvelõk.

Ó gyönyörû gyerekség,
Ó boldog Betlehem!



Regnum Marianum

ecember-8-án van a Szeplõtelen Fogantatás, a Tihanyi-kódexben Asszonyunk Máriának foganata, göcseji nevén Földtiltó 
Boldogasszony, Eketiltó Boldogasszony, Holdsarlós Madonna, latinul Immaculata Conceptio a legnagyobb Mária-ünnepek Degyike – Szûz Máriát kiválasztottságánál fogva nem terheli az eredendõ bûn, mint 

minden más anya szülöttjét –. 
Hazánk talán a Bizánccal való szomszédsága révén a legelsõbb között tartja számon. A XII. 
század végérõl, tehát III. Béla király idejébõl származó Pray-kódex már jeles ünnepként 
örökíti meg: a kimondhatatlanul irgalmas Istent, aki az asszony elsõ bûntettét, Éváét, Szûz 
Mária által rendelte kiengesztelni.
A magyar Egyház az egész középkorban nagy tisztelettel ünnepelte meg a napot, sõt Mátyás 
király uralkodása alatt Bécsre is kiterjesztette. Bonfini feljegyezte azt a jámbor hagyományt, 
hogy -1495. december 8-án, tehát az ünnepen Buda népe a föllegek között megjelenni látta a 
Magyarok Nagyasszonyát-. Az Érdy-kódexben olvassuk – Bölcs népek között, szent 
doktorok között annyi a visszavonás, veteködés, arbuálás és vélelõdés lelettetik, mert mind 
mai napilag kik hiszik, kik nem hiszik az édes Istenszülõ: Szeplõtelen Szûz Mária 
szemérmére és szidalmasságára –.
A Szûzanya tisztelete az egyszerû emberek közt is uralkodott. Egy zalai pásztorköszöntõ 
szerint: Gyökér adja fáját, fája adja ágát, ága adja bimbaját, bimbó adja virágát, virág adja 
almáját, köszöntsük a boldogságos Szûz Máriát.
A Szeplõtelen Fogantatás a barokk idõkben a török és protestáns-ellenes küzdelmeknek 
válik szimbolikus oltalmazójává. A Habsburgok átveszik a középkori Magyarországnak 
Béccsel már megismertetett Immaculata-hagyományait. A Szûzanya tisztelete országszerte oszlopokban, képekben és Szentháromság-

szobrokkal terjed, amely reprezentatív eleme a barokk városképeknek. 

Fõleg a jezsuiták buzgólkodására a Szeplõtelen fogantatás köztéri szobrainak, oszlopainak 
állítása hamarosan egyetemessé, szinte kötelezõvé vált. Emellett számtalan monumentális 
barokk freskó is keletkezett. Így természetes, hogy a kultusz barokk elevenségét a 
patrocíniumok is visszatükrözik. A Szeplõtelen Fogantatás tisztelete a dogmai rangra 
emeléssel /1854/, majd a Lourdesi Jelenéssel válik teljessé. Az 1850-es években a Lourdes 
Jelenéshez hasonló hazai látomásokat is emlegetnek. Az ünnep népiessé vált 
hiedelemvilága már a Debreczeni-kódexben is felbukkan – Használ a mai innephön való 
ajtatosság a temérdök asszonyi állatoknak, mert az õ méhökben való magzat megõriztetik 
–. Sajátos régi hagyomány volt, hogy a Szeplõtelen Fogantatás ünnepére a matyó cselédek, 
– akiket a sok munka miatt nyáron a gazdáik nem eresztettek el hazulról – hajadonfõvel és 
gyalog tették meg Mezõkövesdrõl Mátraverebélyig a fárasztó utat.
A Szeplõtelen Fogantatás ünnepére és titkára emlékeztet a „tizenkét csillagú olvasó”, 
amelyet a jámbor hagyomány szerint Kalazanci Szent József szerzett és tanítványaival 
naponként elvégzett. 

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,
Nincs bûn benned.
Magyarország Nagyasszonya imádkozzál érettünk.

A magyar Immaculata-kultusz is, amelyet a barokk 
idõkben fõleg jezsuiták dolgoztak ki, bizonyára a 

Napbaöltözött Asszony obszerváns magyar hagyományaiból is táplálkozik. Szent János 
látomásában a Szûzanya  »egy nagy jel, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét 
csillagból a korona«.  A Napbaöltözött Asszony  /Mulier amicta Sole/ elnevezés történelmileg 
kialakult név hiányában bizonyosan Bálint Sándor jeles néprajzkutatónktól(1) származik. 
Különösen középkori magyar ferences kolostorokban és franciskánus ihletésû tájak 
templomaiban található egy sajátos Mária-ábrázolás, amely a legnagyobb hatású Mária-
kultuszok egyikét jelképezi, egyben a középkor végének forrongó világát, az obszerváns 
szellemben való ferences újjászületést idézi föl elõttünk.
Az obszervancia (3) egyebek mellett nagyszerû feladatra vállalkozik: a reneszánsz világérzését 
akarja megkeresztelni. Ez a megszentelõ törekvés az egyházi életen belül egyfelõl új kultuszok 
terjesztésében, idõszerû vallásos problémák és igények kielégítésében, a vallásos érzületé és 
élmény fölfrissítésében nyilatkozik meg. Ilyenek Jézus szent nevének (4) tisztelete, a Szent 
Család, Szent Anna, Szent József kultusza (5), valamint a Szeplõtelen Fogantatás elszánt 
védelmezése és tiszteletének terjesztése. Ez utóbbinak szimbolikus ábrázolása a Napbaöltözött 
Asszony. 

Az obszervancia azonban másfelõl a megszentelés igényét ki akarja terjeszteni a kor 
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eretnekségeire is. Nagy hévvel küzd a huszitizmus(6)  és bogumilség ellen (7). 
Világtörténelmi jelentõségû agitációja a pogány török ellen irányul, amelyet Hunyadi 
János neve és a déli harangszó szimbolizál, és amely igazán európai üggyé az 
obszerváns vándorprédikátorok, elsõsorban Kapisztrán Szent János érdemébõl válik 
(8). Obszerváni értelmezésben a huszita eretnekség és a török pogányság 
megalázásáért a Napbaöltözött Asszony fog közbenjárni. 

A Szeplõtelen Fogantatás az obszervanciának különös szívügye. Ferences felfogás 
szerint Isten szuverén akaratán fordul meg, milyen föltételek mellett fogadja vissza 
kegyeibe az elbukott emberiséget. Nincs tehát kötve a szentanzelmi dilemmához: 
»aut poena, aut satis factio.« A franciskánus értelmezésben tehát az emberré lett Isten 
helyettesítõ elégtevése úgy tûnik fel, mint a nagylelkû isteni megkegyelmezés sok 
lehetséges módjának egyike, hiszen Isten másképp is megkegyelmezhetett volna az 
emberiségnek. Az Istenember, Jézus Krisztus megváltó tevékenysége is csak azért 
megváltó hatású, mert Isten ilyenül elfogadja. Ebbõl a megfontolásból logikusan 
következik a Szeplõtelen Fogantatás tana. Ha ugyanis az eredeti bûn megbocsátása és 
eltörlésének módja tisztára Isten szuverén tetszésén fordul, akkor mi sem áll útjában 
annak a lehetõségnek, hogy Ádám valamely ivadéka pusztán azért szabaduljon meg, vagy maradjon mentes Ádám örökségétõl, az 
eredeti bûntõl, mert Istennek úgy tetszik. Isten megteheti, hogy Krisztus érdemeire való tekintettel egy lelket létesülésekor megóv attól, 
hogy Ádám bûnöröksége reá szálljon. Természet szerint Mária Ádám leánya, idõben azonban elõbb a kegyelem gyermeke, mint a 
bûnnek örököse. A Boldogságos Szüzet istenanyai méltósága az egész teremtés középpontjába helyezi, mert Boldog Duns Scotus 
szerint Istennek az eredeti bûn bekövetkezésétõl és a megtestesült Ige helyettesítõ elégtétele útján leendõ megváltástól függetlenül is az 
volt a szándéka, hogy a Második Személy emberré legyen. Szûz Mária öröktõl fogva ennek a megtestesülésnek volt szükséges eszköze 
(9).
A Szeplõtelen Fogantatás tana elsõsorban a domonkos renddel való vitára szolgáltat bõséges alkalmat (10). Szembeállítja azonban a 
mozgalmat a bogumil és huszita eretnekséggel is, amely Szûz Mária tiszteletét tagadásba vette (11). Az obszervancia fiatalos harci 
kedve, nemes imperializmusa azonban még ennyivel sem elégszik meg, mert a török elleni küzdelem égi szimbólumává is avatja az 
Immaculata sajátosan ábrázolt képét, a Napbaöltözött Asszonyt. Nem ismeretlen jelenség a szerzetesrendek történetében, hogy a 
Boldogságos Szûznek valamelyik kiváltságát, különleges ábrázolását, sajátos tiszteletét mintegy rendi jelképpé, védõpajzzsá avatják. 
Így többek között a dominikánusokat az Olvasó Királynéjának, a karmelitákat a Kármelhegyi Boldogasszonynak, az augusztinusokat a 
Jótanács Anyjának, a régi magyar jezsuitákat a Pócsi Szûzanyának, a kapucinusokat a Mária  hilfnek, a pálosokat a magyar Máriavölgyi 
Boldogasszonynak, illetõleg a Czenstochowai Szûzanyának kultusza jellemzi (12). A szimbólumok elsõsorban nem meggyõzni, 
hanem lelkesíteni akarnak: újszerûségükkel, artisztikus formájukkal, tömör fogalmazásukkal ragadják magukkal a lelkeket.
Szándékai kifejezésére az obszervancia is alkalmas jelképet keres. Ilyen kínálkozó szimbólum és talizmán a mozgalom kirepítõ 
fészkének, a római Ara Coeli kolostor keletkezésének kódexeinkbõl is jól ismert legendája (13), mely a Jelenések Könyvének a 
Napbaöltözött Asszonyról szóló fejezetével könnyen hozható kapcsolatba. A legendában Mária „fényös nap környül” jelenik meg 
Augustus császárnak. Nem véletlen, hogy éppen obszerváns ihletésû kódexeink emlékeznek meg az Ara Coeli-legendáról, hogy az 
obszerváns Laskai Ozsvát is elmeséli a híveknek a Gemma Fidei egyik prédikációjában (14). A középkorban vagyunk. Az obszervancia 
ösztönös bölcsességgel érzi, hogy éppen egy új, de nagyrahivatott mozgalomnak van elsõsorban szüksége misztikus jelképekre, mint 
programjának mûvészi összefoglalására. Megérzi az Ara Coeli-legendában kínálkozó lehetõséget. Világok találkoznak Augustus 
császár látomásában. Nem csoda, hogy a jelenet annyira megragadja a világgá induló obszervancia képzeletét is. Szinte magától 
értetõdik, hogy a mozgalom felhasználja és a maga ideáljainak, elsõsorban a Szeplõtelen Fogantatás eszméjének ábrázolására 
alkalmazza a legenda anyagát.
Az Ara Coeli-legendában kirajzolódó képet az obszerváns teológia kapcsolatba hozza a Szentírás alkalmas helyeivel, így a Genesis 
következõ versével, ahol az Úr így szól a kígyóhoz: Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony közt, a te ivadékaid és az õ ivadékai 
között: õ megrontja a te fejedet és te az õ sarka után fogsz leselkedni /3,15/. Különösen sokat hivatkozik azonban a Jelenések Könyvére: 
És nagy jel tûnék fel az égen, egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét csillagú korona /12,1/ /15/. Ezt az 
asszonyt, aki az obszerváns misztika értelmezésében nem más, mint a Szeplõtelen Szûz, egy nagy vörös sárkány veszi – mint a további 
versekbõl kitûnik – üldözõbe, de ördögi szándékaival megszégyenül (16).
A fönti két szentírási hely nemcsak a Szeplõtelen Fogantatás obszerváns védelmének válik biblikus forrásává, hanem egyúttal a 
huszita-bogumil eretnekség, török pogányság elleni küzdelemnek is diadallal bíztató igéjévé, de csak akkor válik a középkor artisztikus 
benyomások iránt annyira fogékony emberében igazi élménnyé, amikor páratlanul kifejezõ ábrázolásban, tömör stilizáltságban állítják 
testi-lelki szemei elé: a Napbaöltözött Asszony, a Szeplõtelen Szûz eltapossa a lábánál heverõ bûnt, a kígyó fejét és így megalázza az 
eretnekeket és hitetleneket, a sárkány ivadékait (17). Az apokaliptikus félholdat egyszersmind a török pogányság szimbólumának is 
érzik, amelyen azonban a Mária- jelképezte kereszténység diadalt fog aratni. Nem csoda tehát, hogy a XV. század folyamán a 
Napbaöltözött Asszony misztikus-mágikus jelképe hihetetlen gyorsasággal terjed el fõleg Közép-Európa huszita eretnekséggel 
fertõzött, török pogányságtól fenyegetett országaiban, elsõsorban hazánkban, tehát ott, ahol az obszervancia legnagyobb, 
legeszményibb harcait harcolja. Az obszervancia munkáját a hívek imádsága is támogatja. Ugyanis IV. Sixtus, aki a ferences rendbõl 
emelkedett a pápai trónra, búcsú kiváltságokkal ruházza fel a Napbaöltözött Asszony ábrázolásait, azaz mindazok búcsúban 
részesülnek, akik ilyen kép elõtt ájtatoskodnak és a kereszténység fenyegetett ügyéért a szokott feltételek mellett imádkoznak (18).
Ez a szellemtörténeti háttere annak a Mária-ábrázolásnak, amely elõtt eddig a mûvészettörténeti kutatás meglehetõsen tanácstalanul 
állott. Csak egyszerû technikai, vagy önkényes újításnak érezte a hagyományos Mária-ikonográfiában. A keresztény 
mûvészettörténetnek olyan nagyérdemû kutatói, mint Beissel és Künstle is (19) megelégszenek az Immaculata Conceptio-ra való 
egyszerû utalással, az obszerváns inspirációkat és összefüggéseket nem veszik észre. Természetesen a hazai kutatás sem tud az 
ábrázolás eszmei tartalmáról, misztikus magyar vonatkozásairól. Divald Kornélt (20) és Kampis Antalt (21) is kielégíti a formalisztikus 
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jellemzés.
Ha már most a Napbaöltözött Asszony kultuszának fönnmaradt hazai emlékeit vizsgálat alá vesszük, bizonyos mágikus-kultikus 
célzatosságot még ma is könnyen kiolvashatunk belõlük. Ugyanis, ha Karácsonyi János adatai (22) alapján a magyar obszerváns 
klastromokat /provincia Salvatoriana/ térképre helyezzük, azt tapasztaljuk, hogy ezek túlnyomó részben hazánk fenyegetett 
határszélein, a monasztikus rendek települési vonalain általában túl: északon a huszitizmus tõszomszédságában /Galgóc, Okolicsnó, 
Szakolca, Sóvár, Homonna, Abaújszántó, Szécsény stb./, a tatárveszedelemtõl és moldvai huszitizmustól nyugtalanított keleti végeken 
/Csíksomlyó, Marosvásárhely, Bákó stb./, de különösen a déli: huszitáktól, bogumiloktól, fõleg pedig a törököktõl fenyegetett 
vidékeken /Temesközben, Bácskában, Baranyában, Szerémségben: Alsán, Atya, Atyina, Cseri, Cserõgy, Futak, Dabol, Karánsebes, 
Kölyûd, Dövesd, Kevevára, Orsova, Perecske, Petróc, Sellye, Szeged, Szentgrót, Szentlászló, Újlak, Tergovist stb./ keletkeztek. Az 
ország belsejében aránylag kevés obszerváns településsel találkozunk, ami azt is bizonyítja, hogy a XV. század katolikus magyar 
imperializmusának obszerváns ferencesek voltak a misszionáriusai és elõõrsei.
A Napbaöltözött Asszony ábrázolásai is általában ebben a környezetben maradtak fenn. A kultusz páratlan idõszerûségét és 
kedveltségét igazolja, hogy nemcsak ferences kolostorokban, hanem számos egykorú plébániatemplomban is virágzott.
Különösen nagy számmal maradtak fenn a Felvidéken, mert egyfelõl a hegyek megvédték a török hódoltság elõl, másrészt pedig a 
hitújítás is türelmesebb volt a középkor képzõmûvészeti emlékei iránt, mint az ország más részein /kassai székesegyház/: Lõcse (23), 
Szepesszombat (24), Szepeshely (25), Nagylomnic (26), Nagyszalók (27), Farkasfalva (28), Eperjes (29), Bertót (30), Kisszeben (31), 
Leibitz (32), Kassa (33), Káposztafalva (34), Korpona (35), Óhegy (36), Malompatak (37), Besztercebánya (38), Héthárs (39), Nagyõr 
(40) stb.
A Napbaöltözött Asszony egyik legnagyobb hatású emléke Erdélyben az õsrégi csíksomlyói obszerváns kolostor híres kegyszobra, 
amely egyebek között a moldvai magyar huszitizmus beszivárgását volt hivatva megakadályozni, de volt ereje a román ortodoxia 
feltartóztatására is. Csíkban egyébként más hasonló ábrázolásról is tudunk Csíkmenaságon (41). Egyéb erdélyi elõfordulási 
tudtunkkal: Székelyzsombor, Szászsebes (42). Az ország egyéb vidékeirõl, különösen Délrõl a török pusztítás miatt természetesen 
kevesebb emlékünk maradt fönn. Ilyenek a zalaszentgróti, kõszegi, jáki (43), pinkakertesi (44), fraknói (45) továbbá a budavári (46) 
szobor és fõleg a szegedi Havi Boldogasszony-templomnak, a török elleni obszerváns helytállás legfontosabb magyar fészkének 
kegyképe (47).
A Napbaöltözött Asszony egyebek mellett törökellenes szakrális-mágikus szimbólummá lett. Érdemes megemlítenünk, hogy 
ábrázolása a török ellen küzdõ magyar vitézek kardjára is rákerült. Nem véletlen az sem, hogy Zrínyi elõtt Máriának éppen ez az 
ábrázolása lebegett a Szigeti Veszedelem invokációjában:

A Patrona Hungariae-nak a barokk idõktõl tipikussá vált ábrázolása voltaképpen a Napbaöltözött Asszony magyar jellegekkel, nemzeti 
szimbólumokkal való felruházásából alakult ki, azaz a Magyarok Nagyasszonyának hagyományos középkori ikonográfiája 
összeolvadt a Napbaöltözött Asszony ábrázolásának stíluselemeivel: a kis Jézus kezébe az ország almája, Mária kezébe az ország 
jogara, fejére pedig a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került. A félhold a török veszedelem elmúltával 
félreértésbõl bõségszaruvá, mintegy a magyar a Kánaán jelképévé alakult. Ez az öntudatlan képzavar ezúttal szerencsésnek, 
jellemzõnek bizonyult, hiszen – mint láttuk – a Napbaöltözött Asszony a török idõkben igazán nemzeti jelképpé honosult, mint a 
Regnum Marianumnak, Európa védõbástyájának szimbóluma. A Kárpát-medencei katolikus magyarság tisztelete és bizalma a 
Napbaöltözöt Asszony iránt máig töretlen:  

Musa te, ki nem rothadó zöld laurusbul Te, ki szûz Anya vagy és szülted Uradat,
Viseld koszorúdat, sem gyönge ágbul Az, ki örökkén volt, s imádod fiadat
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul Úgy mint Istenedet és nagy monarchádat:
Van kötve koronád holdbul és szép napbul; Szentséges királyné! hívom irgalmadat…

Mária liliom,
Szeplõtlen, szûz, fehér.
Jön az Úr, jön a Szent:
Szívébe tér.
Ó áldott tisztaság!
Nyílik már a lelki börtön.
Mária, szûz virág,
Isten anyja, liliomszál,
Kér egész nagy világ,
Értünk most is imádkozzál:
„Könyörülj népeden,
Könyörülj, Istenünk.
Küldd el szent Fiadat,
Küldd el nekünk.”
Mária, ha te kérsz,
Bûnös földre irgalom száll.

  /Ismeretlen szerzõ mûve/
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Jegyzetek:

(1) Bálint Sándor a „legszögedibb szögedi” * Szeged 1904. augusztus 20- †Budapest  1980. május 10. a magyar néprajz és folklorisztika legkiválóbb alakja, a népi 
vallásos hagyományok kutatója. A magyar Katolikus Egyház kezdeményezte boldoggá avatását.
(2) A magyar Mária-tiszteletre nézve még mindig alapvetõ és nélkülözhetetlen Balogh, Augustus Florianus: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona 
Hungariarum. Agriae, 1872. az újabb munkálatok közül említést érdemel Relkovich Néda: Patrona Hungariae. Katolikus Szemle 1921: 265. skk. Nagyfalusy Lajos S.J.: 
Regnum Marianum 1038-1938. Budapest, 1938. Németh László: A Regnum Marianum állameszme. Regnum, 1940/41: 223. skk. Kitûzött tételünkrõl azonban egyikben 
sem esik szó. Egyébként a Regnum Marianum-gondolatnak, a magyar Mária-kultuszok szellemtörténetének a mai igényekhez méltó feldolgozása annyi érdemes kísérlet 
mellett is a jövõ feladata lesz.
(3) Az obszervanciára nézve v.ö. többek között Gemelli Ágoston: A franciskánus. Budapest, 1933: 120. skk.; Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története 
Magyarországon 1711-ig. I-II. Budapest, 1922-24. passim; Kardos Tibor: A laikus mozgalom magyar bibliája. Minerva, 1931; Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János 
élete és kora. I-III. Székesfehérvár, 1922-24. passim, fõleg I: 79 skk; Koltay-Kastner Jenõ: A Jókai-kódex és az obszervans kódexirodalom. EPhK. 1932-33.
(4) Jézus nevének tisztelete Szent Pálban gyökeredzik: Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a földalattiaké. (Phil. 2,10). Ennek az apostoli 
tanácsnak csökevénye, hogy a buzgó katolikusok Jézus nevének hallatára fejüket ma is meghajtják. A középkorban is, fõleg Clairvauxi Szent Bernátnál fölbukkan a Szent 
Név tisztelete. Igazában azonban a franciskánizmus virágoztatja fel. A Szeráfi Rendalapító végrendeletében meghagyta, hogy még azokat a papírdarabkákat is 
összegyûjtsék és tiszteletben tartsák, amelyeken Jézus neve van. Ennek a misztikus-mágikus névkultusznak új lendületet ad az obszervancia egyik vezéralakja, Sienai 
Szent Bernardin, aki a tiszteletnek új formáját találja ki. Prédikációi táblát mutat föl, amelyen Jézus nevének görögbetûs rövidítését (YHS, késõbb a Yhesus Hominum 
Salvator jelentést olvasták ki belõle) lehetett látni. Jézus Szent Nevének fölidézésével, ábrázolásával és kultuszával Szent Bernardin és nyomában az egész obszerváns 
mozgalom az Egyházat fenyegetõ veszedelmeket (huszitizmus, bogomilizmus, török) akarja megszégyeníteni, mintegy exorcizálni. Így lett aztán Jézus nevébõl az 
amulettek amulettje. – Jézus neve, mint jelkép és jelszó, közép-európai hódító útjára Kapisztrán Szent Jánossal indul el, aki egyik török elleni buzdító beszédében azt 
mondja, hogy a Lucifer és Mihály arkangyal között vívott harcban a hadi jelszó Jézus volt és a zászlón Jézus neve ragyogott. „Amikor Lucifer errõl gondolkodott: 
székemet északra teszem és hasonló leszek a Magasságbelihez, – Istennek Fia így szólt Mihályhoz: Vedd zászlódat és szállj harcba vele és kiáltsd: Jézus, Jézus, Jézus! És 
a zászlón Jézus neve volt felírva. Mihály teljesítette ezt és Lucifer s követõi abban a pillanatban a pokolba hullottak.” Krisztusnak YHS-szimbóluma természetesen 
rákerül azokra a zászlókra is, melyek alatt Nándorfehérvárnál a török ellen harcolnak. Ismeretes az is, hogy a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg Jézus nevével ajkán 
gyõzi le a törököt.
A dicsértessék a Jézus Krisztus-fordulata, amely különösen hazánkban és Közép-Európában annyira kedvelt köszönési módja a katolikus népnek, szintén ebbõl a 
franciskánus kultuszból, majd egy franciskánus pápa, V. Sixtus jóváhagyásából sarjadt ki. A Jézus neve-kultuszra nézve v.ö. Bargellini, Piero: Bernardino der Rufen von 
Siena. Freiburg, 1937: 108, 114; Bölcskey III: 74 és 94.
(5) A Szent Család, Szent Anna, Szent József kultuszára nézve v.ö. Kleinschmidt, Beda: Die heilege Anna. Düsseldorf, 1930, fõleg 138; Bargellini 193; Pásztor Lajos: A 
magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest, 1940: 162; Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Budapest, 1938: 282.
(6) Jan Husz életében a huszitizmus tulajdonképpen Wycliffe tanainak csehországi átültetése volt. Husz szerint a „hatalom a kegyelmen alapul” eszme számára egy 
birtok- és vagyon nélküli egyházat jelentett, mely gyakorlatilag az állam közvetlen ellenõrzése alatt áll. Ugyanis nézete szerint minden „hatalom”, „uraság” vagy 
„uradalom” égen és földön egyedül Istenhez tartozik, így egy teremtmény uradalma Istentõl ered, s a bûn (Istentõl való elszakadás) által az elveszik. A halálos bûnöket õ 
Isten – mint a legfõbb Hûbérúr- ellen elkövetett fõbenjáró árulásnak tekintette. Husz János szerint minden embernek joga és kötelessége a Szentírást tanulmányozni és 
értelmezni nemcsak a papságnak. A négy prágai cikkelyben foglalta össze hitelveiket. - A husziták egyes irányzatai eltérõen ítélték meg a Tanítóhivatal és a szent 
hagyomány a Szentírás-értelmezéseit. A többségben lévõ kelyhesek, Jakoubek mesterrel az élen, csak azon jelenségeket utasították el, melyek szerintük eltértek Isten 
igéjétõl. A prágaiak (kelyhesek) körében nem jelentkezett a kilializmus  tévedéseinek felelevenítése, ami kezdetben általános volt a husziták másik irányzatánál, a 
táboritáknál. A kelyhesek követelték a borral és kenyérrel való két szín alatti áldozást, az egyházi birtokok elkobzását, Csehország függetlenségét, a német befolyás 
visszaszorítását.  A táboriták az Egyház alapjának kizárólag a Szentírást tekintették, általános volt közöttük a kiliazmus: a Földön ne legyen többé királyság, szolgaság, 
adó, járulék, emberek közötti kényszer, mert minden ember a másik testvére. Táborban kezdetben minden közös volt, az uralkodói jogok a népet illették, az egyéni 
tulajdont halálos bûnnek tartották, az embertõl származó (pl. városi) jogokat el akarták törölni. A táborita papok szerint semmi olyat nem helyes tenni, nem illõ hinni, 
amire a Szentírás valójában az Új Szövetség nem ad világos útmutatást, vagy amit nem parancsol. A Bibliáról és a prédikálásról való huszita tanítást a Pápa egyetemes 
hatalma elleni támadásnak lehet tekinteni.
(7) A  kilencedik században a manicheus dualizmus további fejleményeiként megjelentek a bogumilok, akiknek neve a szláv nyelvekben ‘Isten barátait’ jelenti. (…) 
Tanításuk így foglalható össze: Istennek, a Legfõbb Atyának két fia volt: az idõsebbik a Sátán, a fiatalabbik Jézus. Az Isten jobbján ülõ Sátán jogot nyert a világ 
kormányzására, de a gõggel teli Sátán fellázadt Atyja ellen, ezért Isten kivetette az égbõl. Majd azoknak a lényeknek a segítségével, akik bukásában társai voltak, a Sátán 
megteremtette a látható világot, a mennyei világ képmását, amelynek a mennyeihez hasonlóan van Napja, Holdja, és vannak csillagai. Majd végül megteremtette az 
embert és a Kígyót, amely az õ szolgája lett. Késõbb Krisztus a Földre szállt, hogy megmutassa az embereknek a mennybe vezetõ utat, de halála és alászállása a pokolra 
eredménytelen volt: nem tudta megtörni a Sátán hatalmát.
Krisztus tehetetlenségének, ennélfogva a Sátán kiengesztelése szükségességének ez a hite eredményezte azt a további tanítást, hogy a Sátánt, aki nemcsak „e világ 
Fejedelme”, hanem mindenható teremtõje is, imádni kell. Nicetas Choniates, a tizenkettedik századi bizánci történész ‘sátánistáknak” nevezte ennek a kultusznak a 
követõit, mivel „a nagyhatalmúnak tartott Sátánt tisztelték, nehogy ártson nekik’. Késõbb e követõk „luciferiánusok” néven váltak ismerté. Tanításuk lényege (Neuss és 
Vitoduranus szerint): Lucifert Isten igazságtalanul vetette ki a mennybõl. Egy nap újra visszatér és helyreállítja korábbi dicsõségét és hatalmát a mennyei világban.
(8) Bölcskey: passim.
(9) Schütz 36; Dám Ince O.F.M.: Krisztus a világegyetem királya. Katolikus Szemle, 1940: 359.
(10) Harsányi András: A domonkos rend Magyarországon a reformáció elõtt. Debrecen, 1938: 137.
(11) Kardos 79.
(12) Felsorolt kultuszok hazai megnyilatkozásait, szellemtörténeti, néprajzi, mûvészettörténeti vonatkozásait és összefüggéseit más alkalommal részletesen szeretnénk 
kifejteni, a Czenstochowai Szûzanyáról szóló írás 2011. januári számunkban olvasható.
(13) Debreczeni-kódex. Nyelvemléktár, XI: 32.
(14) Horváth Richárd: Laskai Ozsvát. Budapest, 1932: 67.
(15) Ebben az apokaliptikus képben fogant egyébként az obszerváns Temesvári Perbált fõmûvének, a Stellarium-nak címe is.
(16) Bölcskey III: 114.
(17) Ezen a ponton és egyéb vonatkozásokban is a részletkutatásokra természetesen még igen sok munka várakozik, amelyet részben az elõmunkálatok hiánya, részben 
pedig a mostani háborús viszonyok miatt nem sikerült kedvünkre elvégeznünk.
(18) Beissel, Stefan S.J.: Geschichte der Verehrung Marias während des Mittelelters. Freiburg, 1909: 347.
(19) Beissel: I. h; Künstle, Karl: Ikonographie der christlichen Kunst. I. Freiburg, 1926: 652.
(20) Divald Kornél: Szepesvármegye mûvészeti emlékei. II. Budapest, 1906: 79. és passim.
(21) Kampis Antal: Középkori faszobrászat Magyarországon. Budapest, 1940.
(22) Karácsonyi II: 7-214.
(23) Kampis 170.
(24) Kampis 175.
(25) Kampis 174.
(26) Kampis 174. (27) Kampis 176.
(28) Kampis 179.
(29) Kampis 191.
(30) Kampis 205.
(31) Kampis 256.
(32) Kampis 259.
(33) Kampis 186.



(34) Kampis 278.
(35) Kampis 292.
(36) Jordányi Elek: Magyarországban és az ahhoz tartozó részekben levõ Boldogságos Szûz Mária kegyelemképeinek rövid leírása. Pest, 1863: 109.
(37) Divald II: 44. és XVII. tábla.
(38) Rados Jenõ: Magyar oltárok. Budapest, 1938: 64. tábla.
(39) Rados: 73. tábla.
(40) Rados: 77. tábla.
(41) Kampis 308.
(42) Rados 86 és 89. tábla.
(43) Kampis 230., 229., 228.
(44) Rados 62. tábla.
(45) Jordánszky 145.
(46) Divald Kornél: Magyarország mûvészeti emlékei. Budapest, 1927: 187.
(47) Bálint Sándor: A Szeged-alsóvárosi templom kegyképe. Délvidéki Szemle, 1942. Az ábrázolásnak egyébként számos osztrák, délnémet, cseh, lengyel változatát 
ismerjük. Izgalmas feladat lesz egyszer az obszerváns mozgalom közép-európai szellemtörténetének, benne a magyarság vezérszerepének megírása. Képzõmûvészeti 
analógiákat természetesen könnyen találhatunk, de a megfelelõ kultusztörténeti és vallásos néprajzi vonatkozások feltárása a környezõ népeknél is késik.

Források- ld. jegyzetek valamint Bálint Sándor a Magyarságtudomány 1942. évfolyamában közölt írása a Napbaöltözött Asszony címmel, Katolikus Lexikon és 
Katolikus Kalendárium 1932. 

Összeállította: -cspb-

26.

Egy szent sokat elbír, legalább is a néphit szerint. Luca napja ez volt az év legrövidebb napja. Hallatlan népszerûségre tett 
éppen december 13-án van, és 13 nap választja el karácsonytól szert az egész világon. Rómában az esemény megünneplését a 
is. Márped ig a 13 babonás és igen rejtélyes szám. jeles nap elõtti holdtöltekor, a hónap idusán kezdték el. Nem 
Szerencsétlenségnek tartják, mert Jézus tizenkét apostolával csoda, hogy nálunk is rendkívül gazdag a néprajzi lelet Luca 
együtt vacsorázott, és mint tizenharmadikat elárulták, és nappal kapcsolatban. A magyar néphit kétféle Lucát ismert, a 

jóságost és a boszorkányost. Érdekes, hogy Luca napját az 
egész magyar nyelvterületen inkább gonoszjáró napnak 
tartották, ezért különösen a boszorkányok rontása ellen kellett 
védekezniük. A magyar néphagyományban a jámbor halandó 
vagy lábasjószág érdekében tett számos tiltással /étellel való 
megrontás ellen/ találkozhatunk. Az Alföldön szokásos a 
Pálfordulóra sült haláljósló tollas pálpogácsa. A Dél-Alföldön 
a haláljósló toll sokszor a termékenységvarázsló célú 
lucapogácsa készítéséhez kapcsolódik, mely utóbbi Luca 
napon, a baromfi szaporodása érdekében sütött pogácsa, 
amelybe gyakran fémpénzt is rejtenek. Gyakori párhuzam a 
kenyérsütés tiltása bizonyos napokon, és ezzel egyidejûleg a 
lepénykenyér-sütés elõtérbe helyezése, gyakran bizonyos 
»áldozati« jelleggel. Az elébb említett Dél-Alföld némely 
helyén Luca-napon az országszerte általános kenyérsütési 
tilalom kiegészül azzal a hittel, hogy e napon Luca asszony 
tiszteletére lepénykenyeret kell sütni /lucalepény/, és az 
asztalra helyezni; ezt Luca éjjel elviszi, illetve megbünteti az 
elõírás és tilalom ellen vétõket. Búza-, rozs-, árpa-, kukorica-, 
olykor alakor- és hajdinalisztbõl gyúrják, ínségmegoldásként 
régebben gyékény gyökértörzsének vagy makknak az õrletét 
használták. A századfordulón minden magyar vidéken készült 
lisztbõl, víz és só hozzáadásával készült erjesztetlen sült tészta 
»pogácsa, sajtalan, sótalan, keletlen, laska, sovány, bodag, 
vakarcs, vakaró, lepény« néven, amihez gyakran hammas 
/hamvas, hamuban sült/ , »sós, borsos, molnár, cigány, paraszt« 
jelzõ járul. A néphit szerint a Luca-napján végzett munkák 

keresztre feszítették. A szent Szirakuzai Lucia /neve magyarul /fonás, szövés, lúgzás, meszelés/ tilalmainak megszegõit Luca 
világító/, az õsegyházi nagy vértanúk közé tartozik. A legendák szintén megbün-tette. A Tápió vidékén a rontó boszorkányok 
szerint elõkelõ szicíliai családból származott, fiatalon felvette ellen az ólak ajtajaira fokhagymával rajzoltak keresztet, az 
a keresztény vallást. Szüzességet fogadott s mártírhalált halt; Ipoly menti falvakban megfokhagymázták az állatok fejét, az 
egyes legendaváltozatok szerint önmaga tépte ki szemét, istálló ajtaját, eléje meg hamut szórtak, hogy a macska képében 
melyet a kérõ oly szépnek talált. Hitéért börtönbe került és járó boszorkány nyomait felszedhessék. Csallóközben Luca-
halálra ítélték. A legenda szerint nem tudták elmozdítani napkor nem adtak ki semmit a házból, nehogy a boszorkány 
helyérõl, ezért máglyát raktak köréje, mégsem a tûz által halt kezébe kerülve bajt hozzon a házra. A boszorkányok 
meg, mert leszúrták. A Gergely-naptár elõtt /Julianus-naptár/ felismerésére készült az úgynevezett lucaszék. 

Luca napja: átkok, hiedelmek és népszokások!



Szeptembert, a másik: Októbert, a harmadik pedig: 
Novembert, s minekutána kikél, nézze meg a gazda: melyik 
hónapot jegyzõ edénybeli búza mutatja magát, s abból vessen, 
mert nem vallja kárát.« Hódmezõvásárhelyen Luca napján a 
gazdaasszony tányérkába búzát tesz, azt naponként 
harmatszerûen locsolgatja, s ha a búza karácsonyra 30–40 cm 
magasra megnõ, jó jelnek veszik a jövõ évi búzatermést 
illetõen. Egyes helyeken gyertyát vagy pohárban égõ 
olajmécsest állítanak a növekvõ búza közepébe, s minél 
kevesebb fény szûrõdik át a 
növekvõ búzaszárak között, 
annál gazdagabb termést jelent. A 
karácsonyi ünnepek elmúltával a 
kicsírázott búzát a baromfival, 
s za rvasmarháva l  s zok t ák  
megetetni, hogy az állatok jövõ 
évi gyarapodását, egészségét 

Luca naptól karácso-nyig kellett elkészíteni, innen a közismert biztosítsák vagy a rontástól 
mondás: lassan készül, mint a lucaszéke. Meghatározott számú megóvják. A lucabúza mind 
és fajtájú fából készült az Ipoly mentén, Pereszlényben /Hont városon, mind falun máig dísze a 
vm./. Szöget nem volt szabad beleverni, az ékeket fából karácsonyi asztalnak. Kiskanizsa 
faragták. A reformátusok pedig a keresztútra vitték, »várat /Torontál vm./ hagyomány 
kerítettek« köré /szentelt/ krétával, így megláthatták a szerint Luca szemét tûvel 
boszorkányokat, akik ökör-, bikaszarvat, agancsot vagy tollas szurkálták ki, ezért nem szabad az ünnepén varrni. Az Ipoly 
fejdíszt viseltek. Ipolyvarbón /Nógrád vm./ a lucaszék mentén úgy hitték, ha valaki fon ezen a napon, »Luca bedobja 
tulajdonosa mákot vitt magával az éjféli misére, hogy hazafelé orsóját a kemencébe.« A kisalföldi Csallóközben és a Nyitra 
elszórja, ellenkezõ esetben »szétszaggatták vóna a vidékén fehér lepelbe öltözött legények keresték fel a házakat. 
boszorkányok«. A Középsõ-Ipoly mentén mindig a templom Arcukat belisztezték, hogy ne ismerjék fel õket. Lisztbe 
ajtajába tették a lucaszéket, és onnan figyelték a mártott tollseprûvel sepregettek. A Csallóközben Luca csak 
boszorkányokat. Ipolykeszin /Hont vm./ a keresztúton is férfi lehetett, fehérbe öltözött, nem volt szabad megszólalnia. 
ráálltak a lucaszékére, mert itt gyülekeztek a boszorkányok. A Söprût, vagy meszelõt vitt magával. Mímelték a meszelést, a 
lucaszékhez hasonló készítmény a Luca-ostor, amelyet szintén háziak arcát is »meszelték«, hogy ne legyenek kiütésesek.
tizenhárom nap készítenek, és karácsonyra fejeznek be. Aki  Érdekességképpen megemlítem, hogy az ötágú csillag a 
elviszi a templomba, az ott megismeri a boszorkányokat, sõt a hírhedt pentagramma magyarán boszorkányszög szintén 
Luca-ostorral megverheti õket. A Luca-ostor nyele fonott kapcsolódik a Lucához. Egyéb nevei még a druidaláb, vagy 
vesszõ volt. Ehhez kapcsolódott a szintén három ágból druidakereszt. Hogy a druidák, a kelta népek bûbájoláshoz értõ 
egybefonva a kenderbõl készült ostor. Az ostor kenderbõl font jós papjai ismerték és használták-e, nem tudjuk. Ebbõl 
részére a befejezés elõtt kilenc hurkot /bogot, csomót, azonban nem következik, hogy a druidaláb és a német 
bibircsókát/ kötöttek. Szokás volt, hogy a teheneket május Trudenfuss, vagy Alpfuss egy és ugyanaz. Valami kapcsolat 
elsején hajtották ki a legelõre. A bosszúálló ember megleste azonban mégis van köztük, mert különben miért írta fel 
haragosának a tehenét és megverte a Luca-ostorral. »Kilenc krétával, korommal az istálló ajtaja fölé a jámbor bajor, vagy 
bog és tizedik a csapás, és már nincs is tej! « A háziasszony tiroli paraszt e titkos értelmû jegyet. Hacsak nem azért, hogy 
Luca nap virradóra piszkafával leverte a tyúkokat az ülõrõl: ötszögû csillaga mellé írt C.M.B. betûkkel jószágát minden 
üljetek, tojjatok, kotoljatok! – bíztatta õket. A Dunántúlon – ártó hatástól, »rontástól« megóvja. Érdekes találkozója a 
Luca, Luca kitty-kotty tojjanak a tikok! – bíztatta állatait a bûbájos felirat a különbözõ eredetû és korú keresztény és 
gazdasszony. Luca napjához sokféle házasságjósló eljárás is pogány hiedelmeknek. Mert a Szent Luciát jelzõ tizenhármas 
kapcsolódott. A Drávaszögben a szemétdombra állva szám, amelyekkel a már elõbb említett pentagramma 
hallgatództak. Ahonnan a kutyaugatást vagy kakaskukoréko- kíséretében és mellette a C.M.B. amely a napkeleti három 
lást hallották, úgy vélték, abból az irányból jön meg a király neveinek rövidítése, tehát Vízkereszt napjára utal, amely 
jövendõbelijük. Zsérén /Nyitra vm./ a lányok somgallyat tettek a karácsony legszentebb és minden babonának, bûbájosságnak 
a vízbe, hogy karácsonyra kizöldüljön. Ezt magukkal vitték az is legkedvezõbb idejének a záróköve. Mert jól megfér Gáspár, 
éjféli misére, utána titokban megérintették azt a legényt, akit Menyhért és Boldizsár neve a pentagramma csillagával már 
ilyen módon is igyekeztek magukhoz kötni. Luca napkor azért is, mert ez a keresztény színbe öltözött babonában 
kezdik csíráztatni a Luca-búzát, amely ha karácsonyra nyilván a napkeleti bölcsek vezérlõ csillagát ábrázolja. Luca 
kizöldül, a következõ évben jó termés várható. Karácsonyi napján szebben és jellemzõbben e tétel sem bizonyítja jobban a 
búzának is nevezik. Naponta vagy szükség szerint megöntözik, babonák kalendáriumának sokszínûségét.
s a növény fejlõdésébõl következtetnek az eljövendõ esztendõ 
búzatermésére és a család, valamint a jószágállomány Forrás- Bálint Sándor: Népünk jeles ünnepei, Katona Lajos: 
egészségére. A rítus elsõ írásos magyar említése a XVIII. Folklór kalendárium, Néprajzi lexikon.
századból származik; Telegdi István Kolozsvár környékérõl 
írja levelében: »Sok jó régi szántóvetõ emberektõl hallottam, Összeállította: -cspb-
hogy István Király napján, három edénykében, egy-egy kis 
egyféle búzát kell vetni, úgy hogy az egyik edény jegyezze: 
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Sík Sándor: ÜdvözlégyMécs László: Angelus

Magasztalja én lelkem az UratMegjöttünk, téli este van. Pihen a komp, halászladik,
És Azt, akiben teljes az Ô kedve,fáradt favágó-kéz pihen, nehéz paraszti-kéz pihen,
Akiben minden titkot megmutat,a föld titkon fogant, pihen: vetést, pacsirtát álmodik,

Egyetlen szép mosollyá édesedve.pihenj te is szívem.
Hogy is lehetne hozzád más szavam
Legelsõben, mint a magasztalásé!Nézd, a Madonna-kép alatt a kis kanári hogy repes,

Hadd mondom, százötvenszer, boldogan:megismert... Örök-mécs helyett ott függ, mint égõ lángolás;
Áve Mária! Üdvözlégy Királyné!kap enni, inni s boldogan fütyöl az édes szerzetes.

Irigyled õt szívem?
Magasztallak, mert nem hallgathatok.

Füst a szavam és az életem kérész,Sokat, sokat hurcoltalak! Echóztak cifra színfalak,
Mégis, mégis: olyan állat vagyok,míg nótáztál ezrek felett. Csárdák, családok asztalán
Mely egyenesen jár és fölfelé néz.csattogtál s én, komédiás nagy büszkén mutogattalak,
Fölfelé néz, mert fönn valami van,kis meghurcolt madár!

És föl beszél is: van kihez beszéljen
És ha beszélek: nem féreg magam,Halld... megkondult az estharang... ezer kalitka megremeg:
De minden fölfelé nézõk nevében.búrágta vén parasztkebel, rózsálló csöpp gyerekkebel,

sok-sok formás leánykebel elefántcsontfehér, remek
Hogy éhezne már szólni valamitkalitja megremeg,
Fölfelé ez a süketnéma század,
Amelynek ebnyüszítés lett a hits csattogni kezd ezer madár ezer Madonna-kép alatt,

És aljasság a fölséges alázat!a szívek zsoltár-hangja szól, a csendnek ezer szája lett,
Émelyedik a futószalagontrillázni kezd kanárim is, míg visszhangozzák a falak,

Gyártott eszmények hánytató szagától,megzenésül szobám.
A prófétáktól a zsibpiacon,

Az elvektõl -- az embertõl -- magától!Szívem, kis meghurcolt madár! Nem lesz jobb a kanárival
nótázni itt a kép alatt? Míg a halál idetalál,

Hogy magasztalna lelke már urat,megzörgeti az ablakot, csalóka sípja rádrivall,
Testtel-lélekkel rína már imádni!kalitkád kinyílik,
De nincsenek a földön már urak,

Csak szolgák vannak és szolgák szolgái.s te szállsz az örök utakon, repülsz csillagtól csillagig,
A szó, mint a mélybõl kiáltana,s úgy kérdezed: a tiszta Szûz, a Holdkirálynõ hol lakik?

A káromkodás undorában elfagy.S ha megtudod, hogy a fehér legendák tornyában lakik,
Ó Egészen-szép,mondd meg, hogy csak ôt szeretem, s áldott az asszonyok 

Ó Istenanya, ó Ember-anya,között!

De jó az Isten, hogy te még mienk vagy!/Az ember és az árnyéka, 1930/

Mentes Mihály: Mária Szûzanya

Mária, Szûzanya Názáretbõl indul útnak.
Az úton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak.

Madárkák zengenek, az ég is ráragyog:
Földön még nem esett íly nagy dolog

Mária szent szívén dobog szíve örök Úrnak.
Virraszt a Szûzanya Betlehemnek barlangjában.

Altatja kis fiát hideg téli éjszakában:
„Szívembrõl leszakadt Isteni magzatom,

Ó hogy szent véredet én adhatom!
Szíveddel egy szívem áldott, örök boldogságban.”

/XVII. sz. Forrás: Magyar Cantionale/
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Maradtak a réten. Szétterültek, elcsendesedtek, és tükrükben nappal felhõk, éjjel pedig csillagok nézegették magukat. Késõbb fázni 
kezdtek, és ködöt leheltek maguk fölé, de a ködöt elcsapta a szél, és a dermedt december hártyás jégüveget simított fodrozó hátukra.
- Aludjatok! – mondta, és elkopogott az erdõ felé. Lerázta a fákról a maradék leveleket. Letördelte a korhadt gallyakat, és rá sem nézett a 
fenyõkre, melyek zöldek voltak, mint a fû a tavalyi pásztortüzek helyén. A fenyõknek nem parancsolt December, nem is szerette õket. 
kemény léptekkel ment el mellettük, és nem tehetett semmit, ha zsongó susogással nevettek össze a háta mögött…
Fogcsikorgatva állt meg az erdõszélen. Körülötte jeges szél perdült, és a messze, ködös határ hangtalanul borult patkós csizmája alá.
Csak a patakparton volt valami mozgás. A kiöntéseken csúszkáltak a gyerekek. Nekifutottak a réten, és a jégen könnyû lett egyszerre a 
csizma, mintha elszakadtak volna a földtõl. Már akinek volt csizmája. Borsos Jóskának csak cipõje volt. Bár ez a cipõ! Madzag itt, 
madzag ott. Egy kis rongy is lóg ki belõle. De csúszik, és ez a fõ. Jóska szinte repül. Mindig messzebb, mint a többiek. Jó kis cipõk ezek, 
és nem cserélne semmiféle csizmával. Meleg, meleg az a csizma, de nem lehet benne futni…
A kiöntés közepén sás van. Jóska odáig szeretne elcsúszni.
- Ha akarnék, el is csúsznék?
- Hát akarj! – mondta irigyen a bíró fia, akinek csizmája szépen nyikorgott ugyan az utcán – misére menet –, de itt hasznavehetetlen volt.
Jóska nekilendült. Vékony lábai dobogva rohannak a jégre, és csúszott, csúszott, egész a sásig. Ott azonban vékonyabb a jég, roppant 
egyet, és Jóska derékig benne volt a jeges vízben. Hamar kikapaszkodott, és nevetve rázta le a vizet.
- Hát ugye elcsúsztam?...
- El, de most mehetsz haza…
- Semmi ez – mondta, pedig nagyon fázott. – megszárad…
És csúszkált tovább. Rajta ne nevessen a bíró fia. Amikor a vacsorafüstök kiszálltak a rétre, Jóskán már zörgött a vékony nadrág. Jég volt 
az egész.
Másnap reggel kilelte a hideg, és Jóskát valami ismeretlen bágyadtság fogta alélt karjaiba.
Harmadnap doktorért kellett menni.
- Megfizetni csak tavasszal tudom – mondta anyja párás szemmel, és megigazította kendõjét, melyet még ura temetésére vett, és fakón 
zöldes volt, mint a falusi özvegyeké általában.
A doktor nem sokat vizsgált.
- Tüdõgyulladás – mondta, és kinézett az ablakon, melyen túl köd volt és szomorú, hideg bizonytalanság. – Nagyon gondosan tartsa be, 
Borsosné, amit mondok. Nagyon gondosan… Orvosságot küldök.
Jóska ezekrõl a dolgokról már nem tudott semmit. Néha a forróság verejtékében fõtt, néha hideg ölelésbe fordult, ha anyja vizes 
lepedõbe csavarta. Ilyenkor kinyílt a szeme, de olyan rettentõ messzeségbe néz, hogy anyja elsírja magát.
Így jött el a karácsonyeste.
Délután nagy lett a csend, mert hullt a hó, és az ünnep már a faluvégen volt, és csak arra várt, hogy az ablakszemek hívogatóan 
kinyíljanak.
Néha csengõ csendült az utcán, néha kinyílt egy ajtó, s ilyenkor a fény kisurrant a hóra, mely tiszta volt, puha, mint nagy ünnep arca.
Amikor elsõt harangoztak éjféli misére, elállt a hó. A harangszó halkan megverte az ablakokat, aztán kiszállt a határba. Végiglengett az 
utakon, megsimogatta a sóhajtó nádast, és sokáig kerengett az erdõ felett, hol fehér pompában álltak a fenyõk, és hócukros tobozkáikat 
szívesen odaadták volna valakinek.
Második harangszókor a falu már mozgolódni kezdett. A templom ablakaiban meleg derengés lobogott, és az öregebbek már elindultak 
éjféli misére. Borsosék ház elõtt halkították a szót, mert a Jóska gyerek, Isten tudja, megéri-e a reggelt…
A falu gondolatai puhán léptek Jóska mellé, és megsimogatták. De Jóska ezt nem érezte. Aszott kis kezei fuldokolva verték a levegõt, 
szíve ijedten kapálódzott valami rém szorításában, és szája cserepes részében izzó lélegzet repkedett.
A harmadik harangszóra kitárult a templomajtó. Az öreg boltívek alatt az orgona búgni kezdett. A gyertyák lobogó fénye kavarogva 
szállt szét az ének szárnyán, aztán kitódult az ajtón, és a szelíd, meleg világosság szétáradt az éjszakában.
Ránevettek a csillagok, fellobbantak érintésére a házi tûzhelyek, és az erdõ szélén üldögélõ zúzmarás december is felkapta a fejét. A 
fény már a réten közeledett az erdõ felé.
- Erre tart! – ugrott fel, és amikor felállt, már körülvette a derengõ fény.
Mélyen meghajtotta fehér, havas fejét, és arca olyan volt, amilyennek sohase látták a didergõ fák, cserjék és madarak.
A fény aztán szétlobbant az éjszakában, és csak a csillagok sugároztak azután erõsebben.
December pedig odalépett a legközelebbi kis fenyõfa mellé.
- Készülj, fiam! Szedd össze magad. Vendégségbe megyünk.
A kis fenyõ boldogan mocorgott.
- A hó rajtam marad?
- Persze hogy rajtad! Ki látott karácsonykor fenyõt csupaszon?... Mindjárt jövök, mert nem mehetünk csak úgy üresen…
És az öreg December fürgén lépett el az erdõben. De mint a gondolat, már újra ott volt megint. Mögötte egy kis õz, egy nyúl, egy róka, 
feje felett pedig röpködõ madarak.
A madarak a fenyõre szálltak.
- Mehetünk. - És a lában? – topogott a kis fenyõ. – Hogy menjek így? Bele van fagyva a földbe.
- Elfelejtettem – dörmögött az öregember. – De azért nem muszáj mindjárt siránkozni…
Talpra állította a kis fát, és elindultak a falu felé. A fenyõn pirókok ültek, piros mellénykében, kékcinkék, királykák és egy kis ökörszem, 
mely még itt is fürgén ugrált az ágak között.
- Leveri rólam a havat – panaszkodott a fenyõ –, még ilyenkor se tud veszteg maradni…
- Csend! – mordult rájuk az öregember. – Csak nem veszekedtek ilyenkor…
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És attól kezdve csend lett. Csak a róka szólalt meg a faluvégen, hogy õ már ismeri erre az utat… de a többiek olyan szemrehányóan 
néztek rá, hogy lehajtotta fejét, és látszott rajta, súlyos lelkiismeretfurdalások gyötrik…
A falu üres volt. A házak fáradt szeme már lecsukódott, és a havon nagy békesség hallgatott.
Csak Borsosék háza nézett virrasztó vörös szemével az éjszakába, de már álmos volt ez is, és észre sem vette, hogy nyílik a kis ajtó, és 
vendégség érkezett.
- Csendesen – susogta a havas szakállú öregember, és amikor mindnyájan bent voltak, betette az ajtót.
Borsosné aludt, Jóska pedig égõ szemekkel kínlódott. Arcára már odaszáradt a tûz, száj cserepesen suttogott, és a Láz már csak játszott 
vele, mert tudta, hogy Jóska az övé…
- Kifelé! – mordult rá az öreg December, de olyan hangon, hogy még a kis fenyõ is megreszketett…
A Láz ész nélkül kapta bundáját.
- No, most aztán játszogassatok!
Jóska szeme álmosan kinyílt. Hûvös fenyõillatban úszott a szoba. Anyja mélyen aludt. Az ajtónál szikrázó ragyogásban állt a fenyõ, és 
rajta piros, kék ruhájú kis madarak… Alatta pedig – ó ez nem is igaz! – nyúl, õz, róka…
- Hogy vagy, fiam? – nézett az öregember Jóskára.
Jóska csak gondolataival felelt.
- Jól… Istenem… jól, de nem álmodom?
- Dehogy álmodol. Játssz egy kicsit velük… Csak meg ne szorítsd õket…
És Jóska megsimogatta a pirók piros mellénykéjét, a cinkék kék kabátkáját, és nem tudta megfogni a kis ökörszemet, mert az mindig 
kibújt a markából, és Jóska fáradt volt egy kicsit… Az öregember rá is szólt az ugrabugra ökörszemre:
- Ne fáraszd a gyereket!
A nyúl felugrott a székre, az õz odatette a fejét Jóska párnájára. A róka felágaskodott, és hûvös nyelvével megnyalta Jóska kezét.
- Nem harap?...
- Dehogy harap, fiam. Szeret téged – és szigorúan nézett a rókára, mintha azt mondta volna: – Látod, milyen híred van?...
Jóska boldogan simogatta a róka fejét, és úgy elaludt, észre se vette.
Az öregember eltette pápaszemét – mert eddig az asszony imakönyvét lapozgatta –, és intett.
- Elaludt.
Kinyitotta az ajtót, és kisurrantak az éjszakába.       
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Amikor az óvodából hazajöttem, az elsõ volt, akinek most már tudom: önuralom volt részérõl - szeretõ, símogató 
köszöntem. keze lecsillapított, de azért neki is elcsukló hangon, szöpögve 
- Heló, Kisöcsi! Már megint egész nap henyéltél? mondtam:
Így üdvözöltem naponta, bár a korkülönbség közöttünk - A Kisö...csihöz...aka...rok...menni!
kétnemzedéknyi volt. Anyám szembefordított.
- Na, mi van Kisöcsi! Megjöttél? - Nézz rám fiam! - mondta.
Kényszermosollyal vette tudomásul a korholó, játékos Ránéztem.
szemrehányást, mert mindig várta a pillanatot, amikor - Így. Most...figyelj arra, amit mondok!
betoppan az unokája. Várt egy kicsit és azt mondta:
Betoppantam? - Õrizd meg emlékeid között Kisöcsit úgy, ahogy tegnap láttad! 
Berontottam! Jó? A papa már elment...meghalt. Érted kisfiam?
Az ajtó kivágódott: DURR! Nagy robajjal érkeztem minden Anyám szemébõl könnyek folytak...Nem zokogott...Nem sírt 
délután. hangosan...Csak a könnyei folytak egy keskeny patakban az 
Beteg volt. Ágyhoz kötötte béna teste már születésem elõtt. arcán, s én csak néztem azt, hogyan nyeli el a könnypatakot a 
Egyik délután apám elém jött és nem engedett be ruhám...
nagyapámhoz. Hirtelen kiugrottam az ölébõl.
- De én be akarok menni Kisöcsihöz! - toporzékoltam. - NEm!
- Most nem lehet kisfiam, mert öltöztetik - mondta szomorúan - De igen, kisfiam...
apám. Újra sírtam toporzékoltam, és kiabáltam:
- Miért? Hova megy? - kérdeztem üvöltve. - A Kisöcsinek azt akarom mondani, hogy "Heló, Kisöcsi! Már 
- Már elment. megint egész nap henyéltél?!"
Apám szomorúan nézett rám és megfogta a kezem, de én Egyik rokonunknál aludtam. A temetésre sem vittek el. Én nem 
kirántottam és sírva kiabáltam: láttam, hogy eltemették Kisöcsit! Néha még álmomban 
- Hazudsz! Kisöcsi nem is tud menni! kivágódik egy ajtó: durr! - és Papám megkérdezi: "Na, mi van 
Toporzékoltam tovább és bõgtem. Apám felemelt, de rúgtam, Kisöcsi! Megjöttél?".
két kis öklömmel ütöttem és kiabáltam:
- Kisöcsihöz akarok menni!  /1981./
Hiába hadakoztam. Apám bevonszolt a házunkba.
Édesanyám átölelt és az ölébe vett. Az õ nyugodt tekintete - 

Szõnyi Bartalos Mária: Kisöcsi



Arany János: Karácsonyi éjszakák Mécs László:Karácsonyfát díszítettem

Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül Ki vesz készen karácsonyfát?
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül. Én se, te se, õ se, õk se!

Milyen mámor: üres-nyersen
Csillag-é vajon, mely, mint vezérszövétnek, jött szobámba a fenyõcske,

Üdvözitõt hirdet az emberiségnek? -- s mint királynõt tündérbálon,
most magam is megcsodálom.

Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol
S éji táncaikhoz rémeknek világol? Én csináltam! Elmerengek.

Soha senki meg nem érti,
Akár csillag legyen, biztos éji lámpa, mért vesz nõül üres nõcskét

Akár bujdosó láng - én megyek utánal! a nagy álmú erõs férfi.
Most megértem: mindhalálig

Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen karácsonyi mámort áhít.
Akkor is jó helyre - temetõbe viszen.

S most megértem, mért megy nõül
halk szépségû, finom asszony

fajankóhoz. Örök vágya,Bodor Miklós: Betlehemi csillag
hogy szép álmot, szót aggasson

nyers lombokra, s csodafájaBetlehem csillaga
lombján magát megcsodálja.vezet három királyt

köszöntve Mária
És megértem a szülõket:újszülött kis Fiát.

kapnak egy csöpp csúnya senkit,Karácsony este van
ezt a síró kis porontyotcsend honol a tájra

szív-csengõvel körülzengikszeretet szívekben
-- s a földnyers, alacsonykabékesség hazája.
fa ember lesz: karácsonyfa.Harang hangja kondul

hótakarta tájon
És megértem most az Istent:templomba hívogat

bûn-piszokkal, holló-szennyel,havas pusztaságon.
gyanta-gennyel teli lelkünkHarangszó hívogat

szépítgeti kegyelemmel,zengõ szép zenével
s végül angyal viszi mennybeegybeolvad hangja

dicsõséget énekelve.hívõk énekével.
Egy család asztalnál

/Királyhelmec, 1941.  karácsony/szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza

üres egy szék egy tál.
Tamás István: Karácsony reggelénZöldel a fenyõfa

besétál a házba
ünnepre öltözik Hajnali fényben
csillogó ruhába. táncoló csillagok.

Betlehem csillaga Rongyos felhõk hátán
vezet három királyt a nagyarcú Hold ragyog.
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát. Fénynászra készül

a felkelõ Nappal,
jégcsipke ruháit
leveti a hajnal.Ismeretlen szerzõ: Ily szegényen mint én

Isten küldte földre, égi szeretet
Hidegen fúj a szél,Menny és föld ura az, ki ma született,

rázza, ringatja a fákat,Menny és föld urának istálló jutott,
táncoló hópelyhekS õ az egész földnek megváltást hozott.

mohaágyra szállnak.Bölcs király ha lennék, hoznék aranyat,
Bárányt, hogyha pásztor, Jézusom fogadd.
Ily szegényen, mint én, mit adjak Neked?

Ébredezik a csend,Vedd el ajándékul szívem s lelkemet!
karácsony reggelén,Szegény vagyok látod,
suttogni kezd a TélMit adjak Neked?

zöld fenyõk levelén.Vedd el szent Megváltóm
Szívem s lelkemet!

31.
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Tamás István: Gyurkovics Tibor, Kossuth és József Attila díjas író, költõ, pszichológus 

„Egy bizonyos idõ után akárhány karácsonyfát láthatsz, Verseket 15 éves kora óta írt. Elsõ verseit Hárs László közölte a 
mindig csak egyet látsz s a többi látszat.” Szerzõ: Gyurkovics Népszavában. A Vigília 1958 -as májusi számában Rónay 
Tibor György mutatta be költeményeit.  Példaképei voltak: Weöres 
Korunk egyik maghatározó személyi sége , mondhatn i Sándor és Pilinszky János. Elsõ verseskönyve 1961-ben jelent 
egyénisége volt Gyurkovics Tibor, aki Budapesten - meg. Összesen 49 kötete látott napvilágot. A versek mellett 
Rákosfalván született és nevelkedett. A budapesti piarista regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színmûveket és 
gimnáziumba járt, ahol le is érettségizett, de hiába a jó publicisztikát is írt, ezért nevezték õt ketten is – Szeghalmi 
tanulmányi eredmény, polgári származása miatt nem nyert El em ér  és  He rn ád i G yu la  – a  ma gy ar  ir od al om  
felvételt sem az orvosi, sem a jogi egyetemre, de még a pentatlonistájának, illetve öttusabajnokának. 2008. november 
színiakadémia is elhatárolódott a tehetséges fiatalembertõl. 16-án hajnalban, 76 éves korában halt meg. A hírt Gyurkovics 
Munkába állt és dolgozott normásként, éjszakai mûszakban, Györgyi, az író özvegye hozta nyilvánosságra.
majd felvették a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolára, 
melynek elvégzése után, tanult tovább és pszichológusi        Gyurkovics Tibor verseiben jelenvoltak az istenhez közeli 
oklevelet szerzett az ELTE BTK-n. Szakdolgozatát, József gondolatsorok. Íme néhány sor az Istenem címû alkotásából: 
Attila verseiben megnyilvánuló szinesztéziájáról írta. Ezt „valahol meg kell állni, valahol meg kell halni, valami könnyû 
követõen 1955–1957 között a Gyógypedagógiai Tanárképzõ réten akarok elfakadni, nem félek a haláltól, megállok vele 
Fõiskola elõadójaként dolgozott, de 1956-ban a fõiskola szemben, de amikor lesújt rám, Isten, ölelj meg engem”. 
forradalmi bizottságának elnöke is volt, amiért késõbb A szerzõ megjegyzése: Mindig nagy tisztelõje voltam a neves 
meghurcolták és elvesztette az állását. Egy évig kisegítõ irodalmárnak. Személyesen is volt alkalmam megismerni és 
iskolai tanárként dolgozott Kõbányán, majd 1958-1960 között beszélni vele2004-ben, az ATV egyik stúdiójában, ahol 
vezetõ pszichológus volt egy gyermekgondozóban. Az mindketten , Paor  Lilla  és Putnoki A. Dá vid „Csak 
Országos Ideg- és Elmegyógyintézetbe is pszichológusként természetesen” címû mûsorába voltunk hivatalosak.  
dolgozott, az itt szerzett tapasztalatai számos regényében és 
versében olvashattuk.
Valójában a hatvanas évek vége jelentette számára a nagy 
áttörést, hiszen ekkortól tudott az írásaiból jövedelemre szert 
tenni, de ugyanebben az idõben a Pest Megyei Bíróság 
igazságügyi szakértõjeként is dolgozott. Ekkor már 
országosan is ismerté vált, hiszen a veszprémi Petõfi Színház 
dramaturgja, valamint az Új Idõ szerkesztõbizottsági tagja is 
volt egyben. Televíziós szereplése 1991-ben kezdõdött a 
Lyukasóra címû tévémûsor állandó résztvevõjeként. 1992-tõl a 
Lyukasóra címû folyóirat alapítója és szerkesztõ bizottsági 
tagja volt. 1991-1995 között a Magyar Írókamara társelnöke, 
1992-tõl a Magyar Mûvészeti Akadémia alelnöke, 1994-ben a 
magyar labdarúgó-válogatott pszichológusa, 1995-tõl a 
Magyar Írók Egyesületének elnöki tisztjét is betöltötte..

ompa László erdélyi költõ és mûfordító Betfalván Költõi pályáját, eseménytörténetileg szürke, még erdélyi 
született 1883. december 14-én. Segesváron majd sorstársaihoz viszonyítva is kopár életrajzát bizonyos TSz ék el yk er es zt úr on  vé ge zt e t an ul má ny it , vonatkozásban egyedülállóan sajátos „növéstervhez” 

Nagyszebenben érettségizett le. Kolozsvárott elvégezte a jogi igazodva, lényegét jellegzetesítõ módon a huszadik század 
egyetemet, itt jelentek meg elsõ verse az Egyetemi Lapokban.  elsõ felének Erdély története tagolta három, nagyjából azonos 
Az egyetem után Székelyudvarhelyre került közigazgatási terjedelmû idõszeletre. Vigyázat: nem költõi korszakra!
gyakornoknak, 1918-ban vármegyei fõlevéltárosnak nevezték Tompa László, az egyetemes magyar irodalmon belüli 
ki. A városban vészelte át az I. világháborút, mert egy besorolásban, a Nyugat kezdõ, Ady, Babits, Kosztolányi, 
gyermekkori sérülése miatt nem sorozták be. Õ szerkesztette Juhász Gyula és mások nevével fémjelzett nemzedékéhez 
1919-tõl a helyi Székely Közlöny címû lapot, majd több verse tartozott figyelembe véve születési évét, azonban elsõ, a 
és mûfordítása jelent meg  a Zord idõ címû irodalmi lapban század elejétõl az 1914-1918-as világháború végéig terjedõ 
Marosvásárhelyen.. Ebben az évben megnyerte a Zord idõ pályájának szegmentumában a nagy kortársait befolyásoló 
verspályázatát az Idegen falusi fogadóban címû versével. szemlélet-, ízlés- és stílusváltozások nem hatottak rá. 
Költeményei megjelentek a Pásztortûz, az Ellenzék Erdélyi Tulajdonképpen témát és hangot nem változtatott, s mintha 
Szemle, a Napkelet illetve az Erdélyi Helikon címû lapokban, „maga sem tartana sokat verseirõl” (Kuncz Aladár), csak írta 
majd megkapta 1929-ben az Erdélyi Helikon nagydíját.  Az õket, jókat, kevésbé jókat vegyesen, vékonyan csordogáló 
1941-ben kapott Baumgartner díj elleére 1943-ban lemondott a érként, kérkedések, váteszi képességekre, különösebb költõi 
lapszerkesztésrõl és nyugdíjaztatását kérte, de elvállalta egy hajlamra való hivatkozások nélkül, úgy, ahogy éppen 
évre /1944./ a magyar irodalom tanítását a székelyudvarhelyi kikívánkoztak természetes közvetlenséggel,  de szin te 
gimnáziumban. A román elnyomatás éveiben kényszeredett mellékesen. Versvilágának trendje valahogyan kezdettõl fogva 
csendben élt, Székelyudvarhelyt hunyt el 1964. május 13-án. „kész volt”, végletesebben fogalmazva irályként „befejezett”. 



Verseinek ereje nem a szavak gondosan érzékeny elhelyezése, bizonyos sztereotípiák ellen nem könnyû védekezni. Az új 
hangtestének mértéke, nem a ritmus vagy rím, hanem az Magyar Irodalmi Lexikon igen sovány Tompa címszavában 
anyagukhoz kötõdõ életérzés, mely erkölcsi képletté szilárdult, egyetlenegy mondatnyi besoroló summázás olvasha tó: 
magatartásmodellé keményedett, görcsösödött. Korai szép „Verseiben az erdélyi magyarság sorsérzetét és helyzettudatát 
szerelmes versei háttérbe szorulnak egy tágabb - a személyes szólaltatta meg.” Ez ugyan igaz, de kevés, tükrözvén azt az 
létvalóság keltette - érzés mögé, melyben a szövegbe falazott általános véleményt, hogy a „legerdélyibb” költõ volt, tehát 
bús látomások, a versbe vésett halott elkívánkozási vágyak az egy tájegységé, mi több, egy szûkebbé, mellyel kapcsolatban 
õszi ködben, téli fagyban halnak el. Egy olyan világban, ahol a Németh László már 1926-ban ezt írta: „Tompa Lászlóban a 
lombtalan berek „kész kripta” s a tél - alig van magyar költõ, székely költõi alkat költõ revelálójához értünk. Ember, ki sorsa 
aki annyiszor írt volna a télrõl, mint Tompa - nemcsak a jelent: és szervezete mélyén függ össze a környezõ világgal, annyira, 
a múlt örömét, a jövõ reményét is behavazza. Ez nála annál hogy a természeti erõk egyikévé számíthatjuk.” Igaz, de nem a 
keserûbb lélekállapot, hiszen úgy vágyik más, képzelet alkotta, teljes igazság, viszont híven jelzi, hogy a még õt oly nagyra 
néha éppenséggel egzotikus világokba és a tavaszba, de amikor becsülõ írótárs is a Magányos fenyõ, a Lófürösztés, az Egy este 
talán mehetne is, másképpen választ, mármint ha a sorsot a székely festõnél írójaként tartja számon elsõsorban, csupa 
egyáltalán személyes választás lehetõségeként posztuláljuk. szimbólumértékûvé nemesedett antológiadarab alapján. Tény, 
Egy rövi d, gond osan  adat olt,  lelk ileg  önki táru lkoz ó hogy Tompa László képviselte a legszembeszökõbb módon azt 
életrajzában hitelesebb szellemiség-képet rajzolt önmagáról, a jellegzetesítõ magatartás-modellt, mely a kisebbségi lét 
mint akárhány verseit elemzõ, magyarázó és értelmezõ nyomasztó valóságát elkerülhetetlen kényszerûség- ként fogta 
méltatója, pontosan be mért háromszögelési pontokkal. A fel, és líráját a sorson erõt vevõ helytállást kötelezõ emberi-
székely anyaszékben lévõ Betfalván született, anyja örökölt erkölcsi törvénnyé kovácsolta. Rá, az egyénre és költõre, 
kisbirtokán, egy málladozó házban. Elsõ, verseibõl is valamint sorsosaira, néptársaira nehezedõ mélytengeri nyomás 
kimutatható élménye ez a falucska volt, a Nagyküküllõre nézõ pr és el te , al ak ít ot ta  ki  na gy  ve rs ei t,  ho zt a lé tr e 
kistelepülés és világa. A gyerekkora idején Segesváron motívumrendszerét, toposzait, az erdélyi magyarság - mint 
fõjegyzõsködõ, feleségénél majd két évtizeddel idõsebb, kul túr köz öss ég - önm agá ra ref lek tál ó ért ékõ rzõ  és 
ráadásul idõnek elõtte korán megöregedett édesapjának hagyományozó jelképeként is, missziós tudattal: „Meredek 
megpróbáltatott - a hivatali visszaminõsítés miatt megalázott - úton önmagamhoz értem (...) E magam: sziklavár, / Mely 
sorsa magyarázza igen erõs kötõdését nagyon szeretett komor daccal áll / Csatatér fölött szürkeségben.” Ez nem költõi 
édesanyjához, miközben õt a tágabb család és a rokonság póz, hanem valóságos sziklavár, a léleké. A versek feszültségét 
neve lte.  Életének  mozgáste re föld rajz ilag  szûköcske: a külsõleg eseménytelen élet, valamint - az ennek nyomán - a 
Széke lyker esztú r, Segesvár, Nagysz eben,  ifjús ágába n befejezettség-érzés gomolyogva újratermelõdõ tragédiái 
legtávolabbi helyként Kolozsvár, ahol 1907-ben fejezi be szikráztatják ki. Töprengõ költõ. Versei zamatát keserû dac, 
tanulmányait a Ferenc József Tudományegyetem jogi karán, fanyar elkeseredés adja: ritka kitörési nekiszilajodásaiból az 
majd,  több családtaggal együtt - miként h itte,  csak olvasó sorstragédiák fuvallatát érzi kicsapni, melyet a gyakran 
ideiglenesen - Székelyudvarhelyen telepedett le, s kezdte meg rideg belsõ forma fegyelme, szoros rendje tart glédában, fog át, 
közigazgatási gyakornokként hivatali pályáját. Ez a város vált merevít meg egy költõ-egyéniség lenyomataként.
Rodostójává, holtáig az akkortájt kilencezer lakosú kisváros Noha részt vesz a két háború közti Erdély irodalmi 
foglya maradt, a költészetére ható pozitív és negatív megmozdulásaiban, a transzilvanizmus körüli ádáz vitákban, 
következményekkel. Az emberi alaphelyzet egyértelmû: egy úgy tûnik, csak az összecsapások peremén, roppant magányos. 
vasúti szárnyvonal végén fekvõ, zárt, katlan létû kisváros, A magány gyakran bénít, az õ költõi ereje éppenséggel a 
kicsinyes, lehúzó - sokszor megverselt - életkörülményeivel. magányában van: „Köszönöm nektek, emberek, / Hogy 
Kötõdése lokalizmus, melynek van ugyan érzelmi töltete is, legtöbbször magamra hagytok. / Így, amíg zimankója csapkod: 
ám ez nem egynemûsíthetõ azzal, hogy lokálpatriotizmus. / A sorssal én / - Magam, vígan - elperelek. / Ti nem is sejtitek 
Jellemzõjeként aligha mondható annál több, hogy összetett talán, / Hogy nekem öröm és erõsség / Ez a magány: - a maga 
hatásmechanizmus, néha rejtett, néha nyakon csíphetõ hõsét / Így edzi az, / Ki egyetegyet nagyra szán.” Vagy: „Én, 
életkeret és háttéranyag, mely mind valóságérzékelésének, amíg minden omlik, összedül, / Gyökereimmel e kopár fokon / 
mind világszemléként 1923-ban megjelent második kötete, az - Magányos fenyõ - megkapaszko dom, / S állok, daccal, társ 
Éjszaki szél is bizonyítja, nemkülönben a harmadik: Ne félj! nélkül, egyedül. /.../ Görnyedtem én még máskor is, / 
(192 9). Megl ehet  maga  is csod álko zott  azon , hogy  némultam hó és jég alatt - / De törzsem, ágam akkor is, / a hó 
irányjelzõként Vajdát, Reviczkyt tartották méltatói, Turgenyev alatt is zöld maradt.”
és Puskin hatására utaltak, nem feledvén kedvenc zeneszerzõi - Ennek a vitalitásnak nyilvánvalóan erkölcsi magyarázata van: 
Mozart, Grieg, Chopin - bonyolult, áttételes hatását sem. Kuncz Aladárnak dedikált Erdélyi magaslaton címû versében 
Persze, az említett poétákat jól ismerte, de fiatalkori olvashatjuk. „Tetõ ez is! Bár nem fúródik égbe, / S nem 
olvasmányaiként a nagy angol és orosz regényírókat burkolózik ködbe kényesen. / De szilárd pont, a föld egy kis 
emlegette , s elgondolkoztató módon esszéírókat, mint vidéke, / Honnan amíg lát: tisztán lát a szem.” És ezen a ponton 
Macaulay, Car lyl e, Taine , Emerson, Pét erfy Jenõ.. . lendül túl, tágul általánosabbá a székely, az erdélyi költõ, válik 
Közbevetésként: miután családjá ról is gondoskodnia kellett, költészete egy ma gasabb felismeréssé: „Mint valami friss 
egy hetilapot szerkesztett, írt, adott ki, a Székely Közéletet. havasi szél, fuvallt meg olykor az a tudat is, hogy eddigi 
Hatalmas publicisztikai anyaga feldolgozatlan. szûkebb körû felelõsségérzetemnek valami általánosabb, 
Tompa László eszmetörténeti helyét valójában második költõi többeket átfogó felelõsségérzetté kell szélesednie.” Egy 
periódusa, az 1919-tõl 1945-ig terjedõ idõszak verstermése korábbi vallomásában indokol is: „Én a világ fájó idege 
szabja  meg. Azt a közismert költõt, aki re álta lában vagyok, a legtitkosabb vezetékek belém kapcsolódnak; 
hivatkozunk, az erdélyi lírában talán Áprily Lajos és Reményik minden más legbensõbb-önmaga elõtt is rejtett érzései, 
Sándor - reflexszerûen a Tetõn és az Eredj, ha tudsz címû szenvedései rajtam lüktetnek át, az egyetemesség nagy, új 
versek írói - között helyezhetjük el, hangsúlyozva, hogy kérdései általam keresik a feleletet, s én - mint a világ titkára - 
mindhármuk életmûve sokkalta többrétûbb és gazdagabb, de lejegyzem a kérdéseket s kutatom az Ember számára a 
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választ.” Melyik ember, illetve Ember számára? Errõl 1939-es Tompa László: Erdélyi télben
nagy versében, a Diogenész lámpájávalban ír. Errõl a 
kiútkeresésrõl jegyezte meg 1940-ben Németh László:     N. Tessitori Nórának, egy sötét kor     
„Székelyudvarhely éppolyan kilátó neki a világ megítélésére, a bús gyermekeit szépségek fényével    
jövendõ fürkészéseire, mint Budapest vagy Párizs volna. Mert  vigasztalónak.
a kilátópont nem helyzetünkben van, hanem nagyságunkban, s 
Tompát a szenvedésein vett keménység dantei bírává, a lelkibe Mily szörnyû súllyal nyomja a tél a földet... 
belefojthatatlan álom pedig az emberi jó elnémíthatatlan Terhét a fák is görnyedve nyögik.
énekesévé teszi.” Tegyük hozzá, hogy a háború alatt írt A házak szinte megrokkannak alatta..
háborúellenes versek - Lélekháborgásra - csillapítónak, De azért csak állnak és várják a tavaszt. 
Farkasjárás éjszakáján, Vers 1944 közepérõl, Forr a katlan - Míg havat pallva a Budvár körül
fogalmazójává, beteg korban szigorú ítéletmondóvá és - Sors szele sír... A sietve leszálló 
reménykedõvé, mert ebbõl a nagyon keserû „téli költõbõl” Szürkületben titokzatos árnyak 
soha nem hiányzott egy csipetnyi remény, az emberi nemet és a Sunnyaszkodnak bokortól bokorig - 
jövõt, talán sorsosainak jövõjét illetõ sem. Versei lágyságok, Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas!
ékesszólás nélküli monológok, pernyézõ, kormozó kitörések, 
kemény fából, kõbõl egymás mellé rakott mondatok: a tömörré Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor 
döngölt, szaggatott, lekopárított szövegek indulatossága egyre Kunyhóikba húzódva éjjeleken át 
intenzívebben - nem csak közügyivé - általános tartalmak Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán 
hordozójává is válik. A kisebbségi létérzés - általános Egy kiugró bércre kiülve dudál.
emberivé, a partikuláris univerzálissá, egy népcsoport sorsa az Hallom s hallgatom én is, tudva: ezalatt 
emberiség sorsképletévé, táguló körökben az egész emberiség Valahol tehetetlenkedõ orvosok közt 
gondját magára vevõé. Tátog levegõért a megszületni nem tudó 
Hogy ebben a magatartásban mennyi a vidékre szorítottság Gondolat, míg eszméletlen milliók
magányában élõ ember jóhiszemûsége, ha úgy tetszik Ész nélkül futnak itatni szomjukat. 
naivitása, nehéz eldönteni. Tény, hogy a költõ, aki egy szûk Fény csurog rájuk nagy házcsodákról, 
körön belül szemben állt, védekezett az embertelenség ellen, a S mormoló vörös malmok szédületében 
humánum védelmét immár jóval tágabb körben vállalta. Húzza Jonny és táncol Josephine.
Miként írta, „mételyes, csúf korban élt, de tiszta volt”, tehát 
emberségében nem esett csorba, ugyanis „farkasok között azért Karomban is meg-megbizserdül a vágy: 
/ Sohasem üvöltöttem én”. Ilia Mihály hívta fel a figyelmet Nekivágni az élét sodróbb áramának: 
arra, hogy Tompa magatartása - sõt frazeológiája is - mintha Löktessen együtt életem is
Radnóti Miklóst elõlegezné a borzalmakon túli  A nagyvárosok lüktetõ életével 
jövõbizodalomban. Alábbi pár sorban is ennek igazolását látja: (Él társam is ott - pár mai - legkülönb.) 
„De holtomban / Is majd szégyen éget. / A szégyen, hogy / Most De mindjárt érzem: valami visszatart.
éltem e korban, / S hogy e korban / Én is ember voltam.” Féja Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erõs!
Géza meg egyenest József Attila nevét említi társításként Azt mondom néha: talán a gondok... Család... 
Tompa ars poetica jellegû írásairól szólván, így hát jókora az ív, De lehet más is - - Elég, hogy maradok, 
melyet költõi pályája befog: „De remekelni nem elég a szándék A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz?
- / A kor lelkének kell izzani benned!” Nem rajta múlt, hogy a Míg havat pallva a Budvár körül 
kor olyan volt, amilyen, s a történelmi fordulat sem jelentett Sors szele sír... kiugró bérceken 
számára zárnyitó változást, miközben a versíró ráhangoltság is Toportyán dudál - s véreimmel a tél 
elhagyta. Élete utolsó, majd húsz évében talán még húsz verset Felbonthatatlanul egybeölel – 
sem írt. Az élethez való fordulása bizonyosan õszinte volt, de 
versei az ötvenes évek sematikus költészetének hangján 
szólalnak meg, két-három kivétellel a társadalmi elvárásokhoz 
igazodó, kényszeredetten kiizzadt szövegek, publicisztikusan-
retorikusan megoldott politikai feladványok, feladat-
megoldások. Ezeket a verseket közölték - Tompa Lászlóra 
jellemzõ költõi termékként - a lapok, tankönyvek, mint a 
közéleti líra gyöngyszemeit, noha igazán nem azok. Olyan 
költeményekrõl van szó, mint A béke harcosainak seregében, 
Zúdulj föl belõlem kiáltás!, Gyûlésben az ifjúsággal, Kiáltás a 
népek költõihez, Robbantanak, hogy építhessenek. Voltak a 
régiekhez mérhetõ versei is, pl. Ismét Nagy Imrénél, Elveszett 
napok áldozója, azonban a proletkultos értékelés nem ezekre 
helyezte a nyomatékot, így hát pályája harmadik szakaszát az 
elõzõhöz nem hasonlíthatjuk, de általános költõi jelentõségét 
miben sem csökkenti, csak pályáját szûkíti idõben.

Veress Dániel
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Tompa László: Lófürösztés Tompa László: Régi út porában 

    Énekeltem a keresztúr-betfalvi úton     
egy májusi délelõtt 1925-ben,     

és szeretettel ajanlom testvéremnek, Áprily Lajosnak

Tavaszi égen
Fellegfodorkák --
Játékos szellõk
Erre sodorták.

Egy ily szelecske
Most port kavargat -
meg-megszikrázik
Közte a felszállt
Hajnali harmat.

lelkem is vígan
Vegyül a porba.
Kis falum útján

Tavaszi friss szél
Vigye, sodorja!

Vasalt paták csattognak a kavicsos parton...
Két székely lovas jõ két pár lóval a vízre -

Odább repesõ
Rögtön le harisnyát, inget, - s már benne csubognak.

Levelû nyárfák -
A víz hamar az állatok szügyéig ér föl,

Öccsüket vissza
Sodorná is õket, de szorulnak a térdek,

Beh sokat várták!
S mûködnek a sarkak, fordulást követelve -

A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak,
Nos itt vagyok - s itt

Így fordulnak, megúszva, föl és le néhányszor,
Egyéb is minden!

Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra:
Hogy ennyi évvel

Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne hagyd magad, Áron$
Így járjak itt, még

S kacagnak nyersen a játszadozáshoz -
Magam se hittem.

Majd ezt megunva, kiállnak a partmenti sekélybe,
De vasat tûzbe Vethetsz -: nem ég el.

Szikkadni a napra, mely roppant fényt, hevet süt!
Csak megedzõdik

Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat!
Baj közt a székely!

Így lovukon, szinte helyükre kövülve idõznek,
Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú -

Így én is földet
Fölöttük madár húz, árnyvetõ fellegek úsznak -

Rengetõ orkán
A dél meg izzóbb -, õk állnak rezzenetlen

Múltán is állok,
Szoborként. Egykor így álltak (õk vagy apáik) A Prutnál is, - 

S dalolva állok,
így a gránátszaggatta Doberdó

Életem ormán.
Szikláin, - akár Pennsylvania gyilkos levegõjû
Bányáiban, s álltak, ahol csak állniok kellett,

Csoda ez, csodfa,
Keserû daccal, a sorsnak szembeszegülve.

Hogy lelkem annyi
Rossz nap után is

S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra,
Dalos, töretlen

E végzetes ég alatt   lesz-e még öröm?
Tudott maradni!

De tudok annyit, hogy ha öröm helyett
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le,

Most rigó rikkant, S rikkantok én is!
- Míg gyászosan évek százai húznak el -

Jó Ám a kedv, ha
\k örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan:

Az ember vén is!
Itt fognak állni örökké, - hogy Imre szorítja,

Áron pedig... Áron nem hagyja magát!
S nézem: ni, mind itt

A régi fecskék -
Vagy unokáik - S már tudom: ez, ez

A végtelenség!

Helyettem is, ha
Magam kidõltem

Fiam, unokám
Már ott a körben!
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Miccenésnyit helyben marasztott a Bazilika-hideg,
S így láncolódik nem cövekedtél le, bár kidõltél a gyilkos sorsvágtán,

Szembõl-szem szembe... és elzsibbadt benned a jászol-rács ideg,
S lanc nõ, tánc lüktet, akkor is gyalog-õrszemként silbakolsz a vártán,

Meg sem pihenve. noha sarkantyúddal ösztökélt Szent Mihály lova magosba 
vihet,

Áz életet hát tudom, ki az altemplomok alá leástam,
Én is mit bánnám?! - meglelve minden ámítást, ábrándot, tév- és tévhitet -:
Van egy-egy nótám - múlásod, születésed rózsalüktetés a hervadásban:

S tudom: olyan is és még akkor sem vesztett semmi pocsékba, hiába,
Akad, ki vár rám. ha elkoptatott jövendõ mállik a múmiába,

megtart mirhaillat, bár szánkban bohosodik a szent ének,
S ha nem? Legyen: nem! - a hallgatás, kimondás, átok, fohász már mit sem érnek.

Úgyis jó mennem -
Betfalvi úton Amikor hatalmas õstölgy zuhan ki döngve,

Napfényörömben. gyökere-szakítottan, szívet hasítva szárad a csöndbe,
irdatlan kráter-ûrt hagy maga után,

Mennem, csak mennem - Míg lassan lépve, melyben örökké dagálylik a hiány,
Megtérek ismét amit majd szeméthegyekkel fojt el a világ:
Anyám elébe.

Fentvaló, a lázadáshoz küldj több küldetéses csemetefát,
S kezére hullok: sarjaszd seregük, a vakmerõ erõt rostjainkba mentve át -:

- Légy százszor áldott!
Láthattam ezt a Dicsért, gyalázott, Te, Bátyám, óriás tölgyként mentél el, ám úgyis, mint nemes 

Visszás világot! vadak,
kiket kötelez földöntúli szemérem,

S  szólhatok majd, ha hogy kiszenvedni félrehúzódjanak,
Érzem a véget: ne leljék õket elveszejtõ gyengeségben.

Csak verj le, s áradj
Rajtam át, zúgva, A visszarévedést nem úgy akarom,
Mély tenger, élet! miként az elefántok:

egybegyûjtik elhullt társaik csontját, mert eredetük emlék 
Végtelen élet! áldott,

én asztrál-tested naponta összerakom,
mint nyolc évszázad költõ-titánjait, magamba építem,

legyen megbíróbb végvárrá, a létem.

Döbrentei Kornél: A Nagyisten vagánya
Isten homlokán fejpántként vonul neved,
alászentül szelíd-zuhanásos alkonyatban,Gyurkovics Tibor halálára

s újra felserken virradatos-halhatatlan,
betelnek véled az égi terek, „…Uram, élettortámat kedvedre szeld át

abba haltál bele, hogy Magyarország beteg.s rád bízom, mikor fújod el a gyertyát.”
Most odafönt, mint az Úr vagánya,

sarmõr; mulattatod s Õ nevet,Megtörtént hát,
derûsnek tetszõ mosolyát szíved búval bánja,tortádon maga az Isten

míg szemedbõl a zápor megered,lehelte el a gyertyát:
és a szomorúságtól sûrû függönyön kilátván,nem pöffeszkedett restként odafenn,

üzenhetsz népednek, jelentheted,fölparcellázta, vélve: nem illet az egésze,
marad a derékba tört, fekete égbolt Magyarország felettnagyvonalúan, mégis fukarul szeletelt,

Vagy feldereng a szivárvány. Néked jusson a mandula-keserrel kevert
küzdelem-tajték tejszín-édessége.

Nem tudom, vándortarisznyába útravalónak elég-e:
a túlvilágig bízhat vagy elfogy a halál végessége.

Édes Bátyám, ki elment,
elébb megcselekedted: az élet
telje delejjel jöjjék el itt lent,

hol a pokolhoz a lelkünk hozzáérett,
reménységünk: Téged a menny nem rettent.
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Budapesten, 1987 nyarán születettem. Talán pont a származásomból 
adódóan látom kicsit máshogy a világot, egy fokkal színesebbnek és 
bohókásabbnak, mint mások. Ha kívánhatnék, visszapörgetném az Idõ 
Kerekét, hogy egy olyan világban élhessek, amikor még az írás, a 
könyvek, a kultúra mindennél nagyobb értéket képviseltek a világban...  
De ha már nem futhatok vissza a múltba, talán még bízhatok egy picit 
emberibb, picit értékesebb jövõbeli világban.

Azóta érzem élni a lelkem, amióta elõször találkoztam a múzsámmal. A 
kilenc múzsa közül engem Erató környékezett meg. A tõle kapott csodás 
képek mellé, szûnni nem akaró szerelmeket sodort az életembe. Verseim 
csengése, világa, mindig az aktuális férfitól függött, akibe éppen Erató 
bújni vélt. Akiért legalább egy kicsit is lobogott bennem a tûz, annak 
neve végérvényesen a soraim közé vésõdött.
De Erató csalfa természetû múzsa, és sosem hagyta, hogy sokáig 
sütkérezzek a beteljesülésben. Minden egyes alkalommal robbantott, és 
új kalandok felé hajtott. Így jártam például Amerikában, Las Vegasban 
is, vagy éppen utaztam vissza Magyarországra kilenc hónap után. A 
szerelem adta a dinamikát az életembe. Az írásaimba a tölteléket, 
sorsomba a célokat.  Írásaim többségét rejtjelezve írtam, szimbólumokban, hiszen az ihlet többnyire az álmok peremén, képekben 
érkezett. Mindig is szimbólumokban pulzáltak az érzelmeim. Amolyan megvallatlan vallomásokként, amit mindenki másként, a saját 
történetére fordított le. Engem csak kevesen ismertek fel bennük. De ez különösebben sosem zavart, hiszen valahol pont ez volt a cél; 
könnyeket, vagy éppen mosolyt csalni az olvasók arcára a múzsák segítségével, anélkül, hogy kijátszanám magam. Megbújtam a saját 
világomban, valahol a valóság és álmok határán, ahol az orosz, ukrán és magyar õseimtõl örökül kapott vérem minden világi határ 
nélkül verseimben kiteljesedhetett.

Oravecz L. Diána: Lelkem mélyébõl…
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Modus animo et corpore Settenkedõ

Pislákoló kis gyertyaláng a bánattól barázdált tenyérben Rokkafonál közé rejtett tûbe csókolózom...
Benne életünk dallama, sok ezer melódia, Lehunyom szemem; vörös fátyol mögül álmodozom.

az egymásba karoló sorsunk tökéletesre komponált zenéje. Ajkam szélén hetyegve nevet a tegnapi mosoly,
Kéz a kézben a vonósok, fuvolások, a komolyra tervezett ének, bõröm alatt futkorászik a kormos, kénköves Pokol.
Mert harmonikusak az okkal játszott, a véletlennek hitt vétkek. Ördögfit bolondit agyamban az angyali pehelytoll,

Mert minden hangjegynek bérelt helye van a kottában, Pandora pecsétje pihen titkomat rejtõ homlokomon.
Ott van minden mosoly és grimasz a trillában, az oktávban.

És ha elhallgat egy pillanatra a száj, ha elapad a ripacsok ricsaja /2010.november 07./
Hallható lesz az Égi kórus, az Élet, a Fény és mindenség zenéje,

melynek hangszere az emberi szív szerelmének dobbanása.

Sztyeppék szele
/2010. január 18, Las Vegas/

Egy pillanatig perzselt csupán a sztyeppék jeges szele
De zavart lelkem elragadta, már messzi fák között süvit vele

Jegenyék közt kergetõznek mint õrült szerelmesek

Pecsét Egyiknek test, másiknak szív a tét, fondorlatos sors, átok lét...
Megbosszúlt percek, melybe belemosták két ajakba a közös vért.

Szemem gödre tintafolyót ömleszt az ostorra Erõ, titok, páncél és vért... mit sem ért.. nincs mi a vértõl megvéd...
Haragos pennák a pislogó pillák, zúdítják ostromra.

Pergamentté száritott bõröm, ifjú arcom A Rókát vadászom álmaimban, a ravaszdi vöröset... vele kelve s fekve..
Jel, pecsét rajta cinkos alkony.. Megszelidhetetlen magányos és vad... ott rohangál éjjelente fejemben

ki szilánkos emléket belemorzsolt. És hiába felejtem, ezt feledve újra és újra besétál. A játszmát õ nyerte...

2010.10.10. /2010.november14./



Téli melódia

Zengõ-bongó kristályokat tüsszentett a téli dunyha;
prüsszögésbe sápadt világ, ki a keble alatt szunnyad.

Csipkejéggel szegett ablak mögé búvó bûvös becsvágy,
túl a pislákoló ködön égett égi-éji lestyán.

Porcukorral hintett kehely, házat rejtõ völgyek, hegyek..
de túl a síkon, ragyogáson, Holdba rejtett óra ketyeg.

Ritmusára padló alól fagyott tücsök bolyon danol,
sajgó lába amott pihen; hõs, ki végzetével dacolt...

/2010 szeptember 27, Budapest/

Tükör a tükörben

Tükör a tükörben, én az énbe belerejtve.
Egy égen szálló papírsárkány szemével látott a szemem:

Figyelve a Hamisságot és ármányt, a baljós 
beteljesületlenségeket,

A tenyerembe vésett magzati bölcsességemet, a jövõmet.
Lelkem kertjének kútja harmat helyett, könnyeket köpött

Régen tudtam én ezt, mert én voltam a magam jósa,
a saját sorsomat szövõ, aki látott, de nem engedett utat a 

szónak.
Tükör a tükörben, a szem látja a semmit, a szív a végtelent.

Szemed hibáim látta, szíved végtelen szálat, az 
elkerülhetetlent.

Tükröt törtél. Az álomvilágot, melyben minden lehetetlen,
Lehetetlenségével pedig minden lehetséges, magadért élve 

eltemetted.
Munkádnak gyümölcsét, viharodat én arattam, az elemek 

szeszélyének éltem.
Tükör a tükörben, szemmel láthatóan ok okozati dolog az 

ürességem.
Daloló dráma, kettétört tragédia, félig játszott színdarab
És most a meg nem alkotott mû ott sajog minden ki nem 

mondott szavadban.
Vajon meddig pörögjön a homokóra, hogy a homokszemek 

szilánkjában,
Mint aprócska emlékeket õrzõ tükrökben, meglásd végre a 

lezáratlant múltat,
Mi csipkerózsa álmot alszik, mi tüskéit a jelenedbe és 

jövõdbe szúrta..(?)

/2010 január 11, Las Vegas/
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Botlik József: Görög katolikus vértanúk a Kárpát-medencében 1914-1976
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