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Mint Atlantisz, a régelsüllyedt ország,
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.
Elmerült székely faluk hangja szól
Halkan, halkan a tengerfenéken.
Magyar hajósok, hallgatózzatok,
Ha jártok ottfenn förgeteges éjben:
Erdély harangoz, harangoz a mélyben.

/Reményik Sándor: Atlantisz harangoz/

Egy olvasó levelében abbéli kritikáját közli, hogy manapság nem beszédre, hanem tettekre van szükség. Rákosi Viktor Simándy 
Páljának kétségbeesetten üzenõ harangja jutott mérgemben nagyhírtelen eszembe, majd, mint szellemi szikra, jött az asszociáció: 
Reményik Sándor nagy ívû verse, az Atlantisz harangoz. Az azonos címû 1925-ben megjelent kötet elõszavában mintegy számomra és 
bírálómnak is szóló örökérvényû üzenetként ez olvasható: »Rákosi Viktor Elnémult harangjai-t vettem elõ sok esztendõ multán... Mi 
megértük a költõ lázálomnak hitt látását százszorosan meghaladó valóságot. Transsylvánia elsüllyedt és harangjai elnémultak. De a 
valóság kegyetlen regénye nem itt végzõdik. Isten különös kegyelmébõl elváltozott, elfinomult, átszellemült hangon az "Elnémult 
harangok" újra megszólaltak a mélyben. Azóta egyre szólnak. Atlantisz harangjai: gyászban gyõzelem. Atlantisz harangjainak 
harangjátékából egy pici lélekharang ez a könyv «, írta ráhangolódásként Reményik Sándor.
Az egyébként minden bizonnyal jó szándékú, de félresikerült olvasói üzenet azonban sajnos még mást is jelent. Mára végleg beérett a 
kommunista terror negyven évének, majd az utóbbi húsz év szociálliberális rombolásának férges gyümölcse: a szellem kincse és 
eszköze, az igényes magyar kultúra divatja múlt- érdektelenné vált még a konzervatív gyökereit keresõ, magát nemzetinek-magyarnak 
tekintõk többségének körében is. Nem véletlen ez, hiszen ez az agymosási szándék olvasható ki az angolszász nyelvi terrorban 
honosított mainstream – valójában a Világhatalommal csatlós – újságírás minden szavában. Erre a kulturális-szellemi önvédelem 
feladásra bíztat az 1905-ben alapított szociáldemokrata gyökerû, de Rákosiéktól és ávós utódaitól máig kisajátított Népszavától kezdve 
a Mancs minden szellemtelen büdösbogaráig, akik manapság felváltva próbálják rágalmazni és megalázni a jobbítást akaró 
kereszténydemokrata oktatási államtitkárasszony elképzeléseit. Támadják »mint aki a közoktatás Torgyánja,« mint  aki a » 
kaszárnyazamatú gondolatoktól kezdve a szép régi-új világban bimbódzó fehérterror és a Margitszigetrõl kitiltott vidéki 
cigánygyerekek« baljóslatú rossz szelleme. De legalább ilyen felháborító a most uralkodó kormánypárt elõzõ regnálásában részt vett 
volt két oktatásügyi miniszterének sunyi üzengetése a sajtón keresztül a bolognai rendszer védelmében. Hogy az eddig titkolt liberális-
nemzetellenes véleményüket az agymosó oktatás fenntartása mellett a kapott aprópénz vagy a savanyú a szõlõ emberi gyengesége 
motiválja az a végeredmény szempontjából mindegy, a jövõért aggódó ezt nem hagyhatja szó nélkül…  Átgondolta mostanság valaki, 
miért támad alávalóan talpnyaló szolgáin keresztül a Világhatalom? Mert retteg! Retteg attól a szellemi felemelkedéstõl, amit az egyedül 
üdvözítõ »harmadik út«(1) vissza szándékozik adni a társadalom ezt igénylõ tagjainak, retteg, hogy kinyitja a tudás a szemét a 
vakoknak, retteg, hogy az iskolákban a gyermekeket újra magyarnak nevelik. Ezért rettegnek az új alkotmánytól is. Rettegnek, hogy 
beleerõltetik az újra ébredõk a magyar kultúrát mint megfellebbezhetetlen evidenciát, rettegnek egy hiteles történelemkönyvtõl, 
rettegnek a minõségi magyar nyelv és irodalomoktatástól. De rettegnek attól is, hogy megvalósul a jogfolytonosság helyreállítása, 
rettegnek a Szent Korona-tan magyar küldetésétõl. Mint tudjuk, a Szent Korona nemcsak legszentebb, hanem legbeszédesebb 
ereklyénk.(2) Rettegnek tehát szakrális hatalmától, akárcsak az Aranybullától, félnek, hogy bekerül az alkotmányba a Felsõház mint 
ellenõrzõ hatalom, valamint a nemzeti ellenállás alanyi joga.
Üzenem hát minden kételkedõnek Tamási Áronnal: » Édes testvéreim, mind, akik vagytok; álljatok közel hozzám, adjátok a kezeteket és 
legyetek jók, mert nagyon fáj a szívem. Nézzetek a szemembe, s ha látjátok benne a tenger sok fájdalmat, akkor hallgassátok meg 
szavamat szeretettel. Aki pedig mégsem akar ügyet vetni rám, azt erõvel kényszerítem, mert közös keserûség az én mondanivalóm; 
Jussomat ne vitassátok… Inkább fájjon nektek is a szó, és az igazságot, amit itt mondok, bajban, örömben panasz nélkül hordozzátok. 
Végezetül mutatom nektek a szívemet és megölellek mindegyikteket …. «
 Boldog új évet, magyar feltámadást minden olvasónknak a Kárpát-hazában és a nagyvilágban 2011-ben.

1. Cságoly Péterfia Béla: Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok, Szózat 2010. október
2. Bazsó Dombi Attila: Szent István és az „Isteni idõ” 2010-ben, Szózat 2010.augusztus

Cságoly Péterfia Béla 
fõszerkesztõ

Levél az olvasóhoz



 karácsony – a Megváltó születése napja – a XX. hatásra terjedt el a karácsonyfa-állítás, s mivel az Örmény 
századra vált a keresztény kultúrkör legszebb, Köztársaság hetven éves szovjet korszakra tekinthet vissza: Alegbensõségesebb egyházi ünnepévé. Túlszárnyalta ott ez január elsejéhez kötõdött. Január hatodikának szigorúan 

az addig szinte egyeduralkodó húsvét jelentõségét is. Abban, egyházi jellege volt: az ajándék, a csillogás az újév 
hogy a karácsony külsõségeiben, hagyományaiban ilyenné beköszöntését jelentette. Orosz hatást tükröz az is, hogy a 
válhatott, nagy szerepe volt az európai, s fõleg a német gyermeknek nem a Jézuska, nem az angyalka, hanem a 
polgárságnak, valamint azoknak a XIX. századi íróknak, akik Télapó, a Dzemer Papik hozza a fát, illetve az ajándékokat. A 
magas mûvészi fokon örökítet ték meg a valóság szülõk persze itt is igyekeztek némi titokzatossággal köríteni 
karácsonyhoz kapcsolódó szeleteit. az ajándékozást. Elizabeth Taiirian (Jereván) közlése szerint: 
A karácsony ünnepét a keresztény vallás teremtette meg. Az „Január elsején nagy izgalomban vártuk, mit hoz nekünk a 
ókori egyházatyák elõször január 6-át jelölték meg a születés Télapó. A fát már közösen feldíszítettük, és vártuk a 
dátumaként. A pogány saturnáliák hagyománya, amely a csöngetést. A Télapó éjfél felé csöngetett, s a feltornyozott 
december 25-ei téli napfordulóhoz kötõdött, azonban olyan ajándékokat ott hagyta az ajtó elõtt, ki sem bírtunk lépni. 
élõ volt, hogy Kr.u. 350-ben I. Gyula pápa gyakorlati okokból Nagyon szerettük volna megtudni, milyen a Télapó, és 
ez utóbbit jelölte ki a Szent Születés ünnepéül. Az megköszönni neki, de bármilyen gyorsan futottunk is az 
örményeknél,  a világ elsõ keresztény nemzeténél, a öcsémmel a csengõszóra, mindig csak a hûlt helyét találtuk. 
hagyomány szerint III. Trdat király tette államvallássá az új Amikor nagyobbak lettünk, a szüleink elárulták, hogy erre a 
hitet Kr.u. 301-ben. Viharos és tragikus nemzeti történelme feladatra a szomszédot kérték meg…”
során az örmény egyház elszakadt Rómától és Bizánctól is. A fát kezdetben természetes díszekkel: aranyozott dióval, 
Saját vallási hagyományait, nemzeti arculatát mindmáig õrzi almával, süteménnyel díszítették.  Miután  kialakult a 
abban az általuk apostolinak (mások által gregoriánnak) karácsonyi kellékek ipari termelése, az örmények is boltból 
nevezett egyházban, melynek székhelye az ecsmiadzini vásáro lnak  d íszeke t.  E gyes  c sa ládokban  a  d íszek 
Veharan, feje pedig a minden örmények katolikosza. Az nemzedékeken át öröklõdnek, és évrõl évre olyan gondosan 
örmények január 6-án ünneplik a karácsonyt , de a õrzik, csomagolják, óvják õket, mint a drága családi porcelánt.
diaszpórában élõk egy része elszakadva az örmény egyháztól, Az erdélyi örményeknél magyar hatásra meghonosodott a 
december 24-én tartja meg a maga karácsonyát. házi betlehem is, az istállót, jászolt, és a misztérium szereplõit 
Napjaink legáltalánosabb szokása a karácsonyfa-állítás. A megjelenítõ házacska. Betlehemezni is jártak az örmény 
magyarországi örményekhez ez a hagyomány talán magyar gyermekek. A szokás, amit Gabányi János 1936-ban jegyzett 
közvetítéssel került, más vélemények viszont arra utalnak, fel, a magyar betlehemezéssel azonos forgatókönyv szerint 
hogy az erdélyi örmény kereskedõk bécsi kapcsolatain át megy végbe. Kezdetben háromkirály-játék volt, de Gabányi 
közvetlenül érkezett hozzájuk. A Törökországban élõk között megjegyzi, hogy a feljegyzés idején a királyok már nem 
fõleg a konstantinápolyi, és nagyobb városokban élõ, sze repelt ek az elõadásban,  ped ig Heródes  nem az 
polgárosultabb örmények állítottak karácsonyfát, amely angyalokkal, hanem velük társalgott eredetileg, ami megfelelt 
jelképi jelentésében a halhatatlanságot testesíti meg, az élet a bibliai hagyománynak. A XX. századra valószínûleg azért 
gyõzelmét a halál, a fény gyõzelmét a sötétség felett. Ezt a csökkentették a szereplõk számát, hogy a kapott ajándékokat 
pogány jelképet a keresztény egyház sokáig elutasította, de ne kelljen olyan sokfelé osztani. Az örmény betlehemesnek 
napjainkra már Ecsmiadzin is behódolt: január 6-án a két-háromféle szövegváltozata van, nyelvezete ízes, népi, a 
templomkert 15 méter magas fenyõfája színes égõkkel játék élénk és magával ragadó.
kivilágítva várja a híveket az ünnepi szertartásra. A 
magyarországi örmények a XX. század elejétõl kezdtek 1. Angyal: (énekel) Gloria, gloria, in excesis Deo.
karácsonyfát állítani, de a szegény családoknál ez még a 2. Angyal: (énekel) Gloria, gloria, Istennek szûz DEo.
negyvenes években sem volt szokásban. „Az erdélyi Öreg juhász: Miféle gloria, gloria?
örmények karácsonyfájához igen sok kedves szokás fûzõdik.                     Tán egy túrós galuska.
Õk is mint a magyarok, a gyermekek kedvéért állítják, és                     Még õfelsége torkán is lecsúszna, ha vóna!
díszítik a fát, amit hivatalos indoklás szerint, természetesen az Király: Ti kik, és mik vagytok?
angyalka hoz. A csengetésre kinyílnak az ajtók, és bevonul az 1. Angyal: (elõbbre lép): Elsõ napkeleti király vagyok.
aprónép, s nagy az öröm és a meghatottság. A fa február 2-ig 2. Angyal: (elõbbre lép): Második napkeleti király vagyok.
áll a lakásban, akkor leszedik a gyermekek (a Jézuska pedig Huszár: (kardjával tiszteleg) Napkeleti huszár vagyok.
visszaviszi). A szülõk úgy tüzelik el, hogy a gyermekek ne Király: Ti három napkeleti királyok,
vegyék észre. A templomban nem állítanak karácsonyfát sem            Három felé szátok.
Gyergyószentmiklóson, sem Szamosújvárt. A pesti            Minden hét éven aluli gyermeket,
egyházközség templomában, a bazilika kápolnájában sem áll            Bárhol találjátok,
fa. A szegényebb örmény családok inkább csak kisebb és            Kardról kardra hányjátok!
célszerû ajándékokat adnak a gyermekeknek, de karácsonyfát Kengyelfutó: Ó, Heródes õfelsége, nem lehet, mert az 
nem állítanak.” Tarisznyás Györgyi közlése a múlt század imacsillag mutatkozik.
harmincas éveit rögzíti. Mára már általánosnak mondható a (Mutatja a betlehemi csillagot.)
karácsonyfa-állítás szokása. A diaszpórában élõk többsége is Király: Szeretném tudni, ki az újszülött király.
– még, ha január 6-án is ünnepli a karácsonyt – december 24-            Mikor én vagyok a Heródesek királya.
én állít fát. Ennek ésszerû okai a fenyõfa-árusítás idejéhez Öreg juhász: Hiszem, uram, nem is a diófáig, de csak az 
köthetõk. Késõbb, a szertartással még egyszer január 6-án is akasztófáig, vagy a mestergerendáig.
ünneplik az örmény karácsonyt. Az anyaországban orosz Király: Ejnye, te rútul szakadt, de paraszt a kapcád, hogy 
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mersz így beszélni velem, kardom mindjárt fejed kerekíti. egész este dolgoznak, hogy éjfélkor az asztalhoz ülhessen 
mindenki, beleértve a távoli, s ilyen alkalmakkor meghívott 

 (Részlet a lejegyzett betlehemesbõl) rokonokat is. Bonyolult, munkaigényes, gazdag ételsor 
állítanak össze, melynek elkészítése mégsem nehéz, hiszen 

A betlehemezéssel egy idõben kántáló csoportok is járták a akad elég dolgos kéz. Noha az örmény egyház elõírása szerint 
várost. Ezt a szokást nem a magyaroktól vették át az még tartani kell a böjtöt, a vallásos szokások nem általánosak. 
örmények. A XVIII. század elején Erdélyben a gyermekeknek Az újévi örmény terített asztal elképzelhetetlen hús nélkül. 
tilos volt a kántálás. Késõbb, a század második felében, Húsos phlav, húsos, átsütött palacsinta, sült malac, sült 
gyermekek és felnõttek is jártak kántálni. A XIX. században a pulyka, sült csirke, szõlõleveles dolma, savanyúkáposzta-
kántálás joga viszont már csak a gyermekeket illette. 1900- levélbe takart böjtös dolma és számtalan saláta alkotja a 
ban még örmény volt a kántáló ének szövege. Ezt Szongott is „vastagételek” rendjét. A nyugati diaszpórából hazatelepült 
közli Ethnographiájában: örmények a fõtt-darált marhahússal töltött húsgombócot, az 

icsli-köftét készítik el ilyenkor. Az édességek között szerepel a 
 Hisus kula cukros töltelékû gatha, a többrétegû, vágott dióval töltött és 
Palul cs/e/ga, cukorsziruppal leöntött pahlava, a vajjal-mézzel locsolt, 
Pes/e/k/e/tradz, dióval töltött burma és az elmaradhatatlan, pörkölt magvak 
Na paluladz, csak újévkor feltálalt keveréke, az aghandz, valamint ennek 
D/e/vedzek/e/zbaras. édes változata, a pörkölt mogyoró és mazsola.
Vor ertam van/e/s. Újév másnapján elkezdõdik a vendégjárás. Az illem 

évszázados hagyományai ma is élnek: a fiatalabb, a 
 Sír a Jézus társadalmilag alacsonyabb szinten állók mennek köszönteni 
Nincs pólyája, az idõsebbekhez, a rangosabbakhoz. Az íratlan 
Szoknyájából szakít (a Szûzanya) illemszabályokat (niszt u kac) mindenki egyformán betartja. 
Bepólyálja. Egy helyen húsz percnél, félóránál tovább csak nagyon 
Adjatok adományt indokolt esetben maradnak. Így az ünnep mozgalmas a 
Hogy dolgomra menjek! vendégjáróknak és a vendéglátóknak egyaránt. Az 
 anyaországban az újév ünnepe nem egyetlen napig, hanem két 
A gyermekek liturgikus énekeket énekeltek, amelyek között hétig tart. A szokás  eredete a régi kalendáriummal 
voltak eredeti örmények, de laton himnuszok örmény nyelvû magyarázható. Az orosz fennhatóság idején általános  
fordításai is. A karácsonyi turka a következõképp zajlott: a Juliánus-naptárt a XX. század húszas éveiben váltotta fel az 
turkát táncoló  szarvas alakú á larcot tett a fe jére, s európai, Gergely-naptár. A két naptár között kéthetes 
vászonzsákba bújt, amely tetõtõl talpig eltakarta, és társával idõeltolódás mutatkozik. Az örmények két hétig terített 
végigtáncolta-kurjongatta a falut. Moldován Gergely a ünnepi asztallal várják a vendéget. Csak a húsnemûeket teszik 
fogalmat a „török” szóval hozza összefüggésbe, és török- hideg helyre, amit azonban a vendég érkezésekor azonnal 
csúfolónak értelmezi. A turka késõbb a húshagyókeddi feltálalnak. E két hét alatt a távoli rokonság is találkozhat – 
vidámságok része lett. legalább évente egyszer – az ünnepi asztalnál. Január 13-án 
Karácsonykor az örmények házszentelést végeznek. Az ünnep este ismét terített asztal köré gyûlik a család, hogy az ó-újévet 
jellegébõl fakadóan arra törekszenek, hogy a nagy család (hin-nor tari) immáron szerényebb asztallal ünnepeljék, s csak 
együtt töltse az ünnepet. Az örményeknél karácsonykor senki az asztalbontás után térnek vissza az élet szokott menetéhez.
sem magányos. A szegények megsegítése fõként a két Az erdélyi örmények szép újévi szokása a XX. század elején 
világháború között volt állandó gyakorlat, mert az örmény úgy még gyakorlat volt: az apa újév reggelén kiment a 
tartja, hogy a szeretet ünnepén egyetlen nemzetbélije sem folyóvízhez, Isten kegyelmét kérte az újesztendõre, s 
szenvedhet szükséget. belemártott egy kenyérdarabot. Ezt aztán szétosztotta a 
A magyarországi örmények karácsonyi ételeikben õrzik az õsi családtagoknak. A folyók a tengerben találkoznak, s hitük 
hagyományokat. Karácsonykor még tartják a böjtöt, halat szerint újévkor így fog kezet jelképesen egymással a világon 
esznek örmény módra, rizses-mazsolás töltelékkel elkészítve. szétszóratásban élõ örménység. Az újévhez kötõdõ hiedelmek 
Böjtös leves az anusabur (édesleves, amely búzadara fõzete alig különböznek a magyarokéitól.
mazsolával és szárított gyümölcsökkel és fahéjjal ízesítve). A Az erdélyi örmények újévi édessége a dáláuzi (gozinagh), 
karácsonyi ebéd levese az akandzsabur (a fülleves). Õsi mézbõl és dióból fõzött csemege grillázs. A dáláuziról szóló 
édesség a pahlava (a fejfölös-omlós tészta két lapja közé dió és dalt, amelynek úgy a szövege, mint a dallama õsi, Gábrus 
cukor kerül fele-fele arányban). A cukorban fõtt rózsalevelet Zachár szamosújvári tanító jegyezte le. A dalban az örmény 
délutáni látogatáskor kínálják, s hagyományosan elkészítik a líra filozofikus-vallásos ágának népies továbbélése fedezhetõ 
daktakhalvát (a forró halvát) is. A rózsaszínre pirított liszthez fel:
vajat, s késõbb mézet kell adni, majd formába önteni, 
porcukorral, dióval, mandulával megszórni. Kihûlés után apró Dáláuzi, dáláuzi
kockákra szokták vágni. Kaghcren isz dun zadr/e/mezi,
Az anyaországi örmények legnagyobb ünnepe az újév. A Pajc ajszov/e/ incs ganisz?
XVIII. századtól ünneplik január elsején (kaghand), elõtte Zperanner/e/sz khapisz.
volt a tavaszi (navaszard) és egy augusztusi (amanor) Z/e/ram perannusz kaghcrutjun,
évkezdet is. Az õsi földmûvelõ népek nem is egész naptári Gudász ikm/e/ anusutjun,
évben, hanem két félévben gondolkodtak. Mivel a karácsony a Pajc parap hujsz k/e/dzsokisz
szocialista idõszakban nem volt hivatalos ünnep, azaz Te /e/z dari kaghcr/e/ banisz.
munkaszüneti nap, az ünnep jó néhány vonását az újév vette Gi kaghcrecnusz z beranner/e/sz,
át. (Ekkor állítanak fát, ekkor ajándékozzák meg a Pajc cse /e/zkhecsm/e/tankner/e/sz.
gyermekeket, s a felnõtt nem kap ajándékot.) A család nõtagjai Z/e/ kudink mecs/e/d meghr/e/
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Pajc sz/e/rder/e/st cse kaghcre. omlótésztából is, amelynek két rétege közé cukros-vajas-
Urete tun zajn aneir lisztes tölteléket tesz a háziasszony. A töltelékbe pénzdarabot is 
Ar sz/e/rtic kaghcrutjun dair, süt. A gatát kerekre formázza, villával a tetejét kidíszíti, 
/E/z d/e/rdjalk/e/sz khentacnuir tojással megkeni, megsüti. A gatát nem szelik fel újév napján. 
Meghrov/e/d kaghcrecnir. Akkor vágja meg a családfõ, amikor a szûkebb családi kör van 

együtt. Az örmény asszonyok meg is kérdezik egymást újév 
Dáláuzi, dáláuzi múltán: Tarin ktrecik? Felvágtátok-e az új évet? A családfõ 
Mindig édes vagy te nekünk, vágja annyi szeletre, ahányan vannak. Az egyes darabokat 
De mire jó édességed, aztán szétosztja az asztal körül ülõknek. Van olyan hagyomány 
Megcsalod vele ínyünket. is, hogy a legkisebb gyermek az asztal alá bújik, onnan utasítja 
Jó ízed hiába édes, a családfõt, melyik szeletet kinek adja. Aki a süteményében 
Nyelvünknek is kellemes, megtalálja a pénzt, az az év szerencsegyermeke. Kívánhat 
Tõled hiú remény várni valamit, amit a háziaknak teljesíteniük kell.
Hogy újévünk édessé lesz. Kevés nép él olyan szétszórtan, az anyaországtól is, egymástól 
Mert megédesíted ajkunkat, is távol, mint az örmény. Az évszázadokon át tartó vándorlás, 
De nem lelkiismeretünket. az asszimiláció sok helyen letörölte a nemzeti vonásokat, 
Hiába esszük mézedet, elfelejtették a nyelvet, vagy nagyon kevéssé ismerik múltjukat, 
Szívünk attól mégsem édes. kultúrtörténetüket. Származástudatuk, összetartozásuk érzése 
Bárcsak velünk azt tehetnéd, azonban máig erõs. Hagyományos ételeik készítéséhez 
Hogy szívünket édesítnéd, évszázadokon át ragaszkodnak. Ösztönösen tudják, hogy a 
Mézeddel a búsulókat rituális ételek nem puszta táplálékot jelentenek a számukra: az 
Gyászolókat vidámítnád. összetartozás, az egység titkos kapcsa ez. a szétforgácsolódott 

(Részlet)    örménység egy virtuális közös asztal körül éli át a felemelõ 
Az  anyaor szágban is , Erdé lyben is  megmarad t a érzést, hogy nincsen egyedül, s a világ bármely részén 
szer encsepénzes újév i sütemény  hagyomány. A gata  köszöntsék is az újévet, az mindenütt így hangzik:
(Erdélyben: kátá) készülhet leveles-vajas tésztából, feltekerve, 
háromszög lakúra vágva, de készülhet porhanyós- Snorhavor nor tari! Boldog új esztendõt!
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Bazsó Dombi Attila: Magyar köszöntés a hagyományos örmény karácsonyra

 történelem folyamán az örmény népnek a magyarhoz 
hasonló tragédiákat kellett átvészelnie, amely során Aspiritualitásban és kitartásban egyaránt gyémánterõs 

lett. E néhány sor jelképes hálagesztus kíván lenni mindazok 
iránt, akiktõl a „magyarörmény” életerõbõl telt a magyar-
örmény testvériség múltjának kutatására és jövõjét 
üdvtörténeti értelemben is megalapozva a mai napig ebben 
kitartani. Talán vitatható magabiztossággal hangzik a mottó 
kijelentése, annyi azonban bizonyos, hogy a Kárpát-
mendecében bármely nemzethez tartozónak is vallanánk 
magunkat, nincs biztosítékunk afelõl, hogy felmenõink között 
valamely együttélõ nemzet(iség) tagjai ne lennének. Az 
örmények esetében ennél sokkal többrõl van szó: a keleti 
keresztény spiritualitást egész gazdagságában birtokolják, 
kezdve az Ararát-hegyi gyökerektõl a Szent Korona-
misztér iumban csúcsosodó szakrál is  monarchia  
eszmeiségének magváig.
A magyar nyelvterületen élõ örmény testvéreink többsége a 

keleti egyházi sajátosságot kidomborító megnevezés szerint Róma-központú egyházzal együtt december 25-én ünneplik a 
az Örmény Apostoli Egyház Tádé és Bertalan térítése nyomán Megváltó Születésének Ünnepét. A Hagyományhû Örmény 
kialakult gregorián szertartású, Rómától és Bizánctól egyaránt Apostoli Egyházban viszont õsi gyakorlatként – nem a Julián-
független egyházszervezettel, élén az örmény katholikosszal féle naptáreltolódás miatt – Jézus Krisztus kettõs megjelenését 
(1). Elkülönültségük oka, hogy a 451-es Kalkedoni Zsinat ünneplik január 6-án, azaz emberi születését, illetve a „János-
idején is autonómiájukért háborúztak – akkor éppen a keresztséget”, ami Jézus nyilvános mûködésének kezdete. A 

MOTTÓ: „A Kárpát-medencében kétfajta 
ember létezik. Az egyik már tudja magáról, 

hogy örmény gyökerû, 
a másik még nem.

”
(Erdélyi Örmény Gyökerek)



szaszanida perzsákkal –, amiért püspökeik nem lehettek jelen csatlakozó örmények is jöttek vele a Kárpát-medencébe. A 
a zsinaton, így annak határozatai sem fogadhatták el. A zsinati közvetlenebb kapcsolatunk azonban XVII-XVIII. századi két 
dokumentumok késõbb téves fordításban jutottak el az betelepülési hullámhoz kötõdik,  amikor az örmények 
örmény püspökökhöz, akik nyilván elutasították a valóságnak különféle hódítók elõl menekültek térségünkbe. Ebben a 
nem megfelelõ szövegeket, Róma és Bizánc viszont ebbõl hu ll ám ba n Gy er gy ós ze nt mi kl ós on , Cs ík sz ép ví ze n,  
kifolyólag monofizitáknak (2) bélyegezte õket. Napjainkra a Erzsébetvárosban és Szamosújváron alakultak örmény 
másfél évezredes félreértés állapota megszûnt I. Karekin telepek. A XVII. század végén a Szentszék az örmény Verzár 
örmény katholikosz és II. János Pál pápa 1996-os római Oxendiust bízta meg, hogy az erdélyi örményeket Rómával 
tal álk ozá sán ak kös zön het õen . Köz ös nyi lat koz atb an egyesítse. A liturgia nyelve örmény maradt. Verzár halála után 
kötelezték el magukat, hogy „tisztázzanak minden olyan az erdélyi örmény katolikusok perszonáluniós apostoli 
félreértést, amelyet a múlt vitái nyomán örökölt a két egyház. kormányzóságként a mindenkori erdélyi római katolikus 
A dokumentum elismeri, hogy a teológiai eltérésekhez püspök (ma érsek) joghatósága alá kerültek. A XVIII. század 
nagymértékben hozzájárultak nyelvi, kulturális és politikai elsõ felében a török birodalomból Belgrádba is érkeztek 
tényezõk, befolyásolva a tanbeli meghatározásokat. A pápa és örmények, majd a török elõl Újvidékre menekültek. A XIX. 
a katholikosz megállapítják, hogy egyházaik jelentõsen elõre századra a magyar társadalom közép-felsõ kategóriájába 
haladtak Krisztus egységének keresésében: Krisztus tökéletes emelkedtek, mindenekelõtt páratlan gazdasági érzéküknek 
Isten istenségében és tökéletes ember emberségében. Ez az köszönhetõen, ugyanakkor teljes sorsközösséget vállaltak a 
egység valós  és tökéle tes, minden  változás, minden  magyarsággal. Ekkorra 12-15 ezerre tehetõ a számuk, és 
megosztottság, bármiféle kettéválasztás nélkül(3).” egyházi struktúrájuk is konszolidálódott, mint az erdélyi római 
A források szerint eleink a honfoglalás elõtt az örmény katolikus egyházmegyéhez tartozó apostoli kormányzóság. 

szertartással legalább annyi- Az 1848-49-es harcokban hetvennél több örmény származású 
ra sze rves kapcso latban  tiszt és mintegy kétszáz fõ közkatonaként vett részt a 
voltak mint a bizáncival. magyarok oldalán. Köztük volt „Kiss Ernõ altábornagy, aradi 
Feltételezhetõ, hogy ebben a vértanú (1799-1849), aki saját maga gondoskodott ezrede 
korban Alsó-Szkíthiában a felszerelésérõl; a Hannover-huszárezred parancsnokaként 
hun-magyar püspökségek küzdött a délvidéki szerb betörések ellen, a világosi 
köz ül ném ely ik örm ény  fegyverletétel után került Haynau fogságába, aki egykori 
sz er ta rt ás ú le he te tt . A parancsnokaként – «kegyelembõl» – halálos ítéletét kötél 
bizánci és római birodalmi helyett fõbelövésre változtatta. Lázár Vilmos aradi vértanú 
politikák egyaránt nemkívá- (1815-1849), aki 1849-ben ezredesi rangban dandár-
natosnak tartották az Arsa- parancsnok az Északi Hadseregnél. Karánsebesnél tette le a 
kida szakrális monarchia fegyvert, Kiss Ernõvel (valamint Dessewffyvel és 
vonalának fenn-maradását Schweidellel) együtt lõtték agyon 1849. október 6-án 

eleink között. A magyar honfoglalás-kori körtemplomainkra hajnalban, az aradi várárokban. Czetz János honvéd tábornok 
vonatkozó források megsemmisítése vagy meghamisítása (1822-1904) a világosi fegyverletétel után emigrált, végül 
ennek jelei.  A Szent Korona  ikonológiai -ikonográfiai Argentínában telepedett le. Elõbb katonai térképészeti 
sajátosságai, a magyar koronázó palást örmény szertartású intézetet alapított, majd Buenos Airesben létrehozta a Katonai 
papi palástra jellemzõ jegyei, az örményeknél máig Akadémiát, amely máig gondosan õrzi emlékét.” (7)
fennmaradt Szent Korona-hagyomány, az esztergomi A teljesség igénye nélkül meg kell említeni még néhány 
oroszlán-motívumok közvetlen örmény hatásról beszélnek. kiemelkedõ magyarországi örmény 
Olyan vélemény is van, amely szerint a Szent Korona szem élyi sége t: „Csi ky Gergely 
éppenséggel két példányban készült el, mégpedig egyik (1842-1891) drámaíró, katolikus 
Világosító Szent Gergely, a másik Szent Ovszep számára. pap és egyházjogász, 1875-ben 
Nem véletlenül a Kaukázus-vidéki magyar jelenléttõl kezdve álnéven mutatták be elsõ darabját a 
amolyan szakrális ikernépként igen sok hasznos forrást Nemzet i Sz ínházban . Késõbb  
õriznek a magyarság történelmével kapcsolatban. Errõl kilépett az egyházi szogálatból és 
Lukácsy Kristóf (4) örmény katolikus pap, a magyar nyelvû számos , kritizáló vígjátékot írt 
armenológia megalapítója, a magyar-örmény testvériség (Pr ole tár ok,  Nagym ama , s tb. ). 
kutatásának úttörõje így vall: „Nagy szerencse, hogy az Szongott  Kr is tóf (1843-1907) 
örményeknek irodalma van azon korból, amikor a magyarok szamosújvári  taná r, az erdé lyi 
még Ázsiában tanyáztak. Történetíróik már csak azon magyarörmények és Szamosújvár 
viszonylatnál fogva is, melyben az örményekkel a t ö r t é n e t é t ,  n é p s z o k á s o k a t ,  
magyarokkal érintett nyelv, vallás és közös eredet tekintetében hagyományokat jegyzett le, kiadta a 
állottak, de még inkább azon sokszoros érintkezésnél fogva, Magyarhoni örmény családok genealógiáját. Megalapította, 
melybe Ázsia különbözõ pontjain egymással jöttek, a szerkesztette és kiadta az Armenia c. folyóiratot, magyarra 
magyarokról történelmi adatokat közölnek, melyeket másutt fordított – több más között – egy V. századi örmény krónikát. 
hiábavaló lenne keresni, és olyan fényt derítenek a magyarság Hollósy Simon (1857-1918) a Korbuly családnév helyett a 
eredetére, amit még nem sejthetünk(5).” Tragikus, hogy ilyen szabadságharc hatására apja vette fel a Hollósy nevet. A 
fontos terület kutatására nemcsak világi, de egyházi magyar fes tõmû vész Hollósy  Simo n München bõl haza hozv a 
szakemberek sem áldoztak(6), a Kárpát-medencei örmény tanítványait, velük és néhány barátjával a nagybányai 
rítusról pedig alig él valami a magyar köztudatban. festészeti iskola alapítója volt, a magyar festészet egyik 
A Kézai és a Thuróczy krónikák szerint honfoglaló eleinkkel nagyszerû alakja. Kacsóh Pongrác (1873-1923) a János vitéz 
már jöttek örmények a Kárpát-medencébe. II. Endre királyunk zeneszerzõje eredetileg matematikát tanított. A János vitéz 
keresztes hadjárata során Örményországba is eljutott, és hozzá már a bemutatón óriási sikert aratott. Õ írta a Rákóczi c. 
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daljátékot is, amelynek egyik dalbetétje kedvelt, ma is gyakran Corvin-köz parancsnokaként lett híressé, az októberi 
felhangzó zene. Bányai Elemér ismert álnevén Zuboly (1875- forradalom egyik emblematikus  alakjává. Amerikából 
1915) újságíró, számos erdélyi,  majd budapest i lap hazatérte után alapfeladatának tekintette egy 56-os múzeum 
munkatársa, Budapest nevezetességeinek krónikása, az elsõ létrehozását, amelyet végül Kiskunmajsán megvalósított (8). 
budapesti városvédõ, Ady Endre hû barátja. Fronton történt Az örmény nép manapság is sajnálatos nemzetközi 
halála után Ady versekben is megörökítette emlékét. Issekutz elnyomásnak van kitéve, ami abban is megmutatkozik, hogy 
Béla gyógyszerészprofesszor, akadémikus (1886-1979), a az I. világháborúban az Ottomán Birodalom által elkövetett 
kolozsvári egyetemmel 1920-ban Szegedre költözött, ahol örmény genocídium elismerését a nemzetközi fórumok is 
megszervezte az egyetem gyógyszertan tanszékét, majd 1937- kényszeredetten  válla lták.  A Kárpá t-medence magyar 
tõl a budapesti egyetemen tanszékvezetõ, rektor volt. Sok más nyelvterületén élõ örményeinek sajnálatos nyelvi beolvadása 
gyógyszer közt a Troparin és a Novurit létrehozója. Barcsay után katolikus egyházszervezeti létük utolsó pillanatainál 
Jenõ festõmûvész (1900-1988), a Magyar Képzõmûvészeti tanúskodhatunk, amennyiben a jelenleg joghatóságilag 
Fõiskolán az anatómia és a szemléleti látszattan professzora, illetékes római katolikus hierarcha kisebbségfelszámoló 
híres könyve a Mûvészeti anatómia. A szentendrei iskola kozmopolitizmusa alól mihamarabb ki nem szabadulnak. Ha 
fontos alakja, mûvészetpedagógiai munkássága különösen nem is áll hatalmunkban láthatóan tenni érdekükben, Magyar 
értékes. Dávid Antal Iván (1913-1988) erdélyi magyar Nemzetünk megújulásáért imádkozva ne mulasszuk el a 
lapoknál újságíró-szerkesztõ, novellista, 1945-ben családjával csodát kérni örmény testvéreink számára is. Jézus Krisztus 
Budapesten települ le, késõbb itt írja történelmi regényeit: születése és nyilvános fellépése hozza meg nekik is mindazt a 
Muzsikáló kút, Háromszék nem alkuszik, Erdély nagy kegyelmet, amelyre szükségük van történelmi és üdvtörténeti 
romlása (trilógia), A szolgadiák (Kõrösi Csoma Sándorról), A feladatuk civil és egyházi szempontból egyaránt szabad és 
tanú (Orbán Balázsról), stb. Pongrácz Gergely ?(1932-2005) felszabadult folytatásához! „Shenoraavor Nor Dari yev Pari 
szamosújvári születésû magyarörmény, aki 1956-ban a Gaghand! (9)”

7.

(1) Örmény Katholikosz: az autokefál örmény (luszavorcsagán) egyház legfõbb feje, pátriárka. (V.ö.: Katolikus Lexikon)
(2) monofiziták (a görög monoszphüszisz – egy természet – szóból): tévtanítók, akik Krisztusban az isteni és az emberi természet egységét valamilyen 
természetes összetettség, többnyire a test és a lélek egységének módjára gondolták el. – Pl. az apollinarizmus és az arianizmus szerint Krisztus emberi 
lelkét maga a Logosz tölti ki, s így valójában nincs teljes emberi természete. Nézetüket szentírási kijelentésekkel igyekeztek igazolni: az Ige testté lett. 
A természetbõl vett képeket és hasonlatokat az egyházi teológia is használta (tûzben izzó vas, test-lélek), de mindig kellõ magyarázattal. Magyarázatra 
azért volt szükség, mert az ilyen képekben mindig kísértett az isteni és emberi természet keveredésének gyanúja. Akkor kezdtek világosan látni, 
amikor már kezdték a természetet (phüszisz) és a személyt (hüposztaszisz) megkülönböztetni. (in: Katolikus lexikon, Gál Ferenc)
(3) Forrás: magyarkurir.hu
(4) Született 1804. március 30-án Bethlenben, elhunyt 1876. okt.óber24-én Szamosújvárt. Bécsben szentelték pappá 1827-ben, örmény katolikus 
segédlelkész Szamosújvárt, 1837-tõl tanár a gyulafehérvári papneveldében, 1856-tól haláláig Szamosújvár örmény katolikus plébánosa, kerületi 
esperes. Az abszolutizmus alatt visszautasította erdélyi örmény püspöki kinevezését, 40 000 Ft-os adományával életre hívta a szamosújvári örmény 
fiúárvaházat. (Magyar Életrajzi Lexikon, vázlatos idézés)
(5) Idézet a A magyarok õselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfõk után c. könyve (Kolozsvár, 1870.) Elõszavából
(6) Ennek a szomorú valóságnak sajnálatosan eléggé nem értékelt kivétele Zsigmond Benedek, a fiatal tudósnemzedék kiemelkedõ alakja.
(7) Forrás: magyarormenyek.hu
(8) Idem: 7.
(9) Újévi-karácsonyi örmény köszöntés

Török András István: Januári történet

sak az hal meg, akit elfelejtenek – olvassuk az újságok egyaránt. Természetesen nem egyedül: volt egy komoly 
gyászhíreiben meg a kézbesített gyászjelentésekben. A udvarlója, Ferenc, aki tudott gépkocsit  vezetni.  Feri, Cmegállapításban mély igazság, de egyszersmind belsõ szükséghelyzet lévén, kapott a mentõszolgálattól egy autót, s 

parancs is rejlik: ne hagyjuk feledésbe merülni a valamikor Katival együtt mentették a rászorulókat.
hozzánk közel álló személyeket, vagy azokat, akik példaadó A forradalom és a szabadságharc leverése után Ferit 
életet éltek; a mártírként meghaltak emlékeit pedig különös letartóztatták, s egy ad hoc tárgyalás végén halálbüntetést 
gonddal kell õriznünk. Évtizedekkel ezelõtt egyszer vagy kapott. Az ítélkezõk között azonban ott ült egy szovjet tiszt is, 
kétszer láttam a fõvárosban lakó Major Katalint, az 1956-ban aki azonnal felállt, és elmondta, hogy ezt a fiatalembert ismeri: 
érettségizett, tehetséges és szorgalmas diáklányt. Orvos akart õ, és egy fiatal lány látta el súlyos sebét, majd vitte kórházba, 
lenni, s jelentkezett az egyetemre. Tanulmányi eredménye ahol meggyógyították. Erre Ferit szabadon engedték, s õ még 
alapján biztosra vette, hogy felveszik – de csalódnia kellett. aznap elindult, hogy elhagyja az országot.
Édesapja kiskereskedõ volt, s ez a tény kizárta azt, hogy Rákosi Közben Kati megtudta, hogy elutasították a fellebbezését, s 
és Gerõ diktatúrájában orvos lehessen. Az elutasításba nem biztos lehetett abban, hogy Kádár rendszerében épp úgy nem 
nyugodott bele: fellebbezett, s aztán, hogy gyakorlatot lehet belõle orvos, mint ahogy a forradalom elõtt sem lehetett. 
szerezzen az egészségügyi pályán, ápolónõként helyezkedett Aztán Feritõl jött egy üzenet, hogy külföldön van, egyetemre 
el a Szent László kórházban. Az ’56-os októberi forradalom jár, s Kati ott jó eséllyel jelentkezhetne orvosi pályára. A lány 
kitörésekor is ott dolgozott. Hivatástudatára és bátorságára némi habozás után döntött: elindul régi álma után, hogy orvos 
jellemzõ, hogy a forradalom kezdetétõl fogva mentette a lehessen, s persze Feri után is. A döntés nem volt könnyû, 
sebesülteket, magyar forradalmárokat, szovjet katonákat hiszen akkor már ’57 január végét írtuk: az osztrák határt 



szigorúan õrizték, felszólítás nélkül lõttek a menekülõkre, ruhás rendõrök sétálgatnak le-fel a sírok között, miközben 
csupán Jugoszlávia felé mutatkozott még némi lehetõség az állandóan figyelték a megjelenteket. A temetõ bejáratánál 
ország elhagyására. A lány tehát a déli határ felé vette útját. rendõrautók álltak. Feri, miután megtudta, hogy Kati meghalt, 
A Major család hamarosan hírt kapott: Kati meghalt. Lövés otthagyta az európai egyetemet, és egy távoli kontinens 
érte valahol Baja közelében, keressék a bajai kórházban ezt országába költözött – keseregni és felejteni. De sikerülhet-e a 
meg ezt az orvost. A szülõk leutaztak, s a nevezett orvostól kettõ egyszerre? Vajon nem áldozat-e õ is? A kivégzést 
megtudták, hogy lányukat a határ közelében alhasi lövés érte. megúszta, a test élve maradt, de a lélek hallatlan terhet vonszol 
A lövedék végighaladt a törzsén, s átjárva a tüdejét is, a hátán magával. Feri a történelemnek és saját lelkiismeretének 
jött ki. Ennek ellenére, ha hamar kórházba kerül, meg lehetett mártírjaként élhet valahol…
volna menteni az életét. „Hagyták elvérezni” – hangzott az A szörnyû esemény mindenkit megrázott. Gyermekként is 
orvosi magánvélemény. (A halál körülményeire vonatkozó megéreztem, hogy nemcsak egy fiatal élet hunyt ki, hanem 
hivata los  jel entés nem szü letett : a lövés irányából  még sok minden, amiben reménykedtünk, mi, a család, a 
következtetve azonban bizonyos, hogy Kati fekvõ helyzetben rokonság, a jó szomszédok, az ismerõsök. A mi forradalmunkat 
kapta a lövést. Valószínûleg életével fizetett ártatlansága és szabadságharcunkat tiporta le a barbár hatalom. Horn 
megõrzéséért vagy annak kísérletéért.) A szülõk aztán Gyula, a harmincnyolc évvel késõbbi miniszterelnök már ’56 
intézkedtek, a holttestet a fõvárosba hozatták és eltemették. decemberében ott masírozott a Nyugati pályaudvarnál, 
Kati halálának dátuma 1957. január 31. nyakában a dobtáras géppisztollyal, a vérbírák, a Tutschekek, a 
A tragikus hír egy egészen különös véletlen folytán jutott el a Vidák, a Lomjapatakik futószalagon gyártották a halálos 
családhoz. Az orvos a lány irataiból látta, hogy az elhunyt ítéleteket, a sztrájkoknak vége szakadt, a munkástanácsok 
ápolónõként dolgozott a Szent László kórházban, s emlékezett, vezetõit lecsukták, el kellett felejtenünk a Márciusban Újra 
hogy az egyik volt évfolyamtársa is ott orvos; természetesen Kezdjük jelszót, a hazai magyarság pedig kevesebb lett 
telefonált kollégájának, a pesti kórházból pedig valaki üzenetet kétszázezer fiatal, életerõs fõvel. Mindehhez hónapok 
vitt a szülõknek.   A temetésen az egész középiskolai osztály kellettek. Nekem azonban, a gyereknek, de a késõbbi 
ott volt. Katit, bár nem volt gyûrûvel eljegyzett menyasszony, felnõttnek is, ’56 szabadságharca azon a napon ért véget, 
fehér  menyasszonyi ruhában, fején  mirtuszkoszorúval amelyiken megtudtam, hogy Major Katalin meghalt.  De 
ravatalozták fel. A Szent László kórházból az ápolónõk fehér hagyhatjuk-e, hogy végleg meghaljon? Mert csak az hal meg, 
köpenyben, fejükön fehér, keményített fejfedõvel (fityulával) aki t elfele jtenek . Kötelességünk tehát emlékezni  és 
álltak a koporsó két oldalán; a kórház kórusa énekkel emlékeztetni. Amíg Katit és mártírtársait emlékezetünkben, 
búcsúztatta a kolléganõt. A gyászolók közül sokan nem fértek eszmeiségünkben, lelkünkben életben tartjuk, addig ’56 
be a ravatalozó helyiségbe; õk kint álltak, s látták, hogy civil õszének dicsõsége és a magyar szabadság nem hal meg.

8.

Dr. Bakos Batu: A megtörtént és az elmaradt revízió

rianonban 1920. június 4-én írták alá a gyõztes (itt nemcsak székelyek és magyarok, hanem románok 
hatalmak Magyarországgal az elsõ világháborút lezáró elsõsorban szervezett munkások és temesi svábok is voltak, Tbékét. A súlyos feltételekrõl ezen a konferencián sok míg Gyulafehérvárott csak oláhok, többségükben parasztok és 

szó esik. Itt inkább néhány olyan vonatkozásról szólnék, amire pásztorok!) határozatának felhasználásával.
ritkábban vetül fény. Mindenek elõtt érdemes elgondolkodni a Ezek a népgyûlések az elmaradt népszavazásokat voltak 
tények alapján az egész tragédia okáról. Ez nem a katonai hívatottak pótolni. Ilyen történt még Turócszentmártonban, 
vereség volt. A háborút ugyan az antant hatalmak megnyerték, illetve még egy fokozattal további helyettesítés Amerikában, 
de nem a kicsi szövetségesek. A magyar hadsereg nem züllött ahol a ruszin emigránsokkal írattak alá határozatot. A 
szét. A katonák meg akarták és meg is tudták volna védeni az népszavazástól úgy irtóztak, mint az ördög a szentelt víztõl. 
országot. Erre sok bizonyítékunk van. Az olasz fronton történt Joggal hisz késõbb kiderült az Õrvidéken, hogy a nem magyar 
parancs megtagadások kivizsgálásakor felvett jegyzõkönyvek többségû területen is a magyarok javára dõlt el. Természetesen 
szerint (József fõherceg) a katonák azt követelték, – a népszavazás kiírására csak aztán került sor, hogy fegyveres 
elsõsorban a székely ezredek – vigyék õket a magyar román ellenál lás magakadályozta  a megszál lást. Törökország 
határra, mert a Hazát kívánják megvédeni, s nem az olasz esetében ugyanígy történt. A Tanácsköztársaság szintén 
arcvonalon elesni, vagy fogságba kerülni értelmetlenül, cél fegyvert  ragadott , s a cseheket  elpáholta. Az antant 
nélkül. Õket a patkányok puccsával hatalomra került áruló nagyhatalmai fenyegetõzésen kívül semmit sem tettek, nem 
Károlyi kormány, helyesebben annak hadügyminisztere, aki áldozták fel szövetségeseik érdekében egyetlen katonájukat 
„nem akart többé katonát látni”, zavarta haza, fegyverezte le, sem. Sokat írhatnánk még ezekrõl a dolgokról, így a román 
oszlatta szét. Ugyanez a kormány akadályozta meg, hogy a lakósság magatartásáról, a svábok és ruszinok hûségérõl, a 
Felvidéket megvédjék a sebtében összeállt hazafiak – néhány szlovákok kísérletérõl, hogy Magyarországon maradhas-
rendõr, postás, leszerelt katona, önkéntes polgár, akik a cseh sanak. „Az a nép, aki érdekeit, határait nem akarja megvédeni, 
légionáriusokat többször kiverték az országból. Ezek a aki gyáva és hamis képzelgéseikben osztozik , sorsát 
hazaárulók – Károlyi, Jászi fegyverezték fel a Román Nemzeti megérdemli.” Trianont, tehát ellenállásunk hiánya, nemzeti 
Tanács nemzetõreit, s nem látták el utánpótlással a székely tartásunk csõdje hozta, s ennek elsõdleges oka a Károlyi 
hadosztályt. Õk esdették ki Belgrádban a Padovában kötött kormány, majd a Tanácsköztársaság szakítása történelmi 
fegyverszünet megváltoztatását, ami sokkal hátrányosabb volt mú lt un kk al , ha gy om án ya in kk al , al ko tm án yu nk ka l,  
számunkra, s tették lehetõvé a románok újbóli hadba lépését. jogfolytonosságunkka l.  Más szóval  Szen tkoronánk 
Õk szállíttatták az oláh parasztokat Gyulafehérvárra, hogy megtagadása.
kimondhassák elszakadásukat Magyarországtól – a MÁV A revízió a béke feltételeinek, körülményeinek megváltozta-
ingyen tette ezt. Õk nem éltek a Kolozsvárott történt népgyûlés tása. E célért az elsõ perctõl, amikor az árulók eltávolíttattak, 



megkezdõdött a küzdelem. Lehetõsége elvileg adott volt, hisz folyamatos magyarellenes propaganda ellen felvettük a 
a béke okmá nyho z kísé rõ leve let adta k, amib en ezt harcot, amit már akkor is meg kellett volna tenni. A társadalom 
megpendítették. Közben a Népszövetség is megalakult. „A vélemény fordulása természetesen nem egyenlõ az adott 
Közgyûlés idõrõl idõre ajánlhatja, hogy a Népszövetség ország hivatalos külpolitikájával. Példának csak Roosevelt és 
tagállamai vegyék újra fontolóra azokat a szerzõdéseket, Churchill nevét hoznám fel. Az elsõ 1932.VIII.17-én 
amelyek alkalmazhatatlanná váltak…” Ide tehát szintén nyilatkozta: „Már Wilson elnök is láthatta Versaillesben, hogy 
lehetett fordulni, jóllehet a késõbbiekben kiderült, hogy a békeszerzõdések igazságtalanságokat tartalmaznak, de nem 
minden eredmény nélkül. A békeszerzõdés kisebbség-védelmi tudta azokat megakadályozni, és  elfogadta abban a 
rendelkezéseit az utódállamok soha be nem tartották. Az meggyõzõdésben, hogy néhány éven belül újabb nemzetközi 
állandó panaszok ellenére a Népszövetség semmit sem volt értekezlet jóvá fogja tenni az igazságtalanságokat.” A második 
képes orvosolni. A revízióra tehát más módon lehetett csak sort 1932.XI.21-én az angol alsóházban: „A gyõztesek leszerelése 
keríteni. elõtt föltétlenül orvosolni kell a legyõzöttek jogos panaszait. 
A Trianoni békeszerzõdés azonban június 4-i aláírását Sokkal célszerûbb volna az olyan problémákat, mint a danzigi 
követõen már ugyanazon évben sérült, amikor magyar szabad korridor, vagy Erdély, addig rendezni, míg hidegvérrel és 
csapa tok megakadályozták  Auszt riát abban , hogy az nyugodt légkörben lehet róluk tárgyalni.” Az utóbbi Auer 
Õrvidéket birtokba vegye. Hosszas huzavona után olasz Pálnak ennél biztatóbbat is mondott, illetve Teleki Pálnak üres 
közvetítéssel az érintett államok kormányai Velencében széket biztosított volna a háború utáni békekonferencián, de 
megegyeztek, hogy a terület egy részének sorsáról mindezekbõl semmi sem lett.
népszavazás döntsön. Ennek eredményeként Sopron városa és A légkör megváltozása természetesen a magyar status quo 
környéke Magyarországon maradt Trianon döntése ellenére, megváltoztatási szándékot nem ítélte le, sõt némiképp 
azaz ez már az elsõ revíziós lépésnek tekinthetõ, s 1921-ben segítette. A magyar álláspont kemény volt ugyan, de a 
alig egy évvel az aláírás után hatályba lépett. Törökország hivatalos külügy a Revíziós Liga tevékenységét csak eltûrte, 
ugyancsak fegyveres erõvel érte el a maga (Sévres) sokszor még akadályozta is. „A magyar külügyminisztérium 
békeszerzõdésének nemcsak módosítását , hanem teljes nem szívesen emlegette a revizionizmust, és minden esetben 
megváltoztatását (1923 Lausanne). A magyar fegyveres szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy véleménye szerint 
akcióhoz  azonban meg ke llet t szabadu lni az áru ló, az a békés változással azonos.” A szomszéd államokkal 
nemzetellenes kormányoktól, s újra a hagyományoknak megegyezni nem lehetett, bár 1927- ig Csehszlovákia részérõl 
megfelelõ alkotmány talajára állni, és a jogfolytonosság – Masaryk elnök – elhangzottak némi hajlandóságot sejtetõ 
helyreállítását megkezdeni. Ez mind elindult, s így a nemzeti nyilatkozatok. Jugoszláviával a magyarok próbálkoztak, siker 
tartás helyre állt, újra megerõsödött. „A háború után nélkül. Így következett be az olasz-magyar nyitás a huszas 
feleszmélve a szörnyû tragédiából a nemzet önvédelmi évek vége felé, ami immár hivatalos revíziós lehetõséget vetett 
ösztöne azonnal mûködni kezdett. Felismerte legnagyobb fel. Eredménye késõbb lett. Meg kell azonban jegyezni azt is, 
mulasztását, bûnét, s orvosolni  akarta. Alkotmányozó hogy „Magyarország a Briand-terv elfogadásának feltételéül 
nemzetgyûlés t  h ívtak össze ,  helyreál l í to t ták  a  szabta az államok jogegyenlõségének helyreállítását és 
jogfolytonosságot, kiküszöbölték a belsõ vakoló kanalas kijelentette, hogy olyan szerzõdéshez, ami lehetetlenné tenné 
bomlasztók rombolását. Nem vették ugyan észre, amit Bangha a békeszerzõdések módosítását, nem járulhatna hozzá.”
páter, illetve Prohászka püspök világosan jelez: a nemzeti A harmincas évek végére a légkör megváltozott. Az európai 
liberális (akkor szabadelvûnek mondták) XIX század második egyensúly felborult, s Közép-európában német túlsúly alakult 
fele és a XX. eleje már komoly roncsolásokat végzett az ki. Magyarország ugyan lavírozott a németek és olaszok 
alkotmány kényes szövetén. Mégis a mûtét lehetõvé tette a között, de csak idõ kérdése volt mikor szûnik meg ennek a 
nemzet feltámadását, sõt a részleges területi gyógyulást.” lehetõsége. Az elsõ tényleges revízióra Csehszlovákia  
Az ország politikájának, életének alapja a revízió, a felbomlásakor került sor. A nyugati demokráciák Münchenben 
békeszerzõdés módosítására törekvés lett. Ezért a célért a béke megmentése érdekében megegyeztek Németországgal 
dolgozott a külpolitika, a közélet a határokon belül, s folyt a és Olaszországgal. „A szerzõdésrõl joggal mondták, hogy 
nemzetnevelés, az ifjúság képzése, kiképzése, oktatása. A erõszak nyomán született. De sajnos pontosan úgy született az 
kirabolt, megalázott, gazdaságában tönkre ment ország is, amit a szerzõdés megtört: Versailles és Trianon.” „A 
hihetetlen összegeket költött az iskolákra elemitõl egyetemig, függeléket Olaszország képviselõje vetette fel az alapegyez-
külföldi magyar intézetekre. 1927-ben megalakult a Revíziós mény létrejötte után.” „18 év késedelemmel  mind a négy 
Liga, amit magánszemélyek és szervezetek támogattak, nagyhatalom elismerte a nemzetiségi alapelvet…Helyben 
tartottak fenn. Az ország teljes lakóssága, különösen a hagyták hát, hogy a magyarkérdés is rendeztessék kétoldalú 
munkások, részt vett a munkában, áldozta idejét és pénzét erre tárgyalások útján.” „Végül a meg-megszakadó tárgyalásokon- 
a nemes célra. „A Liga a revízió szolgálatában állandó a nagyhatalmak idõnkénti közvetítésével – a területi rendezés 
ügynököket – mi külföldi titkárainknak neveztük õket – tartott lényegében létrejött, és az 1938. évi november 2-i bécsi döntés 
Európa és Amerika politikai központjaiban.” „A Liga idõszaki ítéletének csak néhány vegyes lakosságú vitás területfolt 
folyóiratokat adott ki négy világnyelven, ezeket a titkárok által hovatartozása ügyében kellett döntést hoznia.” „A nemzetiségi 
gyûjtött címekre küldte szét.” „Mindezt kiegészítette a hovatartozás alapján támasztott magyar területi igényeket 
Magyarország felé irányuló vendégjárás, melyet a Liga Csehszlovákiával szemben mind a négy nagyhatalom, 
rendezett. Egyes írókat és politikusokat, idõközönként egész Franciaország és Nagy-Britannia is jogosnak ismerte el…”
parlamenti csoportokat hívtunk meg Budapestre.” „Meg kell Németország lényegében nem nagyon kívánta Magyarország 
állapítanom, hogy mihelyt a háborús düh lelohadt, a gyõztes erõsödését, s inkább az önálló Szlovákiára számított. Sajnos a 
társadalmak mind több fogékonyságot mutattak…” magyar politika hibájából ebben igaza is lett. Tiso még a 
Hosszasan lehetne sorolni azokat a neveket, akik felismerve a döntés elõtt Magyarországon járt, hogy Szlovákia – egész 
helyzet képtelenségét és igazságtalanságát a magyar ügy mellé Szlovákia – csatlakozásáról egyezkedjék. Itt felelõs közéleti 
álltak. Ez tulajdonképp azt jelentette, hogy a világháború elõtti személy nem volt hajlandó tárgyalni vele. (Sajnos hasonló eset 
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történt 1990-ben is.) Ezután hazatért, s megszületett az területek náluk maradtak, a gázlelõhelyek idegen testként 
önálló szélsõjobb, a németekkel teljesen kollaboráló benyúltak a magyar állam földjébe. A székely megyék 
szlovák állam. Ide-kívánkozik, hogy a magyar szlovák délnyugatról védhetetlenek voltak. Megszakadt a vasúti 
ellentétek miatt nem nagyon beszélünk arról, hogy a összeköttetés. Nemzeti szempontból azonban nehezebb 
szlovák katonai vezetés mindig jó kapcsolatot tartott fenn a lett volna igazságosabb határt húzni. Itt nem lehetett olyan 
magyarral, valamint Hlinka páter akciójáról sem, aki tiszta viszonyokat teremteni, mint Dél-Szlovákiában. A 
Párizsba utazott megakadályozandó a csehekhez csatolást, döntést közömbössége miatt mind Anglia, mind az 
mert inkább Magyarországban maradtak volna. (Több Egyesült Államok tudomásul vette, a Szovjetunió pedig 
hasonló momentum leírására itt és most nincs hely – sajnos, elfogadta . Az öröm hihete tlen vol t. Romániában 
pedig a szlovák püspöki kar Benes dekrétumát elítélõ hozzávetõleg 800 000 magyar maradt, Magyarországon 
nyilatkozata fontos lenne.) Mind a Felvidék visszatért egy millió román. A megszálláskor történt atrocitások 
részében, mind az anyaországban óriási volt az öröm. A száma csekély volt (ellentétben a háború végén a románok 
késõbbi fanyalgóknak figyelmébe ajánlanám az akkori által elkövetettel). A MÁV hamar megteremtette az 
híradó felvételeit, amelyeket nem manipuláltak, valódiak. összeköttetést a székely megyékkel. Az európai háború 
A Felvidék után még a háború kitörése elõtt Kárpátalja ellenére gyors fejlõdés indult.
következett. 1939. március 14-én Hitler bekebelezte 
Csehországot, Szlovákia pedig német hûbéres lett. A A Délvidék egy részének visszaszerzése már nem békés 
magyar kormány magának igényelte területét. Ekkor úton történt. Miután a Kisantant megszûnt, Jugoszlávia 
történelmi jogra hivatkozott, de valójában a közös magyar- maradt annak egyetlen érintetlen állama. Magyarország 
lengyel határ, valamint a víz gazdálkodás és a nemzetiségi már rég kereste az alkalmat a békülésre, hisz a legkisebb 
összetétel volt az igazi indok. Németország nem látott területrõl, és hasonló katonai erényeket mutató néprõl volt 
tisztán a kérdésben, nem látta sem a nyugatiak, sem az szó. A másik oldalról azonban semminõ válasz nem 
Egyesült Tanácsköztársaságok (akkoriban így hívták a érkezett. Csak az európai háború zûrzavarában és a 
Szovjetuniót) véleményét és reakcióját. A magyar csapatok Kisantant kimúlásával jött el a békejobb nyújtásának 
azonban 1939. március 21-én bevonultak és elfoglalták. A pillanata. A két ország barátsági szerzõdést kötött. (Ehhez 
közös határ megvalósult. Lengyelország és Magyarország szokott túlzással tették hozzá az „örök” jelzõt.)  A 
viszonya ebben az id õszakban nagyon jó  volt. térségben uralkodó Németország örömmel vette. 
(Lengyelország volt a másik állam az Amerikai Egyesült Belgrádban azonban puccs kezdõdött, s eltávolította a 
Államok mellett, aki nem ratifikálta a trianoni szerzõdést.) német-barát kormányt. A Szovjetunióval  leszámolni 
Kárpátalja nyugati határát a magyarok megkísérelték akarván,  déli  szárnyát  biztos ítandó, megszáll ta . 
nyugatabbra tolni, azaz katonai erõvel további területeket Magyarországot együttmûködésre kérték fel további 
szerezni Szlovákiától, ezt azonban a németek határozott revízió ígéretével. A kérdés másik tanulmányomban is 
fellépésére kénytelenek voltak befejezni. (Világosan felvetõdik, mert Teleki Pál miniszterelnök halálával 
mutatja a németek velünk kapcsolatos álláspontját.) összekapcsolódik. Itt most annyit kell elmondani, hogy a 
Késõbb a közös határ arra volt jó, hogy a lengyelek itt magyar kormány csak Jugoszlávia felbomlása után lépett 
menekülhettek a németek és szovjetek elõl. Szlovákia fel, miután Horvátország önállóságával a délszláv állam 
viszont segítette a németeket a háború során. Ennek megszûnt létezni. A németek nem tartották be eredeti 
hatására Anglia és Franciaország elismerte a bekebelezést. ígéretüket, s a Bánság maradt a megszállt szerb állam része. 
Kárpátalja önkormányzatot kapott, érvényesülését az Magyarország ekkor még kívül tudott maradni a háborún. 
idõközben kitört háború akadályozta meg, jóllehet Sem az angolok, sem a szovjetek komoly fenyegetést nem 
szervezése és kiépítése megkezdõdött. tettek. „Anglia megérti, hogy Magyarország nem nézheti 
Németország és az Egyesült  Tanácsköztársa ságok ölbe tett kézzel, hogy az ottani magyarok a szerb igát 
szövetséget kötött, s együtt rohanták le Lengyelországot. némettel cseréljék fel.” A londoni magyar követ távirata – 
Magyarország ehhez semminõ segítséget nem adott, sõt ma már tudjuk – részben a magán-véleménye volt. Így 
fogadta a lengyel menekülteket, s fenntartotta a lengyel mondhatjuk azt is, hogy mindkét állam, valamint az 
követséget akkor is, amikor már nem létezett az ország. Egyesült Államok tudomásul vette, és hallgatólagosan 
Anglia és Franciaország hadat üzentek Németországnak, elismerte a tényt.
de a Szovjetuniónak nem. Háború azonban a nyugati A helyzet akkor változott meg, amikor Magyarország 
arcvonalon csak 1940-ben kezdõdött. Magyarország végig belépett a háborúba. Anglia még ekkor sem üzent hadat, 
semleges maradt. Románia felmondta az angol garanciát és jóllehet a Szovjetunió szövetségese lett, és minden 
tancsapatokat kért Németországtól. A Szovjetunió támogatást megadott a megtámadott országnak. Az 
felajánlotta a lehetõséget Erdély megszállására, amivel Egyesült Tanácsköztársaságok magatartása megérdemel 
Teleki kormánya nem élt. Besszarábiát elfoglalták a szovjet némi elemzést. A német támadás kezdetével Szlovákia, 
csapatok , Bu lgár ia  vi sszakapta Dé l-Dobrudzsát . Románia, Finnország, Olaszország azonnal csatlakoztak. 
Megkezdõdtek a román magyar tárgyalások. Hamar Magyarország csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította 
kiderült, hogy Románia csak idõt akar húzni, komoly meg. A kassai bombázás után – ezt a mai napig nem 
engedményeket nem tesz. Hamarosan felvonult mindkét fejtették meg – jó pár nappal késõbb üzent hadat a 
oldalon a hadsereg. Németország azonban nem akarta a mi ni sz te re ln ök  – tö rv én ys ér tõ en , or sz ág gy ûl és i 
háborút, s ezért Romániát kapacitálta, hogy tegyen jóváhagyás nélkül. A moszkvai magyar követ Kristóffy 
engedményeket. Erre a románok döntõbírósági határozatot jelezte, hogy a hadüzenet átnyújtásakor Molotov a külügyi 
kértek. Ezt hangsúlyozni kell, mert utólag le akarják népbiztos visszaadta a dokumentumot, s kérte hogy a 
tagadni. Így került sor augusztus 30-án a második bécsi következõ üzenetet továbbítsa kormányának: nem õk 
döntésre. Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, de állnak a bombázások mögött, ennek ellenére ki fogják 
ez elsõsorban a románoknak kedvezett. A gazdagabb vizsgálni. A magyar semlegesség fejében (a Szovjetunió) 
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garantálja Magyarország akkori határait, s támogatja Erdéllyel pontosabban az erózió már megindult. Ekkor a három állam 
kapcsolatos igényeit a háború után. A jobb megértéshez mellett még egy negyedik – az önálló Erdély – is szerepelt a 
tartozik, hogy Lenin szerint Trianon imperialista rablóbéke szenátorok anyagában, de szavazni már nem lehetett róla, mert 
volt, amit a Szovjet állam soha nem ismert el. Különösen a magyar diplomácia kérésére és Tom Lantos (nagy „segítõnk” 
dühösek voltak az áruló románokra (ma sincs másként). 1941. és „barátunk”) erélyes fellépése következtében onnan 
június végén tehát ez a helyzet: Anglia, s az Egyesült Államok kivették. A PanAm légitársaság prospektusaiban ugyanekkor 
megértik a magyar helyzetet, a Szovjetunió pedig kész a Európa térképén ez az állam jól kivehetõen ott volt. 
háború után is garantálni a határokat, sõt Erdély kérdése a Megjegyzendõ, hogy Petre Roman, amikor már nem volt 
levegõben lóg. Nem lehet felvetni a kérdést, „mi lett volna, ha” miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy „Ha létezik két román 
– hiszen ez teljesen történelmietlen, de itt mindenképp állam, miért ne lehetne három?”- a harmadik alatt egész 
megmozdul az emberben valami. A miniszterelnök válasza a biztosan Erdélyt értette. A fenti idõpontban a háború után 
követ táviratára: a követ végrehajtja az utasítást, nem politizál. elõször változtak a határok. Egyedül mi nem kívántunk ezzel 
A hadüzenet élt, a gyors hadtest megkezdte elõre nyomulását. élni egyik irányban sem.
A háború folytatása fokozatosan megváltoztatta a 
magyarokkal szembeni érzést. Az angol és amerikai hadüzenet 1990 elején még mind a Ruch (ukrán nacionalista szervezet), 
ugyan a miniszterelnök menesztéséhez vezetett, de az új mind az Ukrán Kereszténydemokrata Párt (vezetésük 
minden erõfeszítése ellenére sem tudta elérni a háborúból való emigrációban Münchenben tartózkodott) úgy nyilatkozott, 
kilépést. Ebben elsõsorban a nyugati hatalmak magatartása hogy Ukrajna függetlenségének elismerése és támogatása 
volt a ludas. Õk nem javasolták a szakítást Németországgal a fe jében készek  el fogadn i Kárpátal ja  csat lakozásá t 
zsidók biztonsága miatt. Így lényegében revíziónk és Magyarországhoz, ha az az érintettek beleegyezésével 
határainkon túl élõ testvéreink áldoztattak fel értük, de a történne. Nos 1991-ben a népszavazás 72 %-os eredményt 
késõbb bekövetkezett német megszállás következtében õket hozott (a Beregszászi járásban 90 % fölött volt) Ezek után írta 
sem sikerült megmenteni. Az viszont ugyancsak tény, hogy a alá a magyar kormány az ukrán alapszerzõdést. Ebben szó sem 
szövetségesek közül az oroszokat nem keresték a magyar esik arról, hogy ott számottevõ magyar kisebbség lakik, 
kormány képviselõi. A háború vége tehát a vesztesek között továbbá garantálja a határokat nemcsak most, hanem „a 
talált ismét. A Szovjetunió Csehszlovákiát, Jugoszláviát jövõben is”. A helyiek véleménye szerint: „A nyolcszázezres 
szövetségesnek ismerte el Románia átállását elfogadta, s úgy ruszin nép rendkívüli módon sajnálja, hogy Budapest a 
látta velük könnyebben megegyezik, mint a magyarokkal. magyar-ukrán alapszerzõdésben lemondott Kárpátukrajná-
Végeredményben ez döntött a revíziós kérdések elbírálásában. ról…õ és a kárpátaljai magyarság megkérdezése nélkül 
Még a balra fordult Szekfû is elismerte, hogy igényeinket a döntöttek róluk…A ruszinok nem titkolt vágya az volt, hogy 
háb orú  kit öré sek or á lta lán osa n el fog adt ák,  háb orú s egy népszavazás eredményeként Magyarországhoz került 
magatartásunk következménye teljes ejtésük. volna Kárpátalja.” A magyar kormány az országgyûlésben a 
A bolsevizálódás után nyílt, határozott felkelést, ellenállást titokban – állítólag a külügyminiszter nem is olvasta aláírása 
csak a lengyel és a magyar nép tanúsított. Mindez elõtt – megkötött alapszerzõdésrõl szóló vitában ígéretet tett, 
természetesen mindennemû revíziós gondolatot, kísérletet hogy hasonlóra más országokkal kapcsolatban nem kerül sor. 
csírájában fojtott el, hiszen a nyugatiak árulása mind a párizsi Ezt természetesen szintén nem tartották be, így mind a románt, 
béke során, mind a forradalomkor a Szovjetuniót tette a térség mind a szlovákot megkötötték. Csehszlovákia szétesésekor 
teljhatalmú urává. Meg sem említjük azt a tényt, hogy ismét mód lett volna a kérdést felvetni, hiszen a békeszerzõdés 
Csehszlovákia a maga szerzeményébõl feltétel nélkül átadta nem Szlovákiáról szólt. Ha történelmi indokok alapján történt 
neki a kibõvített Kárpátalját. A magyar párt a szomszéd a szétválás, akkor vissza kellett volna térni az 1938. év 
államokban lévõkkel ellentétben mindenek elõtt kommunista, végének határaihoz, ha pedig a népek önrendelkezése alapján, 
másodsorban internacionalista, s csak utolsó sorban volt akkor a magyar határ mellett összefüggõ tömbben lakó 
magyar. Nem használt ki semmi lehetõséget nemcsak a magyarok akaratát népszavazással ki kellett volna kérni. 
revízió, hanem a határon túli magyarok védelme érdekében Ko rm án yu nk  „l él ek be n ti ze nö tm il li ó ma gy ar já na k 
sem. Talán Sík Endre magyar külügyminiszter volt az egyetlen miniszterelnöke” szó nélkül tudomásul vette a szétválást.
kivétel, aki fel merte emelni szavát, de pont ezért hivatalából 
hamarosan távoznia kellett. Jugoszlávia viharos, háborúkkal tarkított szétesése hasonló 
A Helsinki értekezlet a status quo fenntartása miatt a határok helyzetet hozott. Itt ugyan Szerbia felé elhangzott egy bágyadt 
megváltoztatását tiltotta, s ez alól csak a döntõbírósági figyelmeztetés: „A békeszerzõdést Jugoszláviával kötöttük 
ítéleteket vette ki. A magyar diplomácia és kommunista párt meg, nem Szerbiával”, de egyéb nem történt. A magyar 
ennek a lehetõségnek felvetésével nem élt soha. Az országban kormány a horvátok ellenállását segítette, bár a kérés ellenére 
az oktatás, a belsõ propaganda minden „nacionalizmus” ellen csak könnyû fegyvereket szállí tot t. MDF-en belüli , 
küzdött, így a revíziós gondolat nem merülhetett fel. A kormányhoz  köze li  kö rök ki sz ivárog ta tá sa  szer in t 
rendszer belsõ bajai miatt egyre jobban megkopott, s a Horvátország felajánlott tizenegy községet a Drávaszögben. 
nyolcvanas évek végén bekövetkeztek a változások. Általános Ez is válasz nélkül maradt. Nem használtuk ki lehetõségeinket 
várakozás volt, hogy a különbözõ sérelmek orvoslásakor sort sem a NATO, sem az EU vétónkkal kapcsolatban. Szlovákia 
kell majd keríteni a határok kérdésére is. A nemzetközi légkör felvételekor módunk lett volna, ha revízióra nem is, de a 
nem volt sem kedvezõ, sem kedvezõtlen. A Szovjetunió, majd magyar kisebbség sorsának jobbra fordítására mindenképp. 
különösen Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlása kitünõ Nem történt semmi. Románia esetében mindez kétszer 
lehetõséget teremtett. Magyarország vezetése kormányainak ismétlõdött. Mindkét országgal alapszerzõdést kötöttünk, s 
színezetétõl függetlenül nem kísérelt meg egyetlen lépést sem. belépésüket feltételek nélkül támogattuk.
Az amerikai Kongresszus 1990-ben a balti államoknak Ös sz ef og la lv a el mo nd ha tj uk , ho gy  M ag ya ro rs zá g 
garanciát adott, mivel a Szovjetunió szétesése várható volt, magatartása a világháború óta a revízió kérdésében teljesen 
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Török András István: Emlékek, dokumentumok a világháború végérõl

etrusz Tibornak, a Ludovika Akadémiát végzett Tábort, sportolási lehetõséggel, kulturális programokkal. 

katonatisztnek különös visszaemlékezéseit hallgatom. Valamelyik bajtársamnak egyszer csak eszébe jutott a PA ma már nyugállományú ezredes nem a világháború Bergenbõl kiinduló vándorlásunk látványa, és elõállt az 

halált hozó ütközeteirõl, véres haditetteirõl beszél, hanem ötlettel: „Legyen cirkuszunk!” Összeálltunk néhányan, voltak 

olyan eseményekrõl, történésekrõl, amelyek az „abszolút köztünk jó tornászok is,  betanul tunk különféle gúla-

civilt” is érdeklik. alakzatokat, meg mutatványos, bûvész és egyéb produkciókat. 

– 1945 tavaszán Németország nyugati részén a bergeni magyar A táboron kívül, a városban tartott elõadásainkkal tudtunk egy 

katonai alakulatnál szolgáltam hadnagyként – mondja a kis pénzt keresni, de elfogadtunk élelmiszert is. Magunk 

nyolcvanhat éves ezredes. – Az angol csapatok már közel között, a parancsnokunk neve után, Szabadhegy Cirkusznak 

voltak, s parancsnokunk, Szabadhegy [ejtsd: szabadhegyi] neveztük a társulatunkat. Az elõadásokat plakátokon  is 

István alezredes vezetésével a sok rossz megoldás közül hirdettük, õrzök is egy viharvert, sok mindent megélt példányt. 

megpróbáltuk a legkevésbé rosszat választani: elindultunk Közel hatvanöt éve, 1946 áprilisában nyomtattuk Hammban.

gyalog Dánia felé, amerre még szabad volt az út. Mindent, Voltak persze, akik megszöktek a táborból, de voltak, akik csak 

amire csak szüksége van egy katonának, magunkkal kellett akartak, de a kísérletük tragédiával végzõdött. Emlékszem egy 

cipelni. Késõbb egy lesoványodott ló akadt utunkba, aztán egy esetre, amikor a szökni próbáló hadifoglyot az angolok 

kocsi is került, ami elé a lovat befogtuk, s a holmink egy részét lelõtték, majd a holttestet egy harckocsi után kötve, mintegy 

felraktuk a rozzant szekérre. Egyikünk, ahogy végignézett a elrettentõ példaként, végigvonszolták a tábor körül. Történt 

fáradtan poroszkáló társaságon, megszólalt: „Akár egy egy emlékezetes szökés egy másik, Bocholt körzetében lévõ 

vándorci rkusz!” A megállapítás  teli talá lat volt ...  A táborból: egy Tasnádi Aladár nevû hadapród õrmester szökött 

hadifogságot nem tudtuk megúszni: május elején, néhány meg. Többen rábízták leveleiket, üzeneteiket, de nem tudom, 

nappal a háború vége elõtt angol fogságba estünk. Több tábort sikerült-e hazajutnia. Egy Szomorú István nevû bajtárs, ott a 

is megjártunk, míg aztán Hamm városába kerültünk, tizenöt- táborban, Üzenet haza címmel (amely cím véletlenül egyezik 

tizennyolc éves, szintén hadifogoly magyar leventékkel Wass Albert egyik versének címével), egy huszonkét 

együtt. Parancsnokunk figyelemreméltó módon törõdött az versszakos költeményt írt a bátor hadapród õrmester emlékére. 

ifjakkal: megértette az angolokkal, hogy valamivel le kell kötni A verset egy ottani nyomdában kinyomtatták, a nyomdai 

õket, elfoglaltságot kell keresni számukra. A köztünk lévõ munka sors- és rabtársunk, Vinnai Ferenc szorgalmát dicséri. A 

pedagógusok, tanárok meg is szervezték az Árpád Ifjúsági rabságban, hadi körülmények között írt vers egy példányát 
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megváltozott. Elõtte igyekezett mindent megtenni, néha talán használásához, s a jogfolytonosság helyreáll ításának 
szerencsétlenül. Utána viszont semmit sem kísérelt meg, még elmulasztásához. A nemzeti érzés hanyatlása, népünk kedv 
azt sem, amit vártak tõle. Sajnos itt nem lehetnek illúzióink, vesztése, valamint külsõ megbecsülésünk csökkenése ezekre 
mert ez egyaránt érvényes az eddig hatalmon lévõ mindegyik is visszavezethetõ.
párt kormányára. Nincs különbség „bal” és „jobb” oldal Befejezésül gondoljunk arra, hogy István király öröksége nem 
között, az utóbbi bármennyire hirdeti magát nemzetinek. Csak a mai ország, hanem az egész Kárpát-medence, ami tökéletes 
remélni tudjuk, hogy a jövõben kapunk még lehetõséget a földrajzi egység, s ezért minden lakójának érdeke, hogy 
Gondviseléstõl, s akkor élni fogunk vele mindenféle politikusi gazdasági, állami egységben legyen. Örökös égi és földi 
aggályok ellenére, félelem nélkül. Az egész „rendszer- Királynõnk nem uralkodhat csonkolt, természetellenes ország 
váltásunk” kisiklása köthetõ revíziós esélyeink ki nem fölött. Az égben nincsenek határok, ne legyenek itt a földön se.

Felhasznált irodalom:
 J.F.Montgomery: Magyarország a vonakodó csatlós – Bp. l993, Bangha B. S.J.: Magyarország újjáépítése és a kereszténység – Bp.1920, 
H.H.Bandholtz: Napló nem diplomata módra – Bp.1993, Fejtõ F.: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért – Bp.1990, Ormos M.: Padovától Trianonig – 
Bp.1983, Raffay E.: Trianon titkai – Bp.1990, Raffay E.: Erdély 1918-1919-ben – Szeged l988, Hory A.: Bukaresttõl Varsóig – Bp.1987, Rónai A.: 
Térképezett történelem – Bp.1993, Palotás Z.: A trianoni határok – Bp.1990, Tarics P.: Magyarként a Felvidéken – Bp.1994, Kocsis I.: A meztelen 
igazságért – Bp.1996, Herczeg F.: Hûvösvölgy – Bp.1993, Friede und Krieg – Zürich l943, E.Lukinich: Die Siebenbürgische Frage – bp.1940, Gratz 
G.: A világháború utáni kor története – Bp.l943, Horváth J.: Felelõsség a világháborúért és a békeszerzõdésért – Bp.1939, Sisa I.: Magyarságtükör – 
Bp.2001, Roumania and her religious minorities – London 1928, La Revue Hongroise de Statistique – Bp.1938, Padányi V.: A nagy tragédia – Bp.1995, 
G. Lukács: La modification des traités – Bp.l935, Szekfû Gy.: Forradalom után – Bp.1947, Kocsis I.: Trianon politikatörténeti és metafizikai 
megközelítése – Pannonfront 46, Bakos B.: Trianonról másként – Pannonfront 45-46-47, Kádár Gy.: Ludovikától Sopronkõhidáig - Bp.1978, N. Nagy 
V.: Végzetes esztendõk – Bp.1947, Shvoy K.: Titkos naplója és emlékiratai – Bp.1983, Reviczky Á.: Vesztes háborúk – megnyert csaták – Bp.1985, 
Almásy P.: Sopronkõhidai napló – Bp.1984, Gallyas F.: Hõsi halálom után – Bp.1987, Újpétery E.: Végállomás Lisszabon – Bp.l987. Geönczöl Gy. 
szíves közlései, Horthy M., Ravasz L., Kállay M., Mindszenti J. emlékiratai, C.A.Macartney: October Fiftreuth – Edinburgh, Molnárfi T.: Az 1956-os 
magyar szabadságharc transzcendens jellege – Pannonfront 47.



megõriztem; a belõle kicsorduló fájdalom akkor nagyon is Sajgó vérünk ölelni vágy

valóságos volt… Üszkös vágyak kínjai közt

* Ravatalnál szomorúbb az

Asszonytalan katona-ágy.

Íme, a nagy idõt átélt, nagy utat bejárt, de kevesek által olvasott 

vers, ajánlással ellátva, ahogy a német nyomda betûivel testet Körülöttünk börtönné vált

öltött, gyakran ellentmondva a magyar helyesírás A tenyérnyi fogoly-világ,

szabályainak.  Tövises drót árnyékában

Jaj, nem virul piros rózsa

Üzenet haza És nem fakad álom-virág

Ajánlom ezt a verset Tasnádi Aladár hdp. örm. urnak, kedves Mondd el azt is: – Rabkenyéren

„Zahlmeister”-ünknek, aki a Bocholt-i hadifogolytáborból Szikkadozunk mélyen fájva,

megszökve, magával vitte leveleinket és zlj-unk teljes Úgy busulunk, úgy sápadunk,

névsorát azzal, hogy hozzátartozóinkat hogylétünkrõl értesíti. Mint gyérülõ napsütésben

A vénülö öszi mályva.

…Isten veled, hadapród ur,  

Nehéz utad angyal áldja, Bucsuztatlak, megáldalak, Barna bánat hideg árnya

Veled indul a szivem is Takargat be csendben minket,

S ezer ember szive vágya. Árnyékokká szelídülünk,

S a vasmarku szomoruság

Eredj haza, küldenek a Szoritja a szíveinket.

Reménytelen reménykedök,

Bucsut intö szerelemmel Mondd el otthon, hogy mindnyájan

Itt mi küldünk, otthon hívnak Mellünk verve kérjük Istent,

Csillag-nézõ szent szenvedök. Minden angyalt, Krisztus Jézust, 

Szikkadt szájjal, jajt hadarva

Vidd el haza köszöntésünk, Kérve kérünk mindent mi szent:

S mondd el otthon, hogy élünk még, 

Buval, jajjal, könnyel, bajjal, – Rövidítsék napjainkat,

A bibliás Jób átkával Enyhítsék a kínjainkat,

Vert meg minket a szörnyü ég. Csókolgassák szíveinket, 

S változtassák szép valóra

Hontalanság babiloni Hajnalszinü álmainkat.

Nehéz gondja ölel körül,

Alattomos álom-körrel Élõ-halott itt mindenki.

Naponta a könyörtelen Nézzük egymást révedezve,

Konok végzet körül kerül. Vad hónapok törtek reánk,

S meghalt bennünk a hit, mese,

Sirj, panaszkodj,zokogj, remegj, Öröm, remény, fény és eszme:

Pereld azt, ki ellenségünk,

Szomjunkat és éhségünket, Tüzes seb a testünk-lelkünk,

 Gyötrelmünket vidd el haza A rabság már husig éget,

S légy otthon a segítségünk. A szöges drót s a tilalom

Árnyékában kívánjuk az

Légy a futár, utcsináló; Otthon-ízü jó vidéket.

Szándékodat Isten áldja,

Kíséri a lépteidet Panaszold el odahaza:

Hontalanok vissza-utján – Egymást tépjük vádaskodva,

Ezer ember vágya-álma. Telve vagyunk setétséggel

S nö a bánat fejünk felett

Meséld el, hogy csendes este Felhö módra sokasodva.
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Sárral verjük egymást szemközt, Baka István: Farkasok órája
Ellenségek a barátok,

Nö bennünk a vádaskodás, Felébredek.

S elnyel lassan a förtelem, A takaró lidérce

A fekete magyar átok. kilobban, újra csigaház-fehér,

s nem moccan többé. Becsapott az álom:

…Hadapród ur, elküldelek, nem volt s nem is leselkedik veszély;

Ne hallgasd e bus beszédet, csak összecsúszkált s szarva gombszemével

Amely minket, tudod te is, nagyon soká meredt reám az éj;

Szivgyökérig emésztö vad de nyála – utcalámpa fénye – szárad,

Zsarátnokos tüzzel éget. foltot se hagyva, szõnyegén szobámnak.

Eredj futva a zimankós Felébredek.

Határtalan éjszakába, Most kellene kimennem

Szenvedélyes égö aggyal vizelni, inni, s a paplan alá!

Rohanj, mint az ámokfutó. S nem mozdulok… A vekkeróra jár,

Mint az örült, mint a kába, közeleg-távolodik, mint a sínen

elkattogó, vörös tehervonat, –

S felejtsd el azt, amit mondtam. és murva-másodpercek hullanak

…Odahaza ne mondj te mást, a töltésszélre… Ajtómat bezártam;

Csak egy édes adjonistent, a fridzsiderben ébred csak az áram,

Csak ragyogó, szivviditó, s vonít fel – tolvajt álmodó kutya –,

Simogató vigasztalást. de tejhez, sajthoz, parizerhez ér

nyelvével, és ha mindent végigízlel,

Mondd azt otthon a könnyezö elalszik újra, – elméje fagyott

Bánat-arcu kis családnak, rekeszeiben a gondolatok

Készülödik a völegény, oly rendezettek, hogy szinte irigylem.

Nincsen baja a testvérnek,

A fiunak, jó apának. Felébredek.

Az éj végére jár;

Biztasd öket, készülödünk tudom, a farkasok órája ez.

Árva szivvel teutánad, Az ablakon csontujjal ág neszez,

Csomagoljuk kis batyunkat, de senki más! Nem gyilkosok loholnak,

Hazavisz az anyánk könnye, markolva pisztolyt, kést, – a mát a holnap

Asszony-sohaj, testvér-bánat. felváltja csak, nem felkoncolja, bár

ki tudja? Mégis oly jó lenne tudni –

Mondd el otthon, hadaprod ur: mit is? Hogy meddig tart e rettenet,

Velünk az Ur, segít az ég, s mért félek úgy, mért nem tudok aludni,

Öreg bátyánk, indulj,eredj ha farkasok óráján ébredek?

S csak annyit mondj – élünk, élünk

…Odahaza ez is elég. Felébredek.

S úgy kerülget az álom,

mint robbanó anyag-raktárt az õr;

gyújtózsinóron – minden idegszálon –

a félelem lidérclángjai kúsznak, –

magam a detonáció elõl

hová is menekítsem, hova fussak?

Egy keskeny, ûri résbe e világból

kisurrannék, – de Pallasz szürke baglya

lelkem iramló egerét bekapja,

s még mielõtt az égbe visszahussan,

mint szõrcsomót, kiöklendi magából.
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Felébredek.

Ma is, mint minden éjjel.

Tudom, a farkasok órája ez.

Áram vonít fel, csontos ág neszes,

s kilobban paplanom gyûrött lidérce;

a szõnyegen a lámpa csiganyála,

sikos derengés dermed rá szobámra;

és jár a vekkeróra: vak vonat,

vakog az alvadtvér-zakatatak;

s markolva pisztolyt, kést, gyilkos lohol

álmom sikátorában valahol;

s Pallasz baglyának hányadéka, én

görgök, rút szõrgolyó, a föld színén;

s törött ezüstmaszk: utcalámpa-rom

csillámlik jéggé dermedt arcomon.

Felébredek.

Már hamujába roskad

az éj.

Uram, irgalmazz farkasodnak!   

Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad!

   Vígadj, magyar haza! s meg ne tagadd tömött

Javaidtól azt a valódi örömöt,

Amelyért víg hanggal ekhózik a Mátra,

Az egész országban harsogó vivátra.

Vége van már, vége a hajdani gyásznak,

Lehasadoztak már a fekete vásznak,

Melyeket a fényes világosság elõtt

A hajdani idõk mostohás keze szõtt.

 Az eltépett gyásznak rongyainál fogva

Tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva.

Setét völgyeire súgárit ereszti,

Mellyel a megrögzött vak homályt széljeszti.

Biztatja hazánkat vidámító képe,

Hogy már a magyarok napja is kilépe,

S rövid idõn felhág egünk délpontjára,

Hogy világosságot hintsen valahára.

   Kelj fel azért, magyar! álmodból serkenj fel,

Már orcáidra süt e nyájas égi jel.

Kelj fel! s ázsiai Múzsáddal köszöntsed,

Elibe háláló indulatid öntsed.

Örvendj, hogy elmúlván a setét éjszaka,

Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka.

Ezáltal egy kövér reménység táplálhat,

Hogy még napod fényes delére felszállhat.

Lesz még a magyarnak olyan dicsõ nevel,

Amilyen volt a Márs mezején eleve;

S még azok is laurust fûznek magyarinkra,

Kik most finnyás orral néznek hérosinkra.

   Idvez légy, szép hajnal! ragyogtasd fáklyádat,

Víg egünkön mutasd mosolygó orcádat.

Jer! ímé nimfái már a víg Dunának

Elõdbe koszorús fõvel indulának.

   Ezt minap egy jámbor magyar énekelte

S benne a huszadik századot képzelte.

Ne félj, óh magyar, talán akkorára

Boldogabb nap jön fel reád valahára:

S aki mérget forral hazádnak ellene,

Megveri a magyarok istene  

Döbrentei Kornél: Sorspannó

Maradék, megnyomorított magyarok,

preparált agyarú vadkanok,

a dicsõ-bús öklelések emléke

fehérizzás-é vagy dermesztõ dér-e?

Varasodó hajnal rajtatok

a Zrínyi Miklós rozsdálló vére,

béklyókat szakítsatok,

kiket hozzáidomítottak minden gyötretõ muszájhoz,

nekiveselkedve a szabadságnak, most térdre, imához,

nem a mindig fentvalók, hanem egy barbár zseni

sziklagörgetését kell bordatörõ repeséssel zengeni,

a föstõét, vászna az Isten megnyúzott háta volt,

amelyen az ördög mennyei távlatot áhítva lovagolt,

ám ez a teremtett mû a Szentlélektõl lelkedzett,

híreli, nem silányította e kárhozat-súllyal ránkrogyó évezred

ócskavassá a Szent István-i kardot, kimerültté a keresztet,

e két gyámpillér a szívünkbe gyökeredzett,

róluk úgy görbed fölénk a vég s a kezdet

karéja, miként az esztergomi palota ívei,

a kozmoszt átszelõ nappálya hajlását mímeli,

heves, de méltóság-mozdította lendülettel,

ahogy a parázshatalmú tõkék nedve a fürtökbe kereng fel,

ahogy a lángelmék hajnallá hasadnak,

osztván sorság a tûz méhében önkívületig ajzott vasaknak,

ó, azok a mézsûrû, nadragulya-iszapos fénytõl duzzadó 

fatáblák

húsukat bujálkodva politikai faliszúk rágták,

pincébe fojtották, lemeszelték, elölték, ne adja tovább

ezeréves kiállásunk mítoszát vitéz Aba Novák,

a Mester, aki a rapszódiás Liszt arcát maga vési

tudván elõre,

a jövõt el sohase kési,

az enyészõ idõvel õ kap erõre,



hiába, hogy némely képeket befalaztak,

a világ köldökén megannyi lángvágta ablak,

kikezd betont, páncélt, kitagadó tudatot s íme átért,

nem a maga jussáért, de érettünk Magyarországért,

bár a mostoha elrendelésben rokona

a Szent Korona,

ki menekítve, elvermelt, kátrányos hordóban földbehányt

néhány oltalmas kéz, de a korona földrengett a menny iránt,

keresztül ugaron, dús rögön, olthatatlan áramlással, mint a 

magma

s a fénycsíra, mit a Nagyboldogasszony sarjadni szánt,

sugárban özönöl, legyen éjbefojtott büszkeségünk pirkadatja,

mert az ánglius Magna Charta után öt évvel

Aranybullánk európában a második alkotmány letétel,

és utána Tordán,

túlvilágolva e máig sötétben tülekvõ nagyvilági csordán

elsõként mondotta ki a magyarság,

emberhez méltó, Istenhez illõ a vallásszabadság.

Ám azóta is a lassúdan földbe szivárgó hõsi halottakból 

fölpárállván,

fölénk pántoltatik üszögmegtelepedte szivárvány:

fekete barázdával mélyszántva a csodával vemhes eget,

mely Koppányként négyfelé reped,

megtisztulnia nem lehet,

bekússza siralomvölgyi ármány,

és mégis miénk a derû ezüstjével felkent

sors-pannó, minden sátánfit elrettent,

mert szent.

Mert született fátum-feszítette tabló

melyen nem görnyedünk hétrét,

erõnk gerincben szálfa, évezredes ittlét,

nem dögleszthet nagyhatalmak üzemeltette, mészárszéki tagló,

vagyunk s csak azértis leszünk, konokságunk megvítta harcait,

szemünkben zsarátnokol a mérce-idõ, akár az antracit;

Botond õshutában szült buzogánya reccsen,

hang, melyet az Öregisten ne felejtsen,

aki megteremtette Bábelt,

hogy ne engedje magához,

ha egy kis nép a mélységbõl kiáltoz –;

s akkor fölmagaslik a lángelme, ki rálelt,

hogy bár egyetemesebb a látvány,

az élet több mint léthirdetõ kiáltvány,

vagyunk és leszünk,

el sohase veszünk,

mocsarakba veszejtve is tisztán,

hitben szilárdak, mint ahogy Kapisztán

lova is felhörren tajtékozva, zabolátlan,

fanatikus révületben mégis eszméltetõ lázban,

noha nincs hang, se nyelv, se szó,

a kavargásból kihallik a déli harangszó,

és évszázadokon átneszez,
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a sorsunkat zsendítõn feldúló,

Berliozt megtermékenyítõ magyar Marseillaise,

a Rákóczi-induló,

a létünkrõl számot adó,

fájdalom-méhû tárogató,

s e nem dajkáló, koporsó kemény

falemez,

az életfából eredez,

ecsettel fölhordva rá a remény,

ellángolnak róla a nomád fõk idáig,

eretnek kelyhük teli mennyel világlik,

ám keserves vonássá összeáll undoruk sora,

az ég és a föld meghasad végül,

ha végigpásztáz arcukon a Seregek Urának ostora,

a csattanás a szívünkben mennydörgéssé terbélyül.

/Budapest, 2001./

Komócsy József: A harangok szava

A tóparton, hol fûzek árnya

Borong a kék tükör felett -

Állok némán s mintha a mélybõl

Hallanék csöndes éneket.

A harangok harmóniája

Magasztos dallá összecseng,

A fölmorajló hang lelkemben

Visszhangra kél, imába zeng.

A csöngetyûnek síró hangja,

Mint metszõ, édes fájdalom -

Ugy átsivít, úgy átverõdik

E magasztos, e szép dalon.

Majd mélabúsan búgva zendül

A nagy harangnak mély szava;

A tó megrendül hallatára,

Remeg a sziklák ércfala.

Ah, mennyi bú! ah, mennyi bánat

Zúg e hangokon szerteszét!

Ah, mennyi vigasz, bátorítás

Hallatja bennök énekét!

E dallamok magasztos szárnyán

Lelkem égig emelkedik,

Míg büszke szívem megalázva

Lehull a föld göröngyeig.

(1836-1894.)



Rakovszky József: Egy hulló csillagról Vörösmarty Mihály: Hymnus

Néztem az Isten mély egét, Isten segíts! királyok istene!

egy csillag éppen leesett. Emeld fel hozzád a király szivét,

Fordult a szerencsekerék, Értelme légyen mint napod szeme,

és egy baráttal kevesebb! Hogy végig lássa roppant helyzetét,

Koldusnak koldus a barátja, Hogy aki fényben milliók felett van,

a rongyosok mind szabadok. Legyen dicsõbb erényben, hatalomban.

Hulló csillag fénylõ nyomába’

kergén sohase vágtatok! Isten segíts! népeknek istene!

Tedd jóra munkássá e nemzetet,

S az elfelejtett megmarad, Hogy amihez fog óriás keze,

ha koldus is, ha rongyos is. Végére hajtson minden kezdetet.

Nem gyõz felette pillanat, Add, hogy mit emberész és kéz kivíhat,

mely álnok fényû és hamis! Ne várja mástól mint szerencsedíjat.

Nincs részeg mámor, mely szívét

megtudná mélyen rontani! Isten segíts! országok istene!

S hulló csillagról énekét Ruházd fel áldásoddal e hazát,

fájó kebellel ontja ki. Hogy mint az õskor boldog édene

Dúsan virítson bércen, sikon át,

Budapest, 1953. november. 22. És míg keblén a hûk örömben élnek,

Pallost mutasson fondor ellenének.

Isten segíts! szabadság istene!

Add, hogy megértsük e nagy szózatot,

Sajó Sándor: Magyarország Adj csüggedetlen szívet is vele,

Hogy tûrni tudjuk, mint szent közjogot:

Egy lovasember áll a puszta éjben, Tiszteljük azt a törvény érc szavában,

Hívõ magyarnak élõ látomány: S ha víni kell, a vérnek bíborában.

Szúrós szemével - kard a jobbkezében -

Nyugodtan kémlel sorsunk távolán. Mindenható egyesség istene,

Ki összetartod a világokat!

S megszólal. Hangja mint gordonka zendül Engedd, hogy bármi sorsnak ellene,

S mint tenger árja távolból ha zúg: Vezessen egy nemes s nagy gondolat,

»Holt népek sorsát vesd ki a szivedbül, Hogy nemzetünknek mindenik nyomára

Minden lemondás gyáva és hazug. Ragyogjon emberméltóság sugára. 

Sorsod homálya most még rádsivárlik; -

Várj tavaszig, vagy nyárig... szüretig... /1844. július 30. - november 20. közt/ 

Akard: és lesz még jobb magyar világ itt,

Akard: és itt még csoda születik!

Akard és úgy lesz: minden a tiéd itt,

Tiéd az ország és a hatalom...«

S az éjben, mintha erdõn zúgna végig

És milljó szívbõl eskü szállna égig,

Fölzeng a szent szó: akarom!...
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Január 1.- 150 éve, 1861-ben hunyt el Doktori oklevelet szerzett, majd Bécs- meglátta  a napvilágot. 1947-tõl  a 
Kállay Ferenc mûvelõdés- és nyelv- ben telepedett le és ott élt haláláig. 1793- Magyar Rádióban dolgozott,  zenei  
történész tól 1816-ig szerkesztette a Szacsvay szerkesztõ volt. Munkásságát nívódíjjal 
Ta n u l m á n y a i t  s z ü l õ v á r o s á b a n ,  Sándor által alapított Magyar Kurirt és jut almazták.  Az ország  1958 óta  

Debrecenben és melléklapját, a Magyar Muzsát (1798- da lé ne ke sk én t is  me gi sm er he tt e.  
Bécsben végezte. tól Pánczél Dániellel). Irányítása alatt a Magyarnóták, népdalok, cigánydalok 
1 8 1 4 – 1 8 3 2  lapok  polit ikail ag kiegyensúlyozot - voltak sikeres pályafutásának sikeres, 
között Erdélyben tabbak lettek, és a tudományos–mûszaki népszerû állomásai. SZOT-díjat kapott 
élt, jogi pályán közlemények tarta lmasabbá  váltak. 1984-ben, majd a „rendszerváltás” után 
tev éke nyk ede tt.  Sokat fáradozott a magyar kulturális a Köztársaság kiskeresztjével tüntették 
Ez ut án  Pe st re  élet, a nyelv, az irodalom és színjátszás ki. Kitûnõ elõadó, a mûfaj egyik 
költözöt t,  ahol  fellendítésén. Jövedelmének jelenté- „zászlóvivõje”, népszerû elõadója volt. 
közvetlenül be- keny részét az irodalom támogatására A Jákó Vera Alapítvány kuratóriuma a 
kapcso lódott  a fordította. Õ kezdeményezte a Magyar 2000. évi „Jákó Vera Díj a Magyar 

ki bo nt ak oz ó tu do má ny os  él et be . Tudós Társaság megalapítását. kultúráért” címet viselõ kitüntetõ díjat, 
Néprajzi, nyelvészeti kutatásokkal is Madarász Katalin mellett õ is megkapta. 
foglalkozott, támogatója volt az Január 3.- 81 éves lenne Gaál Gabriella Lelkét 2010. augusztus 3-án adta vissza 
õstörténeti vizsgálatoknak. A pogány nótaénekesnõ, tudományos kutató Teremtõjének… 
magyarok vallását úttörõként úgy 
vizsgálta, hogy nyelvrokonaink és a Január 6.- 245 éve, 1766-ban született 
velük hasonló kultúrájú népek Fazekas Mihály költõ, botanikus
képzeteivel hasonlította össze a Szerelmes versei 
megfelelõ jelenségeket.  – F. m. Magyar rokokó és szenti-
régiségek nyomozása (Tud. Gyûjt., mental ista st ílus-
1823. VII.); Históriai értékezés a nemes e l e m e k b õ l  
székely nemzet eredetérõl, hadi és é p í t k e z n e k ,  a  
polgári intézeteirõl a régi idõben sablonokon túlnõ 
(Nagyenyed, 1829); A pogány magyarok az élm ény  és a 
vallása (Pest, 1861). természetesség

( R u s z á n d a ,  
Január 2.- 269 éve, 1742-ben született moldvai szép, Az 
Decsy Sámuel író, orvos, mecénás öröm tündérsége, 
Rimaszombatban látta meg a napvilágot. Végbúcsú Ámeli-
Pozsonyban és Sárospatakon tanult, tõl, 1789-90). A természet gazdagsága 

1930-ban Csepelen született. Rimas-majd  németországi  és  hollandiai  vigasztalásul szolgál a költõnek, A 
zombaton nõtt fel, ahol Blaha Lujza is egyetemeken végezte tanulmányait. tavaszhoz, a Nyári esti dal (1824) címû 
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Január - Boldogasszony hava - Télhó - Fergeteg hava

Az öreg December már tegnap délután elballagott nyugat felé. Nehéz csizmái távolodó szomorúsággal koppantak, de nem károgtak 
utána a varjak sem, nem tudták, hogy a keleti ég virradó lángolásában az ígéret-csikók patája alatt szikrázik majd az erdei út, s a 
szánkóról számba veszi az erdei világot az ifjú Január.

Fekete István: Hónapok 



költemények a magyar természetlíra magyar közös ügyek ellensége maradt. fel sor ako zna k mög ött e az ide gen  
kiemelkedõ alkotásai. A természettel Rokonszenvezett a Monarchiában élõ jelöltekkel szemben. Nem mellékes az 
való közeli kapcsolatából születik a csehek és lengyelek föderatív törekvése- egyház támogatása sem, a papság a 
Magyar Füvészkönyv (1807) címû, ivel, s ezek autonómiáját a magyar 
Diószegi Sámuellel írott tudományos függetlenség szempontjából szükséges-
mûve, megalkotva számos növény latin nek tartotta. Ellenezte a kormánynak a 
nevének csodálatos ma használa tos közigazgatás centralizálására irányuló 
magyar megfelelõjét. Fõmûve a Lúdas törekvéseit. Álláspontjában megmutat-
Matyi (1815) címû elbeszélõ költemé- kozott a ragaszkodás a köznemesi 
nye, mely az elsõ mû irodalmunkban, politika feudális kori bástyáihoz és a 
amely  népmesei tá rgyat,  népmesei köznemesi politika hagyományaihoz. 
eszközzel,  hiteles népi hangon, de  Követelte az 1868-i nemzetiségi törvény 
hexameterekben dolgoz fel. végrehajtását, fellépett a magyarosító 

kormánypolitika ellen. Öregkori írásai 
Január 7.- 95 éve, 1916-ban hunyt el részben a polgári radikális sajtóban 
Mocsáry Lajos ,  a  19.  századi  jelentek meg. Élete végéig a független-
függetlenségi politika kiemelkedõ ségi pártban az 1870-es években még 
alakja meglevõ középbirtokosi liberális 

magatartás képviselõje volt, s ezt 
megõrizte egy késõbbi idõszakban is, 
amikor saját pártja sem ezt követte. 
Neve szimbóluma lett a magyarság és a 
volt nemzetiségek megbékülésének, s 

„pogány” Kun László után a keresztény-ezért 1947-ben róla nevezték el a 
ség védelmezõjét látja benne. Õszintén budapesti fõiskolai román kollégiumot. 
törekedett a központosításra, de komoly 
eredményt nem tudott elérni. Politikájá-Január 13. - 80 éve, 1931-ben hunyt el 
ban igen józanul a középnemesség, a Kandó Kálmán gépészmérnök
városok és az egyház támogatását A villamos vasúti vontatás, a fázisváltó 
igyekezett felhasználni, de ezek az erõk és más fontos találmányok atyja régi 
s em tud ták  a  bá rók  ha ta lmá t  nemesi családból származott. Érettségi 
ellensúlyozni. Kétszer hívott össze után, 1888-ban beiratkozott a budapesti 
országgyûlést, de az ott hozott József Mûegyetemre. A villamosság 
határozatok nem valósultak meg. korán felkeltette érdeklõdését, negyed-
Házasságai is sikertelenek, nem születik éves hallgatóként egyik elektrotechnikai 
fiúgyermeke, 1301-ben III. András dolgozatával pályadíjat nyert. Szigorlat-
meghal, és ezzel az „Árpád-ház utolsó ra egy villamos hajtású futódaru tervét 
aranyágacskája is letörött”.adta be. Tanulmányait kitûnõ minõsítés-

sel végezte, 1892-ben kapta meg a 
Január 19. - 90 éve, 1921-ben született gépészmérnöki oklevelet. Gépész- és 
Mészöly Miklós íróvillamos ismereteit késõbbi pályafutásá-

ban sikeresen kamatoztatta. Munkássá-
g á t  1 9 3 0 - b a n  C o r v i n - k o s z o r ú  

A Fülekkovácsi-Kurtánypusztán kitüntetéssel ismerték el. Fõmûvének 
született, ma Füleken iskola viseli a megvalósulását, sajnos már nem érhette 
nevét. Egyetemi tanulmányait Pesten meg. Halála után 1932. augusztus 17-én 
végezte. A forradalom és szabadságharc volt az elsõ fázisváltós mozdonynak a 
a la t t  be tegsége  mia t t  kül fö ld i  mûszakrendõri próbája. Az általa 
fürdõhelyen (Gräfenberg) tartózkodott. tervezett mozdonyt már nem láthatta.
1851-ben feleségül vette Wesselényi 
Miklós özvegyét. 1861-tõl mint felirati Január 14. - 710 éve,1301-ben hunyt el 
párti képviselõ az 1848-as törvények Árpádházi III. András magyar király
visszaállítását követelte. 1865-ben Tisza III. András, az utolsó Árpád-házi király 
Kálmánhoz csatlakozott, majd állást 1290 és 1301 között uralkodott. II. 
foglalt a kiegyezés megkötése ellen. András magyar király unokája. Apja II. 
1869-tõl 1872-ig a balközép párt Andrásnak külföldön született István 
balszárnyán állt. Mint publicista nevû fia. Édesanyja egy olasz õrgróf 
ezekben az években a Deákpárt és Tisza leánya, Estei Beatrix volt. III. András is 
Kálmán pártja közötti fúzió megakadá- Itáliában nevelkedett. Kun László halála 
lyozására irányuló politikát folytatott. A u tán  fõ leg  annak  köszönhe t te  
fúzió elõtt kilépett a balközépbõl és Magyarországra hívását, hogy a bárók a 
jelentõs szerepet játszott a Független- jövendõ gyengekezû királyt látták 
ségi Párt megalapításában, melynek benne. 1290-ben koronázták meg. 
hosszabb ideig elnöke is volt. A Hatalmának gyors megszilárdításában 
perszonálunió híve volt, az osztrák- nagy szerepet játszik, hogy a belsõ erõk 
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Szekszárdon született, 1942-ben a Január 29. - 130 éve, 1881-ben született egyik legnevesebb alkotója. 
Pázmány Péter Tudományegyetemen Pásztor János szobrászmûvész
jogot végzett. 1943–44-ben katona volt, Gyomán született, 1899–1903 között az Január 30. - 455 éve hunyt el, 1556-ban 
többször is fogságba esett. 1944-tõl Iparmûvészeti Iskolán Mátray Lajos Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó
mun kás kén t, ter mén ybe gyû jtõ kén t, tanítványa volt. Elsõ köztéri megbízását A XVI. század legjelentõsebb históriás-
malomellenõrként dolgozott. 1947–48- 1900-ban kapta, 1904-ben pedig mestere én ek es e.  El õs zö r Tö rö k Bá li nt  
ba n S ze ks zá rd on  la pt ul aj do no s.  munkatársaként dolgozott. 1904–1905-
1951–52-ben a Bábszínház dramaturgja, ben Párizsban a Julian Akadémián 
1956-tól szabadfoglalkozású író. 1990 ta nu lt . M ûv és zi  cé lj a „ az  ig az i 
szepte mberéb en az ír ószöve tség magyarságot” tükrözõ szobrászat 
elnökségi tagjává választották. 1991- me gt er em té se  vo lt . Vá sá rh el ye n 
ben a budapesti magisztrátus tagja lett. (1906–1910) találta meg azt a – Tornyai 
1992-ben a Széchenyi Irodalmi és 
Mûvészeti Akadémia alapító elnöke. 
1986-ban Déry Tibor-díjat, 1988-ban 
Magyar Mûvészetért Díjat, 1989-ben Az 
Év Könyve díjat, 1990-ben Kossuth-
díjat, Kortárs-díjat, 1992-ben és 
1997–ben Soros-életmûdíjat kapott. 
1990-tõl a Magyar Írók Szövetsége 
vezetõségi tagja volt. A mai magyar 
elbeszélõk között kiemelkedõ alkotó. 
Felesége Polcz Alaine, író, pszicholó-
gus, a Magyar Hospice Alapítvány 
vezetõje volt. 2001-ben hunyt el.

Január 26. - 116 éve, 1895-ben hunyt el 
Komjáthy Jenõ költõ
Komjáthy Jenõ az oly sok tragédiával 

szolgálatában állt, majd Nádasdy Tamás teljes magyar irodalom legtragikusabb 
birtokain élt, késõbb Kassán telepedett sorsú költõi közé tartozik. Egy sivár 

János festészetével rokonítható – forrást, le. Innen kereste fel a jelentõsebb korszaknak alighanem a legnagyobb 
amely ekkori (Búcsúzkodás, 1906, várostromok színhelyét. Krónikája poétája, de még barátai közül is kevesen 
Szeged) s késõbbi népi zsánerszobra- 1554-ben Kolozsváron jelent meg Heltai tudják, hogy verseket ír. Életében alig 
i n a k  ( H a l á s z ;  R é v é s z ,  1 9 3 7 ,  nyomdájában. Hitelessége törekvõ néhány költeménye jelent meg, de az 
Balatonfüred) világát jellemzi. 1909-es énekei forrásértékûek. Munkássága illetékesek ezeket sem vették észre. 
kiállításán adott számot eredményeirõl, jórészt hiteles verses történetírás, mûveit Egyetlen könyve halálos ágyához 
majd 1910-tõl a fõvárosban telepedett le, késõbb többen is forrásként használták. érkezett. Életútja mindössze harminchét 
s itt készültek elsõ, nagy tetszéssel Kritikusai kiemelik, hogy jó érzékkel év, szinte szakadatlanul idegenkedõ 
fogadott klasszikus, idealizált szépségû komponálta meg a történések leírását, a vagy éppen ellenséges környezetben. A 
nõi akt szobrai (Az elûzött, 1912, lírai részleteket, ám archaikus nyelveze-visszhangtalanságért kárpótlásul 
Magyar Nemzeti Galéria; Ad Astra – ez te és verstechnikája miatt a mai olvasó lelkében akarja élni az élet egészét, 
saját síremléke; Primavera, 1929, számára nem könnyû Tinódi énekeinek tehetetlenségében a lélek szabadságát éli 
Gellért-fürdõ). A mûvészetének befogadása. A költõ emlékére 1999-ben át, szerelmes veseiben a szeretett lénnyel 
harmadik vonulatát jelentõ ünnepélyes a Magyar Régizenei Társaság Tinódi-együtt szárnyal a végtelenben. Csupa 
e m l é k m û v e k  a z  a k a d é m i z m u s  lant elnevezéssel elismerést alapított, fény, csupa végtelenség, csupa lebegés 
eszköztárából merítenek. Emlékportréit amelyet minden év október 20-án ez a költészet. Misztikus elragadtatott-
(Beethoven, 1927, Martonvásár), hûvös, Ballasi születésnapján adnak át a magyar ságában isteninek érzi magát. Közben 
személytelen ábrázolás, kiváló mintázás énekelt vers legavatottabb elõadóinak. azonban igen világosan látja maga körül 
és anatómiai hûség jellemzi. 1930-ban a a világot, és politikai véleménye 
Mûcsarnokban rendezték meg 25 éves nemcsak a tagadás, hanem a merõben 
jubileumi kiállítását. Kiemelkedõ más eljövetelének a szükségszerûsége. 
jelentõségû állami megbízásokat Tíz évnek kellett eltelnie a halálától, 
(Rákóczi fejedelem, 1937, Budapest, hogy a készülõdõ új költészet, a majdani 
Kossuth tér; Gömbös Gyula, 1941; Összeállította: Homoly ErzsóNyugat költõi, az akkor éppen induló 
Báthori fejedelem, 1943) kapott. A Babits Mihály, Kosztolányi Dezsõ és 
Corvin-koszorú és -lánc, 1937-tõl a Juhász Gyula felismerje a nagy költõt: 
magyar királyi kormány fõtanácsosi cím Ady forradalmának kellett elkövetkez-
tulajdonosa, több mûvészeti díj (1906: nie, hogy tudomásul vegyék ennek a 
Harkányi-díj; 1922: Állami Nagy forradalomnak magányos elõhírnökét 
Aranyérem; 1925: Akt-díj; 1929: a Komjáthyban, aki a maga sajátos hangú, 
barcelonai világkiállítás Nagydíja) elragadtatott költészetével az összekötõ 
birtokosa. A hildebrandi elveket követõ láncszem Petõfi és Ady között. 
mester a hazai akadémikus szobrászat 
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Csákváry Zoltán: Újévi imádság Juhász Gyula: Vízkeresztre

Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, Jövének távol, boldog Napkeletrõl
Csillagok közt és bányák mély ölén, Három királyok, híres mágusok,
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, Mert hírt hallottak a csodás Gyerekrõl,
Madárdalban és kis gyermek szemén. Kirõl legenda és jóslat susog.

Ki igazgatod sorsok fordulását, Ki született szegényen Betlehemben,
Romokból építsz boldog holnapot, Kit megöletne Heródes király

Hozzád küldjük ma szívünk imádságát S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Uram, ne hagyd el árva magyarod! Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Ne hagyd el õket, akik téged hívnak Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A mélységbõl kiáltva szent neved. A Kisdedet, ki a jövõ királya

Megváltást váró rongyos rabjaidnak S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Add meg, Uram, a napi kenyeret. Ô édes, kedves. Bájolón gagyog

Segítsd õket, kik mindig másnak vetnek, S egy pintyõkét néz, mely szent szeliden
Kiknél az éhség elsõnek kopog, A Szûz Mária vállán megpihen…

Mert áldásodból csak akkor ehetnek, 
Ha a zsarnok vérebje jóllakott. /1924/
Takard be õket tél hidege ellen! 

Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! 
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel 

Bõ szüretet és gazdag aratást! 
Légy velük, akik verejtékben ázva Pósa Lajos: Boldog új esztendõt!
Az új Bábelhez hordják a követ, 

S mentse meg õket irgalmad csodája, Újra elszállt egy esztendõ,
Amikor a torony mindent eltemet. Mint az álom, sebesen…

Minden áldásod, amit nékünk szántál Milyen lesz majd a jövendõ?
Oszd ki közöttünk az újév során, Nem tudhatja senki sem.

Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán 
Élõket köszöntsön a napsugár. Azt kívánom mindenkinek

Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, Új esztendõ hajnalán:
Keresztre verték, adj hozzá erõt. Az örömnek gyöngymadara

Adj nekik, Uram, száz kísértõ fénynél Szálljon be az ablakán.
Fénylõbb csillagot, égi vezetõt.

Vezesd õket, hogy soha, soha többé Rakjon fészket a szívébe,
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. Soha el ne szálljon…

Légy velük, Uram, most és mindörökké, Piros rózsát, rózsás kedvet
Akkor is, mikor mi már nem leszünk. Vígan hangicsáljon.
Akkor is, mikor jõ a boldog holnap, 
S parányi sorsunk emléke sem él, Adjon Isten mindenkinek

Sárga csontvázunk felett zöld fû sarjad, Boldog új esztendõt!
Szívünk porával messze szállt a szél. Adjon Isten a magyarnak
Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, Napfényes jövendõt!

Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén, 

Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Uram, ne hagyd el árva magyarod, 
Hallgasd meg szívünk újévi imáját, 
És legyen minden úgy, mint akarod.



Mártír a mártírokért
Mindszenty bíboros hercegprímás levele Riesz Istvánhoz

Igazságügyminiszter Úr!
A magyar püspöki kar nevében kérem közbenjárását a demokráciaellenesség vádjával és háborús bûnösként elítéltek érdekében. Félek, 
hogy ezek a fûtetlen, szennyes internálótáborokban és börtönökben a hiányos táplálkozás következtében, a tél folyamán elpusztulnak, 
ami semmiképpen sem lehet célja az államnak.
Általános intézkedést kérek az elítéltek szenvedéseinek enyhítése érdekében. Gondolok az ítéletek végrehajtásának felfüggesztésére 
oly módon, hogy az elítéltek visszatérhessenek a polgári életbe és jövõ viselkedésüktõl függõvé tenni, hogy az új Magyarország 
kebelében véglegesen visszanyerhessék szabadságukat. Ilyen eljárás lehetõségét bizonyítja az a tény, hogy a választások elõtt a 
Volksbund számtalan tagját és sok nácit szabadlábra helyeztek. Magasabb nemzeti érdek követeli annak a megfontolását, hogy 
visszakapja a haza mindazokat, akik kebelébõl ki vannak rekesztve.
Ennek az ügynek megoldását nem lehet elmulasztani, sem elodázni a következõ okoknál fogva:

1. Az elítéltek ügye jogi szempontból éppen nem aggálytalan. Az 1878. évi Büntetõ Törvénykönyv 5. cikkelyének elsõ paragrafusa 
szerint: „Csak azok a cselekmények tekinthetõk bûncselekménynek, vagy vétségnek, amelyeket a törvény ilyennek minõsít: Bûntettért 
vagy vétségért senki sem sújtható más büntetéssel, csak azzal, amelyet a bûntény elkövetése idején érvényes törvény elõírt.” Az 
igazságérzet és a törvény nem engedi meg, hogy embereket ítéljenek el olyan cselekedetekért, amelyek elkövetésük idõpontjában nem 
álltak ellentétben semmiféle emberi vagy isteni törvénnyel.

2. Demokratikus alapon sem ítélhetõk el egyének azért, mert tagjai voltak egy engedélyezett pártnak.

3. Tagadhatatlan, hogy a zsidók sokat szenvedtek, mindazonáltal el kell kezdenünk a kiengesztelõdést és nem alacsonyodhatunk le 
állati nívóra a bosszú szellemében.

4. El kell ismernünk, hogy ezek a szerencsétlenek, akik hosszú hónapok óta ilyen silány élelmezés mellett sínylõdtek egészségtelen, 
fûtetlen helyeken, ahol még az ablakok is hiányoznak, már eléggé levezekelték bûnüket, ha ugyan bûnrõl egyáltalán beszélni lehet.

Fogadja Miniszter Úr õszinte tiszteletem nyilvánítását.

Esztergom, 1946. január 5.
Mindszenty József s.k.
Bíboros hercegprímás, esztergomi érsek 
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Néha kínai fallal körítem a kertemet. Valaki valamikor titok-tintával írt a lelkemre,
Kizárom az embert, hogy szeretni tudjam az embert, most látható lett egy titkos írás.
mert tetõtõl talpig gonosz és mégis szeretni kell! Valaki valamikor titok-tintával írt a lelkemre,
Álmaim bozótjába bújok, amint Ádám a paradicsomban. most látható lett az üzenet:
Egy hang tükörként kérdez a magasból: „Eddig nem találtál semmit, mert magadat kerested!
ki vagy te?? Hazudtál:
Én a szenvedések szûrõin szûrtem a véremet. elsõ volt az Én, második a Felebarát, harmadik az Isten!
Aranymosónak álltam életem folyójába. Ezért nem találtál semmit.
Meríteni próbáltam a jóságból és a szeretetbõl. A szentek és más hõsök más sorrendet hajszoltak:
Egy kanál csak kanálynit meríthet a tengerbõl, elsõ az Isten országa, második a Felebarát, harmadik az Én.
egy jánosbogár csak bogárnyit csenhet a napfénybõl, Ez az út, az igazság és az élet.”
én ember vagyok s csak embernyit meríthetek Istenbõl! Ennyi aranyat mostam ki máma a folyóból.
Ez vagyok én. Ezt az aranydrótot kifeszítem magamtól a végtelenig:
A szenvedések szûrõin szûrtem a véremet: az egyik végén van Isten,
mégis paráznaság iszapját sodorja, mint az árvíz. a másik végén egy kis villanylámpa: én.
Aranymosónak álltam életem folyójába: Megindulnak az örök áramok és kigyúlok a sötétben...
mégis hiú vagyok, mint a többiek, Ha õ akarja, világítok betegek ágya felett;
szeretem, ha szemet húnynak hibáimra, ha õ akarja, nászi népnek világítok;
örülök a tömjénezésnek. ha õ akarja, világítok minden magyarnak;
Ez vagyok én. ha õ akarja, ívlámpa leszek a beborult Európa felett...
Tetõtõl talpig ember vagyok s magamat is szeretnem kell! Ha õ akarja, egy fekete kéz kinyúl az éjszakából
Könnyeim varázslatos vágyi vize végigcsorog a lelkemen s a lámpát összeroppnatja örökre...
s most látható lett egy titkos írás.

Mécs László: Az alázat
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Január 1.- Mária istenanyasága  ünnepe.  Sokáig nem látszott tudvalevõleg a vérrokonságnál is sokkal erõsebb. A kérdés az 
szükségesnek, hogy külön ünnepet kapjon, hiszen burkoltan elméleti, de fõleg a gyakorlati okulás érdekében még részletes 
minden Mária-ünnep magában foglalja, Elõször Portugáliában elemzésre vár, most csak egy részletét ragadnám ki: a 
kezdték ünnepelni 1751. május 3. vasárnapján. Innen az ünnep Czêstochowai Szûzanya pálos tiszteletének magyar és közép-
átkerült Brazíliába. A XIX. század itáliai egyházmegyéi európai tanulságait.
különbözõ napokon emlékeztek meg Mária istenanyaságáról. 
A szerviták és a Szeplõtelen Szûz Fiainak kongregációja, a ***
lorettói egyházmegye és a Santa Maria Maggiore - templom 
1914. óta október 11-én ülte az ünnepet. Az efezusi zsinat Mint ismeretes, a czêstochowai monostort Opuliai László, 
1500. évfordulója alkalmából XI. Pius pápa /uralkodott 1922- Nagy Lajos rokona, hazánk nádora, késõbb Lengyelország 
1939/ az egész Egyház számára erre a napra tette Mária helytartója alapította. Alkalma volt királyi urának a 
istenanyasága ünnepének dátumát, majd a II. Vatikáni Zsinat pálosokhoz való különös ragaszkodását látni, de megcsodálta a 
után ünnepének dátuma január 1.; a bizánci és szír rítusban márianosztrai magyar pálosok épületes életét is, akikrõl még 
december 26., a kopt rítusban dec. 16. Az ünnepnek ismert Kapisztrán Szent János is úgy emlékezett meg, ha valaki 
magyar népi hagyománya vagy különleges kultusza nem sze nte ket  aka r lát ni,  men jen  Nos ztr ára , a pál oso k 
alakult ki. monostorába. Innen Márianosztráról népesítette be az új 

czêstochowai monostort, ami egyúttal a szakrális magyarság új 
Január 20. - Halt meg Boldog Özséb. A nevéhez fûzõdik a hódítását is jelentette. A monostor mai napig a lengyel gyepû-
magyar eredetû szerzetesrend. a pálosok alapítása és katolicizmusnak legbuzgóbb erõforrása, a lengyel lét 
megszervezése, amely mind vallási, mind mûvelõdésügyi szimbóluma. A Regina Poloniae néven emlegetett kegyképrõl 
téren igen jelentõs szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem a elmondja a legenda, hogy Szent Lukács evangélista annak az 
szomszédos népek kultúrájának történetében is. Azért asztalnak lapjára festette, melyen Szûz Mária a názáreti 
emlékezünk meg itt a Szûzanya ünnepeirõl szóló Regnum hajlékban foglalatoskodni szokott. A jámbor hagyomány arról 
Mar ianum soroza tunkban, mer t nemcsak jel entõs a is tud, hogy a Szent Szûz arcát angyalok festették, amikor 
Czêstochowai Szûzanya tisztelete hazánkban, de alig van Szent Lukács munka közben elszunnyadt.) A képet Szent Ilona 
magyar közösség, amelyben a magyarság arisztokratikus együtt találja meg a Szent Kereszttel, és Konstantinápolyba 
egyéniségtudata és a kollektív életeszménye, valamint Szûz viszi. A képrombolás csodálatosan megkíméli. Nikephoros 
Mária tisztelete tökéletesebb összhangban egyesülne, mint a császár Nagy Károlynak, ez pedig hûbéresének, Leó orosz 
pálos-rendben.(1) A magyar katolikus szellemtörténet és fejedelemnek ajándékozza, 
vallásos népélet a bencés, ferences, jezsuita áhítatformák aki Belz várában õrzi. Itt 
mellett leginkább a pálos jámborság ihletésével gazdagodott. maradt egészen Nagy Lajos 
Képzõmûvészetünk és irodalmi életünk pálos emlékeit, idejéig,  a c zêstochowai 
történelmünk kiemelkedõ pálos egyéniségeit többé-kevésbé monostor alapításáig. Eddig 
ismerjük, de néhány általánosságon túl alig tudunk valamit a a le ge nd a,  am el y el õt t 
pálos léleknek az Egyház egyetemességében való egyéni ter més zet ese n tis zte let tel  
szaváról, sajátos kifejezési formáiról. Ez pedig egyúttal szava a hajlunk meg, hiszen évszáza-
magyar katolikus léleknek is, hiszen az egyéni magyar magány dok hívõ kegyelete, naiv 
és a kolostori keresztény magány a pálos-rendben jut t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e  
legklasszikusabb magyar kifejezésre. Úgy érezni, az egykor sz en te lt e me g,  és  íg y 
országhordozó magyar köznemesség itt talált megszentelt szakrális értéket is képvisel. 
önmagára, sõt az extra Hungariam önelégült elve a pálosokban Sokkal valószínûbb és az 
missziós programmá, szakrális feladattá válik és messze a jándékozás  miszt ikus  
sugárzik. A magyar pálos lelkiségben fogant Sasvár, a tót intencióiban nem kevésbé 
néplélek misztikus erõforrása, Remete és Lepoglava a horvát jelentõsnek kell tartanunk 
nép két barokk tûzhelye, továbbá Máriatrost, /bazilika a azonban azt a fölmerül t 
Purberg hegyen, Graz, Ausztria/ Stájerország szíve és álláspontot, hogy a kegykép 
Czêstochowa a »lengyel Jeruzsálem«. Valamennyi a magyar Nagy Lajos királyunk pietásával függ össze. »Nagy Lajosnak a 
pálos szellemiség hódító útjának, a középkori magyarság mûvészetek iránti szeretetét és a Legszentebb Szûz iránti 
nemes nagylelkûségének kiemelkedõ állomása, egyben tiszteletét bizonyítja az is, hogy a németországi Aachenben 
jellemzõ példája annak a kultikus befolyásnak, amelyet a kápolnát építtetett a Szûzanya tiszteletére s a kápolnának 
magyar katolikus jámborság a környezõ népekre gyakorolt. Az három Madonna-képet ajándékozott, melyeket a magyar és 
úri és szerzetes magyarság eszményei egyesülnek a rendben, és lengyel címer és Anjou-liliomok díszítettek. Hasonlóképpen a 
valami transzcendens fölénnyel, a szentség igényével hagynak stájerországi Mária-Zellben is van egy Szent Szûz-kép, melyet 
kitörölhetetlen nyomot e heroikusan primitív, kitárult lelkû a magyar és lengyel címer díszít, nem lehet hát kétséges, hogy 
népekben. Egyebek mellett elsõsorban bizonyára a magyar Nagy Lajos adta a híres búcsújáróhely templomának. Az 
pálos léleknek halhatatlan közép-európai teljesítménye, hogy ornamentikának ugyanezzel az Anjou-liliom motívumával 
különösen a lengyel és horvát néppel évszázadokon át olyan találkozunk a czêstochowai képen is, amennyiben Mária 
meghitt kapcsolatban éltünk, hogy a közös vallás és a közös palástját sûrû borítják az Anjou-liliomok, bár ezt a díszítést 
történelmi feladatok vállalásában, fõleg a védõbástya-szerep sokan késõbbi eredetûnek tartják. A Piatasoknak az Anjou-
együttes élményében annyira összeforrtunk, szinte lelki házhoz és kultúrájához való viszonyának köszönheti hát 
rokonságba kerültünk, ez pedig kultikus igézetû nemzeteknél Lengyelország a Legszentebb Szûznek, a lengyel korona 

Regnum Marianum
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Királynõjének csodatévõ képét. Megegyezik a hagyományok- válik. Tiszteletének terjesztésén érthetõ okokból a pálos-rend 
kal az a feltevés, hogy a czêstochowai Szent Szûz képe a Nagy buzgólkodik, de a ferencesek is felkarolják. A pálosok pesti 
Lajos-korabeli mûvészet emléke és szoros kapcsolatban van az barokktemplomukat a czêstochowai Szûz oltalma alá helyezik, 
õ udvarának mûvészeti mozgalmával .« (2) kegyképe ma is a fõoltáron látható (12). A híres márianosztrai 
Az aacheni és máriazelli magyar kultusznyomok mellett ez a monostor barokk restaurációja alkalmával az új templom 
czêstochowai képajándékozás érdekes, de nem egyedülálló számára a lengyel testvérek elküldték a czêstochowai kegykép 
példája annak a szakrális hatásnak, amely az idõk folyamán másolatát, amely hamarosan búcsújáró kultuszt is vonzott 
hazánkból indul ki és árad szerte Európában. Elég csak maga köré (13). A lengyelek ezzel is meg akartak emlékezni 
hirtelenében többek között a magyar szentek európai arról a lengyel sorsra annyira döntõ eseményrõl, hogy éppen a 
kultuszára, a Kisjézus köntösének (3) tiszteletére, késõbb a Márianosztráról kirajzott pálosok alapították a czêstochowai 
máriapócsi kegyképnek mint uniós jelképnek közép-európai monostort. Érdekessége még a késõbbi lengyel –magyar 
hódító útjára utalnunk. Európa katolikus népiségébe színes és vonulatnak, hogy Brennergbánya Szent Borbála templomának 
jellegzetes magyar szálak szövõdtek, amelyeknek kibogozása Fekete Madonna képe a második világháborúban itt otthont 
elsõsorban a mi keresztényi kötelességünk. lelõ lengyelek ajándéka. 
A czêstochowai kegykép egyébként a huszitizmus és Hasonlóképpen nagy tiszteletnek 
ortodoxia, török és a svéd lutheránus veszély közepette örvend Sopronbánfalva egykor pálos 
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a lengyel nemzetnek és a m a  k a r m e l i t a  t e m p l o m á n a k  
katolikus Európának. A kultusz a középkor végén már czêstochowai  S zûzanya-képe 
Lengyelország határain kívül is hódítani kezd. A közvetlen, is,Ausztriából is sokan jártak eléje 
szomszédi jóviszony, meg a közös pálos kapcsolatok búcsút  nyerni (14) . Meglepõen  
következtében a czêstochowai Mária-társulat már a XVI. gazdag és egyedülálló díszítésû a 
században több elõkelõ magyar tagjával találkozunk (4). sz éc si sz ig et i  Sz en t Ke re sz t-
Amikor a török hódoltság és hitújítás viharai a magyar pálos templom. Falai között egy felépített 
rendtartományt megtizedelték, a horvátoknak, de fõleg a Purgat óri um,  Fek ete  Mad onn a-
lengyeleknek a vezetésben jelentõsebb szerep jut, mint eddig. szobor, térhatású freskók, egy ritka 
Ez többek között a czêstochowai kultusz terjedésében, a orgona , val ami nt kis  sza krá lis  
kegykép másolatainak meghonosításában is mutatkozik. gyûjtemény is látható. A szentélytõl a 
A kultusz azonban a török felszabadító háború idején bejárat felé haladva, a kapu bal 
bontakozik ki különös vonzerõvel. Megértéséhez tudnunk kell, oldalán kis kápolna nyílik, amelyben a középkorból származó 
hogy  amikor Szobieszky  János lengyel  kirá ly Bécs úgynevezett Fekete Madonna-szobor áll. A kápolna falán kis 
fölmentésére indul, elõször a lengyel Jeruzsálembe 
zarándokol, ahol meggyón, megáldoz, majd magát és seregét a 
Czêstochowai Szûz oltalma alá helyezi, pajzsára pedig a 
kegykép másolatát véseti (5). Egy másik másolatot is készíttet, 
ez elõtt szokott a táborban ájtatoskodni. Bécs alá érve, a döntõ 
napon /1683. szeptember 12./ János király a szentéletû 
kapucinusnak, a híres Marco d’Aviano-nak miséjén vesz részt 
a Kahlenbergen álló Szent József-templomban, miközben õ is, 
Lotharingiai Károly is megáldozik. Utána kivívják a 
kereszténységnek hazánkra döntõ jelentõségû gyõzelmét (6), 
amelynek emlékezetére a napnak Mária nevenapjaként való 
megülését a pápa az Egyházban egyetemessé tette (7). 
Szobieszky nemsokára ezután Párkánynál gyõz, amellyel 
hazánk fölszabadulása is kezdetét veszi. A lengyelek 
hazájukba visszatérve, elõször Czêstochowába mennek, és 
fegyvereiket, hadizsákmányukat felajánlják a Szûznek. A 
czêstochowai kegykép Szobieszky-tisztelte másolatának 
kultusza a kahlenbergi templomban egyébként ma is virágzik 
(8).
A pálos-rend és nyomában a katolikus magyarság hazánk 

ablakot nyitottak, amelyen a fény pontosan abban az órában 
fölszabadulását  részben a  Czêstochowai  Mária  

nem jut be - és válik sötétté a helység -, amikor Krisztus 
közbenjárásának tulajdonította. A kegykép jellegzetes fekete 

meghalt. A fény és a sötétség ellentétének szakrális 
színe, sötét tónusa és a szerecsennek is nevezett törökök között 

felhasználása nem állt távol a korai középkor szerzetesi így 
a magyar nép valami titokzatos összefüggést érzett. A 

pálos lelkiségtõl sem, hiszen Pilisszentlélek pálos 
Szerecsen Mária tisztelete voltaképpen az Énekek énekében 

kolostorromának temploma kelet-nyugati tengelyû, ahol a 
gyökerezik: Nigra sum, sed formosa /I.4. „fekete, de 

felkelõ nap fénye az ablakon át minden hajnalban 
tökéletes”/. a szaracén, majd a török veszedelem idején a vers 

megvilágította a fõoltárt és az Oltáriszentséget. A történelmi 
bibliai indoklása különös idõszerûséget, illetve mágikus 

Felvidék egyik híres, Fekete Madonna kegyhelye Szakolca 
aláfestést kapott, és érzékelhetõ, képszerû formában való 

jelenleg sajnos lakatlanul álló- bezárt páloº temploma.(15) 
megörökítésére is sor került (9). Így keletkezett a Szerecsen-, 
vagy Fekete Mária-képtípus, amelynek Közép-Európában a 

Te vagy magyar hazánk oltalmazója,
Czêstochowai Szûzanya lett a legnépszerûbb változata.

Imádkozzál értünk, Jézus szent anyja.
A Czêstochowai Mária a Lorettói Szûz (10), továbbá az 

Szeress minket, mennyország ajtaja,
Auxilium Christianorum (Maiahilf) néven emlegetett passaui 

Szakolcának ragyogó csillaga.
kegykép (11) mellett a legismertebb törökverõ szimbólummá 
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Szintén figyelemre méltó a képen látható felvidéki Gábatõ Szent József iránti hálából a József névre kereszteltette. 
Szerecsen Mária festménnyel ékített csodálatos oltára. A /Néhány jellemzõ mozzanatot Szent József ünnepénél majd 
rendnek többi hazai templomában is, így Pápán szintén, késõbb megemlítek./ József trónörököst Mária eljegyzésének 
gyökeret vert a Kép tisztelete, és korszerû vonatkozásaival, ünnepén 1690-ben koronázták még atyja életében császárrá. A 

napot ünnepi rangra Lipót kérésére emelte a pápa a Habsburg-
birodalomban. A kihalástól rettegõ dinasztia háláját tanúsítja 
még a schönbrunni kastélykápolna dedikációja, és a bécsi 
Hoher Markt kútkompozíciója. Mindkettõ Mária és József 
eljegyzését ünnepli. Mária menyasszonyságának ünnepe – 
mintegy az asszonyi sors megdicsõülése, a parasztlakodalom 
égi mása – részben udvari arisztokrata példa, nagyobb részben 
azonban a franciskánizmus nyomán bontakozik népi 
jámborságunkban. Legfõbb forrása alighanem a Makula 
nélkül való Tükör.(18)
Varga Lajos népköltõ régi barokk népkönyvektõl ihletve, 
võfélyes lelkendezéssel így verseli meg (19) Mária 
menyegzõjét:

Ott állt a menyasszony angyali szépségben,
Ilyen szépség nem volt még soha az égben,

Mennyei erénytõl tündöklött e virág,
Megkedvelte õt a teljes Szentháromság. 

Eddig ismeretek, illetõleg kutatások(20) szerint Mária 
menyegzõjét fogadalmi ünnepként elõször Somlóvásárhely 
(21) ülte meg hazánkban1714-ben. Mária hét örömének 
tiszteletére a falu népe többek között azt is megfogadta, hogy 
»azt a napot – festum Desponsationis – is, melyen Szent 
Józsefnek nagy csudálatosan a szentek szent helyébe 
megzöldellett és kivirágzott vesszeje által eljegyzettét, és 
házastársul neki adattál, szintén úgy megüllük magunk 
ájtatosságából, mint a több Anyaszentegyház üllõ ünnepeit, 
mert kimondhatatlan örömidre lött neked Szüzek Királynéja és 
a szûz Szent Józseffel való öszveadásod…«
Kevés patrociniumunkat nyilvánvalóan fõleg a schönbrunni 
példa magyarázza: Somlóvár /Erdõdy kastélykápolna/, Harság 
/Haršag, 1841, Klobusiczky-család/. Az Erdõdy-dedikációba 
talán a helyi, somlóvásárhelyi népi hagyomány is belejátszott. 

törökverõ hangulatával kiegészíti a pálosok többi híres Mária- Mária eljegyzése-oltárt látunk Máriaradna, Jászberény-
kultuszát: a máriavölgyi és sasvári Szûzanya tiszteletét. A Szentkút búcsújáró templomában. Lehetséges, hogy a 
kultusz népszerûségét, a jámbor divat tovaáramlását az is házasságra váró fiatal búcsúsok hiedelmeket is fûztek 
mutatja, hogy a franciskánus templomokban Simontornyán, hozzájuk. A témát a mûvészettörténet is számontartja, elég 
Baján, Jászberényben, Szegeden, Szabadkán is tovább Raffaello híres Spozalio-jára /Milano, Brera/, hazánkban 
virágzik a Szerecsen Mária tisztelete. (16) A jászberényi néphit Dorffmeister István képét a türjei premontrei és Kontuly Béla 
szerint /még a XX. század közepén is/ a törökjárást gyászolja. modern freskóját a Budapest-herminamezõi templomban 
Sajátságos, de a magyar pálostradíciók nyomán éppenséggel (1933). A történet szerint Szûz Máriának tizennégy esztendõs 
nem véletlen jelenség, hogy a kultusz leginkább a korára már igen sok kérõje akadt. Édesatyja, Szent Joákhim 
színmagyarság szívéhez talál utat. vesszõszálakat osztott ki nekik azzal a kijelentéssel, hogy 

leányát ahhoz adja, akinek vesszeje reggelre kizöldül. 
 Ha a török reminiszcenciák hovatovább végleg el is Mindegyiké száraz maradt, csak Szent Józsefé virágzott ki. 
halványodnak, a Czêstochowai Szerecsen Mária továbbra is Ikonográfiáját hagyományosan a jeruzsálemi templom elõtt 
megmarad a vigasztalás Anyjának, a magyarok »feketén is ábrázolják: József a fõpap jelenlétében gyûrût húz Mária 
vigaszt derengõ Asszonyának« (17). ujjára, olykor a Szentlélek galambja lebeg fölöttük.
Január 23.- Mária eljegyzése, menyegzõje /festum A napot éppen úgy, mint a kánai menyegzõ vasárnapját, 
desponsationis Beate Mariae Virginis/ a  Boldogságos Szûz általában csak jámbor közösségek: olvasóstársulat, 
Máriának és nevelõapjának Szent József eljegyzésének az harmadrend tagjai ünnepelték meg, rendszerint elöljáróik 
ünnepe. Hagyományvilága olykor a kánai menyegzõ hajlékában. Valószínûleg csak Jászberény a kivétel, ahol az 
vasárnapjának jámbor szokásaival is vegyül. Megünneplése a ájtatosság a szentkúti templomban történik. Valamelyik 
XV. században-Franciaországban, Chartres városában buzgóbb Mária-tisztelõ asszony házában e napon 
kezdõdött, majd pápai jóváhagyással elõször 1537-ben a összegyülekeztek a hívek. A tisztaszobában fölékesített Mária-
ferencesek terjesztik. Szorosan összefonódik Szent Józsefnek szobrot helyeztek az asztalra, amelyet az idõsebbek körülültek. 
a XVI. században bontakozó kultuszával, de olykor érinti a A többiek sokszor még a konyhát, kisházat is beletöltik, 
Mária hét örömérõl való megemlékezést is. Az ünnep sajátos annyian vannak. Elõször az Örvendenek az egek… kezdetû 
módon a Habsburg-monarchiában válik különösen éneket énekelték. Ezután ének, majd a Lorettói litánia, végül 
népszerûvé. Lipót fiúgyermeke késett. Amikor megszületett, pedig a Kánai menyegzõrõl szóló ismeretes bibliai epikum 



helyi változata következett, a Szûzanya eljegyzésérõl írt  Dám Ince(22)) közlésébõl tudni, hogy a Gyöngyös környéki 
istóriát olvasták. búcsúsok, akik Kisasszony napján a mátraverebélyi búcsúra 

mentek, Szentkúton a gyöngyösiek menedékházában el 
Az igaz Messiás már eljött, szokták járni a kánai menyegzõ táncát. A búcsúsok: férfiak és 

Sokféle csudákat köztünk tött. nõk egyaránt, este az ájtatosságok és a vacsora után 
A vizet is borrá tette, körbeálltak, amelybõl a jelenlévõ barátok, papok sem 

A násznépet vendégelte hiányoztak. Amikor a kör megvolt, az evangéliumi történetet 
Kánán menyegzõben, kezdték énekelni, miközben egyhelyben táncmozgásokat 

A nagy vendégségben… végeztek. A szokás nyilván már a múlté.

Végül a Szûz Mária hét örömérõl szóló ájtatosságot végezték 
el. Az olvasott legenda végsõ elemzésben az apokrif 
evangéliumokban gyökeredzik.  Ismereteink szerint a Ave mundi domina(23)
hagyomány egyébként is leginkább a Jászságban virágzik. Így 
Nagykörû faluban – még a múlt századunk elején is – az Ave világ Asszonya,
öregasszonyok összegyülekezvén imádkoztak, énekeltek, Tengereknek csillaga,
majd a végén kalácsot ettek, bort ittak. Olykor öregesen még Édes hárfa, Mária!
táncra is kerekedtek:

Ave zengõ citara,
Szívünk, lelkünk vigadjon, Drága nárdusz illata,
Mert ma örömnap nagyon: Gyöngyök legdrágábbika.

Mária menyegzõje,
Ma vagyon szent ünnepe. Mária, napnál ékesebb,
Egész mennyország vígad, Minden fénynél fényesebb,

Egyedül pokol jajgat, Édességnél édesebb.
Mert a szép Szûz Mária

Sátánok megrontója.
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Juhász Gyula: A fekete Mária
Mentél, magad, és nem sejtette senki
A titkot, amely a mindent belengi.Õsi templom árnyas szögletében

Századoknak füstje és pora
Erzsébet sem, a meghitt asszonytestvér,Lassan lepte be s õ mély sötéten
Még az sem, aki árva tûzhelyednélNéz jövõbe hét tõrrel szivében:

Magyarok Asszonya.
Virrasztja jöttöd, az Elgyûrûzött:Háború és béke váltakoztak
Hogy áldott vagy az asszonyok között.És jött és ment nemzetek sora,

Nyarak búzát, telek havat hoztak,
Õ csak nézett, a Fiát karolva:

Földi János: Egy téli víg napraMagyarok Asszonya.
Hû zarándok messze, messze tájról,
A lábain országút pora, A nap öszvevett világit ablakunkba sütteti,
Vigaszt várva hozzájött s a távol Télidõbe, bár tekintsed, ékesül tekinteti!
Múltakból gyászt s jó reményt világol Még alig, hogy kezde jõni szép világa felfelé,
Magyarok Asszonya. Nem tudom, mi furcsa kedv már szíveinket eltelé.
S jöttem én is, e szomorú öltõ Majd tovább is, hogy mosolygó fénye feljebb lépdegel,
Bús magyarja, hû zarándoka, Mind nagyobb-nagyobb serénység szíveinkbe keldegel.
Mit adhatnék, csüggedt, árva költõ: Nem tudom, miféle nap lesz, mely ma hozzánk érkezik.
E dalt hozom, mint könnyét a felhõ, Látom azt, hogy víg örömmel kezdetén ígérkezik,
Te feketén is vigaszt derengõ Mintha minden órán hívna, hogy ma vigadozni kell;
Magyarok Asszonya! Titkos inditóerõ ez, e napunkba! hinni kell!

Mentovich Ferenc: A tél
Sík Sándor: Áldott az asszonyok között

Eljött a tél, eljött a büszke kényúr,
Hogy leigázza a természetet.

Mentél, amerre húzódott az ösvény A tomboló szélvész volt paripája,
Galileának napaszalta földjén. Melyen megjött, melyen megérkezett.

Szólott haraggal: erdõk fája, bokra
És kivirágzott lépteid nyomán Mélyen hajolj meg és nyomban levedd,
A bokavérzõ Hegyes Tartomány. Mit oly rátartó gõggel, kérkedéssel

Hordasz, a lombot: tollas süveged.
A sziklák istenverte szurdokán Födetlen fõvel állj meg énelõttem,
Tejarcú rózsát hajtott a bogáncs, Ki úr vagyok, a ki parancsolok,

Különben meglásd kiütöm fejedbõl
A kõsziklából csorgó méz fakadt, Ama fölbokrétázott kalapot.
A ciszternákban élõvíz patak. S te völgy patakja, tévelygõ kalandor

Kinek gyors nyelve szüntelen pereg,
S a porszemecskék, míg sarúdra lestek, Kinek gonoszról suttogó beszédét
Tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Kiváncsian hallgatja völgy, berek.

Egy perc... de nem, e pillanattól fogva
Karjaid összefonva kebleden Titokban sugdosódnod nem szabad,
Mentél s mosolyogtál édesdeden. S hogy lassubb légyen lépteid futása

Reád teszem e súlyos láncokat.
Mérhetetlenül mély volt és komoly S ti dalnokok, te csattogány s pacsirta!
És mondhatatlan édes e mosoly. Kik annyi rosszat énekeltetek,

Egyetlen szót, avagy hangot se halljak,
Mentél. Fölötted a hallgatag égbolt. Különben még kitépem nyelvetek.

S te felhõ, a lég fekete vitéze,
A csepp angyalok, mint a rendelés szólt, Ki háborogván gyakran fölvered

A természetnek békességét, rendét,
Elkuporodtak a sziklák közébe Jer, add által villámló fegyvered.
Ujjacskáikat ajakukra téve. Én békességben vágyok itten élni,

És békességben addig nem vagyok,
A titokzatos Hang is hallgatott, A míg alatta fekete ruhádnak
A Lélek, aki megárnyékozott, Tündöklõ pallos: a villám ragyog.

Ekképen szólt és síri némaság lõn:
És néma volt még Ô is, az Egyetlen, Födetlen fõvel áll künn a bokor;
A szíved alatt élõ Érthetetlen. A völgy patakja súlyos láncokat hord,
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És néma, mint a lelketlen szobor. Nesz, mit nem a határ, csak a barázda hall;
Elhallgatott a csattogány, s pacsirta Mezõk órája te, hallgass el! még hamar!

Nem nyitja többé dalra szíverét; Deli volt a bokor, s állt zölden, csokrosan,
A felhõ, a lég fekete vitéze, - Dal s szerelem lakott keblében titkosan -

Nem mutogatja fényes fegyverét. Most talpig meztelen: regény, dísz oda van!
Csupán a szél, a kényúr paripája, Magas tölgy lombjait letépték a szelek,

Tombol, üvölt s a mint végig halad, Hogy idegen földön hányatva vesszenek...
A messze puszták sivatag határin Szegény fa, oh szegény bujdosó levelek!

Magasan égbe rugja a havat. Itt a halom busong, a puszta völgy amott;
De legnagyobb érte a zúgó folyamot;

/*1819. Nagydebrek- †1889. Marosvásárhely/ A zordon tél reá
Békót önmagából készített és rakott!

Oláh Gábor: Hó

Tuboly Erzsébet: Téli andalodásAz õsz Gazda (dicsõség szent nevének!)
Fehér cukor-port hint a földre le,
Keserû életünk fanyar gyümölcsét Óh te komor fagyasztó tél, nékem milyen nagy kárt tettél;
Cukrozni tán vele. Virágimat elvetted, velek kedvemet is elenyésztetted,
Vagy bántja tán e földi bús sötétség Velek elenyésztetted.
Örök fényhez szokott szemét, talán A te hideg lehelleted, kegyetlen cselekedeted,
Gyémánt-fehérre festi csillagunkat Florának is bút okozott, virágitól már õ is elbúcsúzott,
Az egyik oldalán. Már õ is elbúcsúzott.
Vagy idõtlen unalma szórja kedves E kedvetlen búcsúvétel, s ez a hosszú külön létel;
Játék gyanánt parányi csillagok Óh mint elszomorítja: magát csak az elmúlttal vigasztalja,
Hó-záporát, mutatni: õs kegyelme Elmúlttal vigasztalja,
Mily végtelen ragyog. Mindenrõl elfelejtkezik, hogyha visszaemlékezik,
Vagy szemfedõt akar borítni véres Azon boldog idõkre, a virágok, a virágok bájoló szépségére,
Csatáink szinterére, hogy soha, Bájoló szépségére.
Míg forog a mindenség, reá ne szálljon Mikor köztök sétálgatott; szabad kényén danolgatott;
Új élet mosolya. Mennyei boldogságot, képzelt magának halhatatlanságot,
- Hull hallhatatlan zengéssel e tündér Képzelt magának halhatatlanságot.
Kéz remekelte égi diadém; Midõn a sétálás közben, elfáradt az énkelésben,
Az ember: rátapos és sárba fojtja Morfeus mákolaját hintette rá az álomnak balzsamját,
Bambán és könnyedén. Az álomnak balzsamját.

Ily szépen folydogálának, boldog napjai Florának,
De mely hamar elmúltak, virágjai mind a Stikszbe hullottak,

Mind a Stikszbe hullottak.  

Tamás István: Téli álom

Rázza isten hideg hó paplanját,
Tamás István: Csillagágyonmaró téli széllel küldi ránk áldását.

Didereg a faágán mindenféle madár,
amerre szem ellát hófehér a határ. Fekszem fényes csillagágyon, takaróm a téli szél,

    Nem füstöl a kémény sok-sok szegényházon, amely ha elfárad, kopott kabátom szakadásában henyél.
  hajléktalannak is a melegétel álom. Aluljárók sötétjében koszos földre ágyazom,

Elmúlt már karácsony, nincs már népi konyha, fejem alja kartondoboz lámpásom egy üvegbor.
 adakozó kedvét a gazdag már megunta!

Cipõm talpa hideg beton, nyáron forró kövezet,
a kukában hagyott kenyér, már maga a szeretet.

Hûs ligetek aljából, ha felnézek a dombra,
nagyházakban, palotákban folyik a tivornya.Tompa Mihály: A tél

Álmodom, mint ember, bár kabátom szakadt.Felhõk borongnak a magas bérc tetején;
Cipõm talpa télen a hóba fagyva maradt.Virágok ünnepe- s az oltárok helyén

Nyáron melegben nem áll el az étel, A tél uralkodik, s törvénye oly kemény!
Elromlik a maradék, büdös a konténer.Aludjatok! - kiált a föld erõihez, -

Napfény, ne légy meleg! harmat, ne permetezz!
Szemem megszokta már a sok hajléktalant,Foganást, születést irígyen ellenez.
téli széltõl, napsütéstõl ûzve a sorstalant.Ibolya kis virág, szine halvány-lila,
Bolyongok céltalan, saját kishazámba,Nem hozna õ tavaszt a tél pusztáira,

megfagyhatok, meghalhatok a demokráciában!S ha kidugná fejét: meg kéne halnia!
Tücsökszó nem tüzes, magas pacsirta-dal,
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gyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren megette, azzal visszaadta az üres bográcsot. Mikor hazajöttek a 
is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló cimborák, nem volt semmi ennivaló, megharagudtak, jól Eegyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig eldöngették Fanyûvõt, de az nem mondta meg, hogy mért nincs 

szoptatta, akkor azt mondta neki: kása. Másnap Kõmorzsoló maradt otthon. Amint kezdte fõzni a 
- Látod, fiam, azt a nagy fát? kását, odament õhozzá is Hétszûnyû Kapanyányimonyók, és 
- Látom. kérte a kását:
- Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét. - Ha ide nem adod, a hátadon eszem meg! - De Kõmorzsoló 
A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem nem adta, Hétszûnyû Kapanyányimonyók sem vette tréfára a 
tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta hét dolgot, lenyomta a földre, hátára tette a bográcsot, onnan ette 
esztendeig, megint felküldte egy még magasabb fára, hogy meg a kását. Mikor a többi három hazafelé ment, Fanyûvõ 
húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. Erre azt mondta neki a fehér elõre nevette a dolgot, mert tudta, hogy Kõmorzsolótól is 
ló: elveszi a kását Hétszûnyû Kapanyányimonyók. Harmadnap 
- No, fiam, már látom, elég erõs vagy. Hát csak eredj el a Vasgyúró maradt otthon. De a másik kettõ se neki, se 
világra, én meg megdöglöm. Fehérlófiának nem kötötte az orrára, mért maradtak két nap 
Azzal megdöglött. A fiú elindult világra. Amint ment, k á s a  n é l k ü l .  A h h o z  i s  o d a m e n t  H é t s z û n y û  
mendegélt, elõtalált egy rengeteg erdõt, abba be is ment. Csak Kapanyányimonyók, kérte a kását, s hogy nem adta, a meztelen 
bódorgott, csak bódorgott, egyszer egy emberhez ért, ki a hasáról ette meg. Amint a többi három hazajött, ezt is jól 
legerõsebb fákat is úgy nyûtte, mint más ember a kendert. elpáholták. Fehérlófia nem tudta, mért nem csinált egyik se 
- Jó napot adjon Isten! - mondja Fehérlófia. kását. Negyednap maga maradt otthon. A többi három egész 
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, nap mindig nevette Fehérlófiát, tudták, hogy ahhoz is odamegy 
szeretnék vele megbirkózni. Hétszûnyû
- Gyere no, én vagyok! Kapanyányimonyók. Csakugyan oda is ment, de bezzeg 
Megbirkóztak. De alig csavarított egyet Fehérlófia Fanyûvõn, megjárta, mert Fehérlófia megkötözte szakállánál fogva egy 
mindjárt a földhöz vágta. nagy fához. Amint a három cimbora hazaért, mindjárt feltálalta 
- Már látom, hogy erõsebb vagy, mint én - mondja Fanyûvõ. - a kását. Amint jóllaktak, megszólalt Fehérlófia:
Hanem tegyük össze a kenyerünket, végy be szolgálatodba. - - Gyertek csak, mutatok valamit.
Fehérlófia befogadta, már itt ketten voltak. Amint mennek, Vezette  volna õket a fához,  amelyikhez Hétszûnyû 
mendegélnek, elõtalálnak egy embert, aki a követ úgy Kapanyányimonyókot kötötte, hát látja, hogy nincs ott, hanem 
morzsolta, mint más ember a kenyeret. elvitte a fát is magával.
- Jó napot adjon Isten! - mondja Fehérlófia. Mindjárt elindultak a nyomon. Mindég mentek hét nap, hét 
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, éjjel, akkor találtak egy nagy lyukat, amelyen a másvilágra 
szeretnék vele megbirkózni. ment le Hétszûnyû Kapanyányimonyók. Tanakodtak, mitévõk 
- Gyere no, én vagyok! legyenek, utoljára arra határoztak, hogy lemennek. Fanyûvõ 
Megbirkóztak. De alig csavarított Fehérlófia Kõmorzsolón font egy kosarat, csavart egy hosszú gúzst a faágakból, s azon 
hármatnégyet, mindjárt a földhöz vágta. leeresztette magát. De meghagyta, hogy húzzák fel, ha 
- Már látom, hogy teellened nem csinálhatok semmit – mondja megrántja a kötelet. Alig ért le negyedrészére a mélységnek, 
Kõmorzsoló. - Hanem tudod mit, végy be szolgálatodba, hû megijedt, felhúzatta magát.
szolgád leszek halálig. - Majd lemegyek én - mondja Kõmorzsoló. De harmadrészérõl 
Fehérlófia befogadta; már itt hárman voltak. Amint mentek, az útnak õ is visszahúzatta magát.
mendegéltek, elõtaláltak egy embert, aki a vasat úgy gyúrta, Azt mondja Vasgyúró:
mint más ember a tésztát. - Ejnye, be gyávák vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek 
- Jó napot adjon Isten! - mondja neki Fehérlófia. én meg ezer ördögtõl sem!
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, Le is ment fele útjáig, de tovább nem mert, hanem megrángatta 
szeretnék vele megbirkózni. a gúzst, hogy húzzák fel.
- Gyere no, én vagyok! Azt mondja Fehérlófia:
Sokáig birkóztak, de nem bírtak egymással. Utoljára Vasgyúró - Eresszetek le engem is, hadd próbáljak szerencsét!
gáncsot vetett , földhöz vágta Fehérlófiát,  erre ez is Bezzeg nem ijedt ez meg! Lement a másvilágra, kiszállt a 
megharagudott, felugrott, s úgy vágta a földhöz Vasgyúrót, kasból, elindult széjjelnézni. Amint így kódorog elõre-hátra, 
hogy majd oda ragadt. Ezt is szolgálatába fogadta; már itt meglát egy kis házat, bemegy belé, hát kit lát? Nem mást, mint 
négyen voltak. Amint tovább mennek, mendegélnek, rájok Hétszûnyû Kapanyányimonyókot . Ott ült a kuckóban,  
esteledett, õk is megtelepedtek, kunyhót csináltak. Másnap azt kenegette a szakállát meg az állát valami zsírral; a tûzhelyen ott 
mondja Fehérlófia Fanyûvõnek: fõtt egy nagy bogrács kása.
- No, te maradj itt, fõzz kását, mink elmegyünk vadászni. - No, manó - mondja neki Fehérlófia -, csakhogy itt vagy! 
Elmentek. De alighogy tüzet rakott s a kásafõzéshez fogott Másszor te akartad az én kásámat megenni a hasamról, majd 
Fanyûvõ, ott termett egy kis ördög; maga nagyon kicsi volt, de megeszem én most a tiédet a te hasadról. Azzal megfogta 
a szakálla a földet érte. Fanyûvõ nem tudott hova lenni Hétszûnyû Kapanyányimonyókot, a földhöz vágta, hasára 
ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: öntötte a kását, úgy ette meg, azután kivitte a házból, egy fához 
- Én vagyok Hétszûnyû Kapanyányimonyók, add ide azt a kötötte, odább ment. Amint megy, mendegél, elõtalál egy várat 
kását, ha nem adod, a hátadon eszem meg! rézmezõvel, rézerdõvel körülvéve. Amint meglátta, mindjárt 
Fanyûvõ mindjárt odaadta. Hétszûnyû Kapanyányimonyók bement belé; odabent egy gyönyörû királykisasszonyt talált, 
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aki nagyon megijedt, amint meglátta a felvilági embert. feje látszott ki, erre kikapta a kardját, levágta a sárkánynak 
- Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár? mind a tizenkét fejét. Azután visszament a várba, elvitte 
- Hát biz én - felelt Fehérlófia - egy ördögöt kergettem. magával mind a három királykisasszonyt. Elérkeztek ahhoz a 
- No, hát most jaj neked! Az én uram háromfejû sárkány, ha kosárhoz, amelyiken Fehérlófia leereszkedett, próbálgatták 
hazajön, agyonvág. Bújj el hamar! minden módon, hogy férhetnének bele mind a négyen, de 
- Nem búvok biz én, megbirkózom én vele. sehogy se boldogultak. Így hát Fehérlófia egyenként felhúzatta 
Arra a szóra ott termett a sárkány. a három királykisasszonyt, õ maga meg várta, hogy õérte is 
- No, kutya - mondja Fehérlófiának -, most meg kell halnod! eresszék le a kosarat. Csak várt, csak várt, három nap, három 
Hanem viaskodjunk meg a rézszürûmön! éjjel mindig várt. Várhatott volna szegény akár ítéletnapig is. 
Meg is viaskodtak. De Fehérlófia mindjárt a földhöz vágta a Mert amint a három szolga felhúzta a három királykisasszonyt, 
sárkányt, s levágta mind a három fejét. Azzal visszament a arra határozták, hogy õk magok veszik el a három 
királykisasszonyhoz. Azt mondja neki: királykisasszonyt, s nem eresztik le megint a kosarat 
- No, most már megszabadítottalak, királykisasszony, jere Fehérlófiáért, hanem otthagyják õt a másvilágon. Mikor 
velem a felvilágra! Feherlófia már nagyon megunta a várakozást, kapta magát, 
- Jaj, kedves szabadítóm - felel a királykisasszony -, van nekem elment onnan nagy búslakodva. Alig ment egy kicsit, elõfogta 
idelent két testvérem, azokat is egy-egy sárkány rabolta el; egy nagy záporesõ, õ is hát beléhúzta magát a szûrébe, de hogy 
szabadítsd meg õket, neked adja az édesatyám a legszebb úgy is ázott, elindult valami fedelet keresni, ami alá 
leányát meg fele királyságát. behúzódjék. Amint így vizsgálódik, meglát egy 
- Nem bánom, hát keressük meg. griffmadárfészket három fiókgriffmadárral; ezt nemcsak hogy 
Elindultak megkeresni. Amint mennek, találnak egy várat el nem szedte, de még betakarta a szûrével, maga meg bebújt 
ezüstmezõvel, ezüsterdõvel körülvéve. egy bokorba. Egyszer csak jön haza az öreg griffmadár.
- No, itt bújj el az erdõben - mondja Fehérlófia -, én majd - Hát ki takart be benneteket? - kérdi a fiaitól.
bemegyek. - Nem mondjuk meg, mert megölöd.
A királykisasszony elbújt, Fehérlófia meg megindult befelé. - Dehogy bántom! Nem bántom én, inkább meg akarom neki 
Odabent egy még szebb királykisasszonyt talált, mint az elsõ. hálálni.
Az nagyon megijedt, ahogy meglátta, s rákiáltott: - No, hát ott fekszik a bokor mellett, azt várja, hogy elálljon az 
- Hol jársz itt, felvilági ember, hol még a madár se jár? esõ, hogy levehesse a szûrét rólunk.
- Téged jöttelek megszabadítani. Odamegy a griffmadár a bokorhoz, kérdezi Fehérlófiától:
- No, akkor ugyan hiába jöttél, mert az én uram egy hatfejû - Mivel háláljam meg, hogy megmentetted fiaimat?
sárkány, ha hazajön, összemorzsol. - Nem kell nekem semmi - felel Fehérlófia.
Arra a szóra ott termett a hatfejû sárkány. Amint meglátta - De csak kívánj valamit; nem mehetsz úgy el, hogy meg ne 
Fehérlófiát, mindjárt megismerte. háláljam.
- Hej, kutya - mondja neki -, te ölted meg az öcsémet, ezért meg - No, hát vigy fel a felvilágra!
kell halnod! Hanem gyere az ezüstszürûmre, viaskodjunk Azt mondja rá a griffmadár:
meg! - Hej, ha ezt más merte volna kívánni, tudom, nem élt volna egy 
Azzal kimentek, soká viaskodtak, utoljára is Fehérlófia óráig; de neked megteszem; hanem eredj, végy három kenyeret 
gyõzött, földhöz vágta a sárkányt, levágta mind a hat fejét. meg három oldal szalonnát; kösd a kenyeret jobbról, a 
Azután magához vette mind a két királykisasszonyt, s így szalonnát balról a hátadra, s ha jobbra hajlok, egy kenyeret, ha 
há rm an  út na k in du lt ak , ho gy  a le gf ia ta la bb at  is  balra, egy oldal szalonnát tégy a számba. Ha nem teszel, 
megszabadítsák. Amint mennek, mendegélnek, találnak egy levetlek.
várat aranymezõvel, aranyerdõvel körülvéve. Itt Fehérlófia Fehérlófia éppen úgy tett mindent, ahogy a griffmadár mondta. 
elbújtatta a két királykisasszonyt, maga meg bement a várba. A Elindultak azután a felvilágra. Mentek jó darabig, egyszer 
királykisasszony majd meghalt csodálkozásában, amint fordult a griffmadár jobbra, akkor beletett a szájába Fehérlófia 
meglátta. egy kenyeret, aztán balra, akkor meg egy oldal szalonnát. 
- Mit keresel itt, ahol még a madár se jár? - kérdi tõle. Nemsokára megint megevett egy kenyeret meg egy oldal 
- Téged jöttelek megszabadítani - felelt Fehérlófia. szalonnát, azután az utolsót is megette. Már látták a 
- No, akkor hiába fáradtál, mert az én uram egy tizenkét fejû világosságot idefent, hát egyszer csak megint fordítja a 
sárkány, aki ha hazajön, összevissza tör. griffmadár balra a fejét. Fehérlófia kapta a bicskáját, levágta a 
Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennydörgött a kapu. bal karját, azt tette a griffmadár szájába. Azután megint fordult 
- Az én uram vágta a buzogányát a kapuba - mondja a jobbra a madár, akkor a jobb lábaszárát adta neki.
királykisasszony -, mégpedig tizenkét mérföldrõl. De azért Mire ezt is megette, felértek. De Fehérlófia nem tudott se té, se 
ebbe a nyomba itt lesz. Bújj el hamar! tova menni, hanem ott feküdt a földön, mert nem volt se keze, 
De már akkor ha akart volna, se tudott volna elbújni Fehérlófia, se lába.
mert a sárkány betoppant. Amint meglátta Fehérlófiát, Itt benyúl a griffmadár a szárnya alá, kihúz egy üveget tele 
mindjárt megismerte. borral. Odaadja Fehérlófiának.
- No, kutya, csakhogy itt vagy! Megölted két öcsémet, ezért, ha - No - mondja neki -, amiért olyan jószívû voltál, hogy kezed-
ezer lelked volna is, meg kellene halnod! Hanem gyere lábad a számba tetted, itt van ez az üveg bor, idd meg.
aranyszürûmre, birkózzunk meg! Fehérlófia megitta. Hát lelkem teremtette - tán nem is hinnétek, 
Nagyon soká viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. ha nem mondanám -, egyszerre kinõtt keze-lába! De még 
Utoljára a sárkány belevágta Fehérlófiát térdig a földbe; ez is azonfelül hétszer erõsebb lett, mint azelõtt volt.
kiugrik, belevágja a sárkányt derékig; a sárkány kiugrik, A griffmadár visszarepült az alvilágba. Fehérlófia meg útnak 
belevágja Fehérlófiát hónaljig; már itt Fehérlófia nagyon indult, megkeresni a három szolgáját. Amint megy, mendegél, 
megharagudott, kiugrott, s belevágta a sárkányt, hogy csak a elõtalál egy nagy gulyát. Megszólítja a gulyást:
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- Kié ez a szép gulya, hé?
- Három úré: Vasgyúró, Kõmorzsoló és Fanyûvõ uraké.
- No, hát mutassa meg kend, hol laknak.
A gulyás útba igazította, el is ért nemsokára a Vasgyúró 
kastélyához, bement belé, hát majd elvette a szeme fényét a 
nagy ragyogás, de õ csak ment beljebb. Egyszer megtalálta 
Vasgyúrót, aki mikor meglátta Fehérlófiát, úgy megijedt, hogy 
azt se tudta, leány-e vagy fiú. Fehérlófia megfogta, kihajította 
az ablakon, hogy mindjárt szörnyethalt. Azután fogta a 
királykisasszonyt, vezette Kõmorzsolóhoz, hogy majd azt is 
megöli, de az is meg Fanyûvõ is meghalt ijedtében, mikor 
megtudta, hogy Fehérlófia feljött a másvilágról. Fehérlófia a 
három királykisasszonyt elvezette az apjokhoz.
Az öreg király rettenetesen megörült, amint a leányait 
meglátta. S hogy megtudta az egész esetet, a legfiatalabbat 
Fehérlófiának adta fele királyságával együtt. Nagy lakodalmat 
csaptak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

31.

hogy megállt a két ló a szekérrel a dûlõn, Nagy István harsogva hasadt a föld, a barázda fenekén sikoltva szakadt 
néhány pillanatig kimeredt nézéssel bámulta a két ló ketté a tarack. Odább, a harmadik szomszéd már jött visszafelé Aközött a rudat, amíg a szeme könnybe nem borult. az elsõ kerülésbõl. Úgy kanyarította körül az ekével a nyári 

Válla elõrebukott az ülésen, fejét úgy nyomták legelé a ugart, mintha valakinek mondani szeretné: íme, ezen a világon 
tegnapi, tegnapelõtti gondok, mintha élete és sorsa le volna ennyi az én sorsom, de az a sors nékem igen kevés…
láncolva a szekér alá, és most szabadon engedhetné  - Szomszéd! – kiáltott ide Nagy Istvánhoz … – nézze csak! 
nyargalászni a dûlõ végén. Amott viszi egy kutya tarisznyáját!
- Hó! – mondta még egyszer csendesen, ámbár mind a két ló Nagy István félkézzel elengedte az ekeszarvát, és hátranézett. 
horkantó béketûréssel állt, és várt. Csakugyan, a szekéren túl a másik dûlõben egy kutya mintha 
Egészen bizonyos, hogy ostor nélkül nem mozdultak volna fehér holmit cipelt volna…
elõre semmiképpen sem. - Csak tán nem az én tarisznyám vitte el ez a bitang? – döbbent a 
Rácsavarta a lõcsre a gyeplõt, olyan nehéz, vigasz nélküli lelkére, s gyorsabb tempóra nógatta lovait.
csavarodással, amilyennel az apja, a nagyapja készülõdött Mindazonáltal nem akart a szomszédnak nyomban hitelt adni, 
hosszú, tarka esztendõkön át az õszi szántáshoz így a dérrel hiszen annyi tréfa bandukolt szántásról szántásra így õszidõn, 
bevont dûlõk ölén. Sötét, de súlytalan, lomha felhõk tülekedtek hogy nevetett kínjában, hacsak rá is gondolt, ha ilyesmibe 
a virradat elõtt. Tán vére csordult, tán könnye csordult a váradi belekeveredne…
hegyekre kapaszkodó napnak, valameddig fényruha nélkül, Nehezen várja, hogy visszatérjen a szekérhez.
szent mez íte lenségben  lógott  az éjszakán meggyûlt Visszafelé jövet hátbakapta a nap, kétoldalt úgy zúgott el 
páratengerben és egyszerre átnyilallt rajta az õszi sírás… Fönt, mellette a napsütés, hogy belereszketett a lovak szõre, és ahogy 
a felhõk között titokzatos sejtelmek ólálkodtak, de lent põcikélve rázták a fejüket, vastag sugárban ömlött orrukból a 
szétterült a földeken a fény. Ezüsthidak ívelõdtek át a pára a zuhatagba.
mezsgyék fölött, a tegnapi szántások fölött. A falu felõl - Hó! – állott meg a dûlõn, de már nem bírt emlékezni, hogy 
szekerek zörögtek a késõ hajnalon, az álmok is kipakkolódtak mikor kifogott, hová is tette a tarisznyát vajon?
az ekék közt, a talyigakerekek közt. Itt-ott megfeszült a lovak Kicsit szédelegve ment a szekérhez, bepillantott a szekér 
nyûtt oldalán az istráng, nekilódult az eke a barázdáknak, nagy derekába, hát nincs, hát nincs. Ijedt igyekezettel matatott a 
megalázkodással bújt a csoroszlya a szederindák közé, nyáron szénában, de uram Istenem, a tarisznya nincs sehol. Bõsz 
született, és õsszel megholt mogyoróindák közé. nekibúsulással nézett át a túlsó dûlõn, ahol a kutya ódalgott a 
Nagy István mélyrõl jött sóhajtással nézett belé a felhõk felé fehér holmival. Tudta már, érezte, hogy nem eszik ezen a 
törekvõ napba, és menten leszakadt róla minden gond. Valami napon!
nagy-nagy nyugalom teregette ki hálaadásra nógató kezét a Messze bújdosott torkából a zsoltár, lehullt arcáról minden 
lelkén, mikor az ekét a barázdának nekiakasztotta. Úgy érezte, csöppje a vérének, acsarkodó indulattal kapott az esztikéhez, 
mintha egyenesen az õ számára kelt volna fel mélységesen meglóbálta, és futott a szomszéd dûlõben a tarisznyával 
mély álmából a nap, csak az õ földjére nyúlnának le a viaskodó komondor felé.
fényfonalak. Torkában indulót trombitált gyermekkorából egy Mikor közel járt hozzá, a kutya, mintha csodálkozna, rábámult, 
zsoltár, szent csiricsáréval muzsikáltak a melódiák, de mégis s valameddig még vonszolta magával a széttépett tarisznyát. 
azt mondta, de mégis csak azt hajtogatta:  De nem várta be Nagy István feléje dobott esztikéjét, szaporán 
- Szárcsa ne, Kesely ne! Gyû, te… szedte oldalvást a lábait, és hirtelen elloholt a réti sás közé.
Az õsz gyöngyszemekkel babrálta tele a lovak sörényét, és Még csak híre se maradt a napi kenyérnek, csak a hagyma 
gyöngy csillogott hosszan lelógó bajuszán is. Az eke alatt dísztelenkedett szétszórva a tarlón, csak a széttépett tarisznya 
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foszlányai kápráztak incselkedve dühtõl kifordult szemei elõtt. akácfalevél pohegve vergõdött le a lovak közé, mikor fogta ki 
- I-inyes, azt a kutya teremtésit! – káromkodott egy szörnyû õket. bevezette az istállóba, szénát tett elibök egy ráccsal, 
nagyot. – Mi lesz ebbõl, ha megtudja a szomszéd? Rajta nevet bement a ház elé, és megállt a felesége mellett.
az egész határ… Ezt nem éri meg! – Nagyhirtelen bepiszkálta - Hála Istennek – mondta – hála Istennek.
csizmájával a mezsgyébe a széttépett rongyot, rátaposott, hogy Akart valamit beszélni a kutyáról, meg a nagy éhezésrõl, de 
még a szél se fújja ki onnan. Valami ijedt szégyenkezés égette a valahogy érezte, hogy itt, a nyugodalmas eresz alatt nem illik 
szemét, mikor elindult ballagni visszafelé. férfiembernek ilyen apró dolgokról beszélni.
A szomszédja már ott várta a dûlõn, a szavába égett a Az asszony szótalanul álldogált mellette, a nyitva hagyott 
kíváncsiság, ahogy kérdezte: kapun vastagon ömlött be az este. Az arcára, jaj régen – 
- Na, ugyi mondtam, hogy elvitte a kutya a tarisznyát? kegyetlen ráncokat gyûrt az élet, de úgy tûnt fel Istvánnak, 
- Vitte fenét, dehogy vitte! Hiszen egy másik kutya vót. mintha ezek a vad gyûrõdések eggyel szaporodtak volna a mai 
- Másik? napon… A test még egészen asszonyi volt, és csípõi duzzadó 
- Másik. Egy kicsi fehér… Egy másik vót, he-he-he! – ringással billentek erre vagy arra, ahogy roppanó bokával 
Nevetett, de mintha e nevetést az arcára decemberi szelek cserélgette lábát.
vonták volna. Nagy István pipát vett elõ, és segített feleségének nézni az esõt. 
Az ekefõn végigkalamolt az esztikével, és újra befordult a Csak úgy, mintha nem volna fontos, félvállról odavetette:
barázdán. - Mit fõztél, anyjuk?
De persze, a szántás früstökig is kínban ment, amikor pedig De azért szemében benne ült a kíváncsi várakozás, és a 
megszólalt a toronyban a harang, megremegtek a belei, mikor konyhában a lánya mintha kanalakat zörgetett volna…
suttogta: Az asszony az urára nézett, külön fájt minden barázda az arcán, 
- Én Uram Istenem, de éhes vagyok!... de mégis megmondta a nap, az esztendõ minden keserves 
Ha nem lett volna meg ez a baj, talán éhes se lett volna. De szomorúságát:
olyan csábító kongással terült el a határon a harangszó, utána - Nem fõztem semmit:… mert … a disznó megdöglött!...
nyomban itt is, ott is felcsapott a borult ég felé a füst a dûlõk Nagy Istvánnak egyet kordult a gyomra, mintha bontófésûvel 
oldalán. Átszólt a szomszéd is, mikor kifordította az ekét a karmolták volna. Zsebébe nyomta ökölre szorított két kezét, de 
dûlõn, hívta, hogy menjen oda, ideje már, hogy egyenek. hogy lehúzta róla a nadrágot a két ököl súlya, hirtelen kivette a 
Megremegett a száj széle, de mégis irtó komolyan köszönte a nadrágszíjat, kicsit meglóbálta a derekát és hátrább nyomta 
hívást: rajta a csatot.
- Köszönöm, szomszéd, köszönöm, tudja, ma pintek van… - A hízó?
- Bütöl? Ezt csak azért kérdezte, hogy mondjon már erre a szörnyûségre 
- Tudja, szomszéd, nem illik rulla beszilni, de hát mit tegyek? valamit, hiszen nem volt több disznaja az egy árva malacnál… 
Én Uram Istenem, vajon mit tegyek? Szalonna lett volna belõle, így, szántásidõre. Jövendõre.
És most szerette volna, ha testét sanyargatná mihamarabb egy - A hízó… olyan drága kis jószág vót… hogy az Isten így 
titkos nyomorúság, amiért nem volna szabad egy pogány szeretett véle bennünket… – sírt fel hosszú, jajongó sírással az 
fogadásból kibontani a tarisznyát. asszony, és szájára szorította rokolyája alját, besietett a házba.
Délben is csak vizet ivott, és estefelé már ott könyökölt körülte - I-inyes azt a keserves mindenségit – ténfergett kínlódva a ház 
a horizont. Egész nap addig cipelték egymást a felhõk, hogy elõtt – nesze, Nagy Pista, egyél!
megannyi megszakadt, és lassan szitálni kezdett az esõ. A De aztán sírással küszködõ torokkal borult le kába alázattal, 
távoli erdõben bõrüket vetkezték a fák, olyan színtelen, fakó malacdögbe fulladt sorsa elõtt, haragudni se tudott, imádkozni 
árnyakká lettek, hogy Nagy István úgy látta, mintha csak lett se. Reszketett a rákövetkezõ napok súlya alatt, egy keveset 
volna az erdõ valaha, de estére kelvén, valaki a hátán elhordta. - izzadt, mikor megitatta a lovakat.
Még megvakulok már itt az éhségtõl – dühöngött, és egy- Lélek nélkül végezte az istállóban a dolgát, mint egy kétlábra 
kettõre felpakolta az ekeszerszámot, nagy robajjal megindult állított gép. Lehetetlen terveken törte a fejét, egy másik 
hazafelé. malacot szerezni vagy valami, de olyan meddõk voltak ezek a 
Mikor befordult a sikátoron, valamelyes örömet érzett mégis, tervek, menten szétfutottak, amint behúzta az istállóajtót.
hogy nem tudta meg senki tarisznyahistóriát. Tarka képek Mikor bement a házba, akkorra az egész család lefeküdt. A 
ácsorogtak kétfelõl a szekéroldal mellett, ahogy ide-oda nézett, gyerekek szipogtak a padkán, a sutban, csak a szétbontott ágy 
nagyvirágú tányérok, tálak sorakoztak, de a tartalmát nem alaktalan dunyhatömege, amely alatt élete párja, a testvérpária 
tudta kivenni sehogy sem. készíti lelkét egy olyan álom felé, ahol vidám malacok 
- Ejnye! Vajon mit fõzött ez az asszony? – Felszámított turkásznak az örök napon, melyeket nem fog se dög, se halál, se 
magában mindenféle ételt, amilyet eddig evett vagy vágyai más, se semmi. Egy darabig küszködve álldogált a szoba 
voltak rá úgy egy-egy bõséges vasárnapon. közepén, valami csudát várt, egy jó szót, egy irgalmasan erõs 
- Fogadom, hogy túrósgaluska lesz – mutatta meg maga- valakitõl, kinek szavára menten elébe kerül a vacsora. Hisz 
magának foga fehérjét, és növekvõ izgalommal csapott a lovak szántott, hisz könnyüivel öntözte az édes anyaföldet, hisz 
közé. ember õ, hiszen enni olyan jó… óh, de jó enni! Tán kenyeret 
Titkon arra gondolt, hogy az Isten bûnül ne vegye, de tán baja kék rágni, meghúzni jól utána a korsót, és lefeküdni szent 
esett valamelyik jércének, a szomszéd eltörte a lábát, a csávába békességben. Csak mondaná hát az asszony, hogy egyél 
esett vagy valami, de enni olyan jó, jaj de jó enni! édesapja, egyél… Mondan valamit ez az asszony, hogy ott a 
Felsége, mintha olyan bizonyosan tudná érkezését, zajtalanul kenyér én édes uram, hagymát is találsz a kamraablakban… de 
nyitotta ki elõtte a kaput. Keresztülbillent szemsugara a portán, nem szól semmit, csak fájó ritmusban reszket a dunyha, 
amelyet annyi becézõ szeretettel ápolgatott. Az esõ halk nyilván sír; siratja az Isten különös és zord intézkedéseit. Meg 
muzsikával perkészett az udvaron, az eresz se cseppent, és aztán ezek a gyermekszívekbõl feltörõ  pisszegések… 
mégis, mintha vízbe mártották volna a háztetõt. Egy piros Kilobbanásig nézi a homályos ablakot, hát nincs semmi, 



amivel megoltalmazza kicsinyei álmát a síró fájdalomtól? Hát nyilallással, hogy teleszájjal nagyokat ásított, és végigbabrált 
mi is fáj ezeknek, Úristen, mi fáj? Jaj, hiszen a malac fáj. Igen, a az asszony mellén.
malac… valamit mondani akart, amit egy édesapa mondhat Nem vagyok éhes – dorombolt fel benne egy buta öröm – nem 
veszedelem elõtt a szárnyai alá bújt fiókáknak. Valamit vagyok! Se malac, se kenyér, de itt van az asszony.
mondani akart, ami után menten szétszakad álmukról e Félkézzel hátragyûrte a dunyhát, és csókolta az asszonyt 
pokolbéli lidérc verdesõ szárnysuhogása, de csak az ajka veszett, pogány csókolással. Az asszony, mint akinek nincs 
mozgott, és a szája padlása volt száraz és keserû, mint egyebe, csak saját maga, amit adhat ezen a világon, remegõ, 
lebunkózott bürök egy forró napon.  - Azért se eszek – mordult síró odaadással ölelte át az ura nyakát.
fel lelkében egy keserves dac – azért se!...
De hogy miért, arról nem tudott magának számot adni. Tán valami kihullt az éjszakából, olyan üres kongással verték 
Némi kis láza volt, ahogy felesége mellett felgyûrte a dunyhát, vissza a falak a csöndet. Csönd van, de mégis veszett lármával 
és lefeküdt. Hátat fordított az asszonynak, és arca alá tett van teletömve az éjszaka. Zsong, fütyül, fûrészel fülében az 
tenyérrel próbálta behunyni a szemét. Piros tengerbe csendült elrepült álom. Olyan jó volt álmodni, míg itt volt az asszony 
hunyt szemében a mindenség, valami megmérhetet len karja a feje alatt, de most hideg léptekkel konganak tova a 
messzeségben hosszú kilométerkövek sorakoztak, és helyükön percek, minden lépésre vízbe csüng az idõ lába, és hallga! Az 
két vakító fehér felhõ kerülgette egymást, szilajul és vadul. óra úgy siet, úgy megy a falon… A gyerekeke alusznak 
- Ni-ni! felhõk – felejtette el a rászakadt nyomorúságot, de mire szaggatott, tépett aluvással, és hogy tarkán összemuzsikál a 
megfoghatta volna tudatával, akkorra már két kakas viaskodott sok kicsi lélek, valami ijedt sikoltássá zúdul fejében, ami van, 
egymással, az egyik tán fekete volt , de káprázatos ami az este óva volt. Rémült igyekezettel ül fel az ágyon, 
gyorsasággal cserélgették egymás színét és helyzetét. összecsikorgatja a fogát, hogy csak úgy ropog, és káromkodni 
Vad kavarodással ugráltak elõ a semmibõl olyan lehetetlen kezd:
alakok, hogy Nagy István e szédületes virtus láttára majdnem - Hüh! De éhes vagyok…
elbõdült… rémülten nyitotta fel szemét, és szaporán pislogott Odakapott az asszony melléhez, hogy hátha most is elütné az 
az ablakra. éhét, mint az elõtt, de csak gyenge émelygést érzett, és olyan 
- Egyél kenyeret, hagymát édesapja – suttogott az asszony a messze volt tõle az az asszony, de olyan messze… Keveset 
háta megett, és karját keresztüldobta az ura vállán. hallgatózott még, aztán csendesen leszállt az ágyról, nagy 
- Nem eszek – mondta szomorú makacskodással – azért se figyelemmel babrált a ládán, amíg megtalálta a kenyeret. Félt, 
eszek. hogy valaki leveszi tõle, hát görcsös markolással letört egy 
Ámbár érezte, hogy ez a férfias dac olyan gyenge lábon áll, és darabot, és falta és ette állati mormolással. Sósak voltak a 
olyan bizonytalan. Éhes volt rettenetesen. könnyek, melyek egyre szaporább csöppekben hulltak a 
- Ha már az Isten el is vette tõlünk,– szipogott tovább az kenyérre és ez olyan jó volt így… Szeme valahol az eget 
asszony, és kifelé fordult, hogy az ágy beleremegett – azért kereste, de csak a mocskos, sárból szõtt plafon bámult le rá, és 
enni mégiscsak muszáj… muszáj neked enni édesapja. az ablak iránt a régi Kossuth-kép a falon.
Nagy István kicsit megmozgolódott, mint egy makrancos Érezte, hogy nagyon elfáradt, leült tehát a ládára a kenyér 
gyermek. De hirtelen az is eszébe jött, hogy a búza is igen mellé. Az óra ütéshez kászolódott, és azután lassú, kényelmes 
kevés, jó lesz, ha kijönnek vele tavaszig… ordítani tudott csengéssel elverte az éjfélt.
volna, hogy most már hízó sincs, búza sincs…
A felesége közelebb fészkelõdött hozzá, ez a meleg (1931)
fészkelõdés átnyilallt megkínzott testén, olyan pezsdült, jólesõ 
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„Semmit sem kezdett el az, aki ma a nemzeti megújulásnál alapítója, 1990-tõl országgyûlési képviselõje. 1989. március 
kevesebbet kezdeményez. A magyar népnek önbizalmat és a 15-én, az ellenzéki tüntetésen jelképesen lefoglalta a Magyar 
nyugodt elõretekintés bátorságát adni, ennél ma nincs Televíziót. 1998-tól évente adják át a Csengey Dénes 
fontosabb” szellemiségét õrzõ, Csengey Dénes - díjat. Emlékére, Nemzet-
Az idézet  Csengey Dénes  to llából  ered , melynek közi Csengey Dénes vers- és prózamondó versenyeket 

mond aniv alój a nap jain kban  is rendeznek évente. Megvalósult a Csengey Dénes 
magában hordozza az örökigazságot. Vándoregyetem, a Lakiteleki Népfõiskola szervezésében, 
Az író, politikus, Szekszárdon született valamint a Csengey Dénes Könyvtár, melyet a Jobbik Oktatási 
1953. január 24-én, majd 1972-ben és Kulturális Kabinetje hozott létre Budapesten. A megnyitó 
végezte el a hajózási szakközépiskolát. beszédet Lezsák Sándor, prof. Dr. Kiszely István, és Vona 
Késõbb magyar – történelem szakon Gábor mondta. 
szerzett diplomát. Szabadfoglalkozású 
íróként 1983 – tól munkálkodott, de a 
Hitel c. folyóirat szerkesztõségének 
munkatársaként is aktív írói munkát Csengey Dénes: Vörösmarty költõ lázbeteg éneke
végzett, 1988-1991 között. 1990 - tõl a 
Magyar Demokrata Fórum ország-
gyûlési képviselõje volt, azonban Ez a föld, melyen annyiszor,
parlamenti munkássága  fiatalon ez a föld, melyen századszor is futunk,
bekövetkezett halála miatt  mindössze ez a föld minket nem tûr el.
egy évig tartott. Még nem volt Menekül alólunk, lásd, édes Jézusunk!

harminckilenc éves, amikor 1991. április 8-án, elhalálozott. Ez a föld minket csak dobál,
és leráz és összeráz, nagyon terhére vagyunk.

Fõbb mûvei: 1983. és mi most itt vagyunk. Esszé, Cseh Legjobbjaink rég elhulltanak.
Tamásról és Bereményi Gézáról. 1983. A cella (monodráma.) Holnaputánra magunktól elfogyunk.
1986. Mélyrepülés, zenés tragikomédia Cseh Tamás Megállj csak, mit motyogsz, öreg bolond?
elõadásában, mely 1988-ban lemezen is megjelent.  1987. A sírban, hol nemzet süllyed el,
Gyertyafény-keringõ.1988. A kétségbeesés méltósága (esszék, Új kedvvel új ifjúság tolong,
tanulmányok) 1989. Találkozások az angyallal.1990. És bölcsõnek díszíti fel.
Mezítlábas szabadság (esszék és beszédek 1984-1989), Püski 
1990. Az utolsó nyáron c. film írója, melynek rendezõje: Micsoda rémek a bölcsõben,
András Ferenc volt. Úristen, micsoda rémséges babák!

Felének halott arca van,
Versrészlet: Csengey Dénes tollából: „Magas ég, mire jut felének véres mézeskalács.
bomlott agyam? szememre minõ rémálom ül? Hogy õrzöm Gyermekké rémített magyar népem,
meg én már magam hazámnak rendületlenül”   ebben a bölcsõben temetnek, úgy lehet,
Csengey Dénes munkáiról napjainkban a nevével fémjelzett mely nem ápol, nem ringat el,
szavalóversenyeken hallunk. A fiatalabb generációnak sem árt csak hányásig forgat tégedet.
tudnia, hogy Csengey, Cseh Tamásnak is számtalan szöveget, Magas ég, mire jut bomlott agyam?
verset írt. Hangjátékainak és elbeszéléseinek napjainkra szememre minõ rémálom ül?
vonatkoztatva is olyan üzenete van, amit nem lenne szabad Hogy õrzöm meg én már magam
elfelejtenünk. A Püski kiadó gondozásában megjelent hazámnak rendületlenül?
„Mezítlábas szabadság címû kötete még könyvtárban 
olvasható, megtalálható. Õ volt az a szabadgondolkodású Megrendülésünk súlytalan,
politikus és alkotó-ember, aki jól látta át a rendszer-változással Panaszunk sincsen, nincs már, csak vinnyogás.
járó munkanélküli-séget, mely a gazdasági átalakulás Túlélõ alázat csendesít,
következ-ményeként nagyfokú áldozat-vállalással jár, melyet de túlélhetetlen itt a hallgatás.
a magyarnép csak abban az esetben képes átvészelni, ha Vaspatkós tervek, nagy fogat,
összetartozva egy em-berként képes csele-kedni. parádés trojka vágtat szívünk felé.

Midõn ezt írom, dõl a hó.
Szerencsére, ma már számos Csengey Dénes emlékére Dõl minden itten – vasalt paták elé.
rendezett vers és prózamondó versenyt szerveznek. Ezek a Legázolt cigány, mit hozhat még,
versenyek méltó emlé-ket állítanak egy olyan, kortárs Mire virradhat babonás holnapod?
prózaírónak, politikusnak, aki sajnálatos módon nagyon Falhoz a poharat, és aztán húzd!
fiatalon távozott közülünk. Írásaiban fontos szerepet játszott és Ameddig kihúzhatod.
kapott a hazai és a határainkon túl élõ magyarság, valamint az 
országhatáron belül élõ magyarok problémáinak kezelése, 
megoldása.

Emlékezete:
A lakiteleki nyilatkozat egyik aláírója és az MDF egyik 

Tamás István: Emlékezés, Csengey Dénes író, költõ, politikusra
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Életem, felkonferálom életem

» Nincs az a „móriczzsigai” Kerek Ferkó és nincs az a bihari, vagy nyírségi, fiatal tiszteletbeli 
szolgabíró, akinek hetyke és angyali, bricseszes, sárgacsizmás, „reitpecsnis” férfi-szekszepilje 
vetekedni tudna ennek a mosolygó, karakán, ruganyos és renitens Jávor Palinak a 
kedvességével, hatszáz fogú mosolyával, úri, magyar, lobbanékony és megejtõ, huszártisztes és 
négylovas sandlaufert hajó, sárga szavasbõrkesztyûs, ostorpattintó, félrecsapott kalapú, 
villogó szemû-s mind e tulajdonságok mellett mégis oly kisfiús bájával...« 

Jávor Pálról, Egyed Zoltán 1942- ben.

Jávor Pál eredeti nevén, Jermann Pál Gusztáv, 1902. január 3-án született Aradon. Budapesten 
1959-augusztus 14-én halálozott el. Korának egyik legkiemelkedõbb és talán legismertebb 
színészegyénisége volt. Ugyanakkor õ volt az elsõ magyar filmsztár is egyben. A szakma, 
valamint a közönség elismerését elsõsorban jó megjelenésének, valamint a számtalan filmben 
alakított fõszerepeinek köszönhette. A késõbbiek folyamán kialakult drámai tehetségét is 
kiválóan kamatoztatta úgy a színházakban, mint a filmvásznon. Tanulmányait az aradi 
reállíceumba kezdte el, majd Szombathelyen fejezte be. 
Alig tizenhat évesen nagy vonzalmat érzett a színház, valamint az írói tevékenység folytatására 
is. Gyakorta megfordult az „Aradi Hírlap” szerkesztõségében ahol színházi jegyzeteket, 
riportokat készített. Aradon nem találta helyét, ezért kiutasíttatja magát Romániából, azzal a 
szándékkal, hogy Dániába a Nordisk Filmtársaságnál szerez majd színészi szerzõdést. Álma azonban nem vált valóra, mivel csak 
Budapestig jut el, jegye érvénytelensége miatt nem engedték továbbutazni, ennek köszönhetõen teszi meg elsõ lépéseit Budapesten a 
hírnév a színház és filmmûvészet felé.       
Sárossy Süle Mihály társulatával 1946 - ban az Egyesült Államokban turnézott, majd 1950-ben és 1951-ben kisebb filmszerepeket is 
kapott Hollywoodban. Az itthon is ünnepelt színész sokat szerepelt a kint élõ amerikai magyarok elõtt óriási sikerrel. Az annyira várt 
amerikai siker valójában mégis elmaradt a Magyarországhoz való ragaszkodása és honvágya miatt.  
1956-ban, Izraelben vendégszerepelt. Inneni hazatérését követõen, kitörõ lelkesedéssel fogadták itthon, elhalmozták szerepekkel, de 
betegsége ekkor már egyre inkább elhatalmasodott rajta. Várkonyi Zoltán Sóbálvány címû filmjében a próbafelvételek után Mohai dr. 
szerepét kénytelen volt átadni Páger Antalnak. Játszott a Petõfi színházban, majd ezt követõen a Jókai színházban kapott jelentõs 
fõszerepeket. 1959-ben a Nemzeti Színházhoz szerzõdött, ami nagy elégtétel volt számára, hiszen a háború után Major Tamás nem 
alkalmazta és betegsége miatt, szerepet sem kaphatott. 
A harmincas-negyvenes évek magyar színészóriása botrányairól, lovagiasságáról és emberszeretetérõl volt ismert. Imádott 
cigányzenére mulatni és nótázni. Igazi úri ember volt, aki még ezzel a tulajdonságával is növelte a személyét körülvevõ rajongást.

Sírja Budapesten Farkasréti temetõben található.  „Jávor Pál a Nemzeti Színház tagja 1959. augusztus 14-én hajnalban hosszú 
szenvedés után elhunyt – állt a gyászjelentésben.” Nyolcvanezer ember kísérte ki a temetõbe. Azóta sem volt színész búcsúztatásán 
ekkora tömeg. 

Tamás István: Emlékezés, Jávor Pálra a 20. század egyik legismertebb és legkedveltebb 
magyar színészészére

ölgyesi Mónika vagyok, Hajdúböszörményben kötetet még nem adtam ki.
születtem. Középiskolai tanulmányaimat Szegeden, a Egyedül élek Hajdúböszörményben, középiskolai tanárként TTömörkény István Iparmûvészeti Szakközépiskola dolgozom Debrecenben. Két gyermekem van, nagyobb fiam 

gobelin-szövõ szakán végeztem, majd Egerben jártam közgazdásznak tanul, a kisebb még általános iskolába jár. 
fõiskolára, ezt követõen pedig 2006-ban a Debreceni Egyetem Munkámon és fiaim nevelésén túl szinte minden idõmet az 
angol nyelv és irodalom szakán szereztem diplomát. alkotásnak szentelem, kikapcsolódást egy-egy jó regény, 
Középiskolás  korom óta vonzottak a mûvészetek, a illetve a francia nyelv tanulása, s a francia filmmûvészet 
képzõmûvészet mellett fõként az irodalom és a filmmûvészet. jelentik számomra. Felneveltem két gyereket. Egy olyan 
A létezés problémáit kreatív módon szeretem megközelíteni, családmodellt akartam példaként, mely szöges ellentéte lett 
de nem áll tõlem távol a karikírozás sem. Verseket 2004 óta volna annak, amiben én „kutyulódtam”.  …csak részben 
írok, igazán aktívan és tudatosan azonban csak 2007 óta sikerült. Mivel nincsenek gyökereim, azóta is keresem. 
alkotok, amikor is tagja lettem az Írókilencek társaságának, Szakítottam addigi életformámmal és magam mögött hagytam 
ahol folyamatosan aktuális gondolati tartalmakat feszegetõ, azt, amiért addig éltem. Életfa c. versem errõl szól. 
valamint saját létkérdéseimre választ keresõ mûvekkel vagyok Kapaszkodnék, de nincs kibe. Szeretnék szeretni, de nem 
jelen.  Fontos számomra a kortárs magyar irodalom és hagyják. Terhes ez, Édes – mondják vagy gondolják.
alkotóinak társasága, legfontosabb publikációs helyem is ez a Mióta verseket írok, ezeket a témákat feszegetem. Kötõdés, 
fórum. Ezen kívül folyóiratokban jelentek meg verseim, önálló csalódottság , kiszolgáltatottság . 2004 óta próbálom a 



gondolataimat papírra vetni, azonban annyi sikertelen Tölgyesi Mónika: Életfa
próbálkozást megelõzõleg, a mérföldkõ végül is az Írókilencek 
Nemzetközi Körének tagságában érkezett el életemben. 18 év magam mögött
Hovatartozásom ezzel megpecsételõdött. Azóta is javarészt ott testem - féregrágva - nyögött
publikálom verseimet. Néhány folyóiratban megjelent egy-két fúrta az oldalam a beste
versem; míg orvosra vártam az SZTK-ban megírtam a belsõm farigcsálva ette...
Vizitdíjra várva c. versemet – be is szüntették – a vizitdíjat, és 
mivel nehezen törõdnék bele, hogy ha Magyarország nem A fa elnyûtt, üres odva

már senkinek sem otthona
kihalt belõle a féreg

nem maradt már más,
csak a kéreg.

Tölgyesi Mónika: Így temettek el

Megálmodtam, hogy az éjjel,
nem kis veszéllyel – merre
kavarog a konkoly-csapás –

rigó tetemre hívott vad
mászolygás…

Megtévesztõ, álságos felek
útvesztõnek tetszõ falak
között elvesztem a széles

spektrumú világban.

Elszórt szószedetek,
csírájában elporladtlenne Hungaricum egyszer, megírtam az Ugaricum c. 

fekete földrögök testnyiversemet, hogy egyszer csak eljön egy szebb jövõ -, mely 
parcella ölébe’ ragyogvaszintén eljutott egy bizonyos olvasói réteghez. Igazságérzetem 

mindig meghatározó volt életemben, folyamatosan harcolok 
a világ fonákján megmutatjákfáradhatatlanul. A magyarságot szívügyemnek tekintem, és 

színtelen viasztestem számtalannem csak határainkon belül. Összefogásra volna szükség, ami 
mivoltát, az arcomra kihûlt mosolyalapvetõen a mi népünkre nem jellemzõ. A Birkákat terelõ c. 

félrevert haragját – ,versemben nem csak a „pásztort” jellemeztem, de a nyájat is.
Egy sajnálatos katasztrófa kapcsán megírtam MALõr c. 

mit mások különc árnynak láttak -versemet, melynek kezdõ sora jól illusztrálja a tragikus 
az útvesztõben rám nem találtak…helyzetet: „Országunk mosolya Ajkán fagy.” Mûtéteim 

Palackba zárt szellememnek kapcsán beleláttam Szerves részünk-be. (…)
te nyered lesz szemfedõm De álljon itt rólam egy kép más szemszögbõl, egy kollégám 

tollából: „többször felfigyeltem arra, hogy szinte kizárólag a 
Csonthéjakkal – földi présbe’,lírai én áll érdeklõdésed középpontjában. A legtöbb versedben 

szárnyaszegett daláta szubjektum - szuverén aspektusból - közelít a másikhoz 
egy rigónál is feketébben (feltételezem, hogy férfi az illetõ, bár lehet istenség is). 
Énekelte a madarász…Általában igen aktív ez a szubjektum, de cselekvõ potenciálja a 

gátló objektivitás miatt egyre csökken. A személyiség csõdje, 
annak megvallása és vállalása a legfõbb témád. Annak 

Tölgyesi Mónika: Való Igaztudomásul vétele, hogy nem lehetsz úrrá létezésed 
körülményein, nem tudsz kitörni a „vak dióból”. Depressziót, 

Lappangva kérõdzöm szavakon.elemi kétségbeesést, olykor váteszt árasztanak-sugallanak a 
Eltorzított, igaztalan szíveken.mûvek, melynek nyilván vannak adekvát, esetleg intim okai. 
Mivé fajultunk? És ki nem mondhatom.Énköltészetnek lehet nevezni az általad mûveltet, ami 
Valaki mimóza lelkét még feldúlom –egyáltalán nem baj, viszont meglehetõsen féloldalas. Nem 

emlékszem például versedre (már amelyiket olvastam), mely a 
Az öntömjénezõ felfújt hólyagoktárgyias líra tartományába illeszkedne, mert mindegyik 
sokadalma meghozza gyümölcsét -introvertált volt.
az ország alma, egyben egyhatalmaNem tudom eldönteni, jók-e ezek a kompozíciók, avagy nem 
szépen átalussza az igazak reményét.jók, nem is az én kompetenciám. Szerintem a jó és a szép, 

illetve a rossz és a csúf nem egzakt kategória, nem lehet, sõt 
Hadd rágjon engem belül a kor, mostnem (volna) szabad egzakt módon használni egyiket sem.
az ártatlanokon a sor. Nem látod?Az idõ dönt, illetve az olvasótábor.”
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Ez az éra a kimondatlanért is korhol. Mihályi Molnár László: Magyar golgota
S csak látomás a Nagy Testvér „áldás”. (hazátlan honban – hontalan hazában)

Keresztvíz alatt esküdtem fel mikor már senki nem segít
mindenki keresztjeként mindenik s úgy érzed minden elveszett
egyednek, hogy ez az Igaz Való! tudod-e hol vagy s hazád hol lehet
És Ti nem nekem hittetek - tudod-e földed vajon merre van

tudod-e még hogy élet hol fogan
Még nem jött el a számadás… van-e még reményed erõd

kibírni poklot temetõt
lesz-e még morzsányi hited
amíg az átkot cipeled
és a tükörbõl aki visszanéz

Jóna Dávid: Gazduram aki egykor voltál
tán az vagy-e még

Kartondobozra álltam - tudnom kellett volna, szerelmet tüzet õriz a szemed
gyermeki hódolattal az emel föl aki eltemet
jegyet váltani a Holdra, az hív vissza ami megtagad
a szellem az anyag felett lebegni hajlamos: örökös zajban
hóembert gázolt a villamos... mindig

egymagad
téged álmodik valami nagy tarkaság, holt vizeken hol tenger árad
szenvedélyes, eleven és vétlen, keresed otthonod hazádat
nem maradsz te észrevétlen; hol hínáros láp húz le a mélybe
bátor képzelet és rejtelmes szavak barátsága szoros, s szárnyatlan lélek taszít beléje
a koldus unalma nem sorsod, ez ma már bizonyos. hol határok szabnak gátat a szónak

csak szalmaszálnyi a mentõcsónak
esti séta a könyvpavilon körül, még emlékszel
tévedéseim ma már versmondók gyöngysora, sziklákon álltál
decemberi ezüstszürke éjszakán, mosdattad arcod friss pataknál
szivacs szomjú padlásszobám homlokán kiáltásodra visszhangzott a völgy
a csillagfény mosolyog; szolgálat-ban s egy földcsuszamlás
az angyalok gondnoka.   mindent elsöpört

beterített szennyes lé iszap
nincs kész tudás, felismerés van, a hordalék lassan átitat
rakjuk simulásainkkal a színpadot, idegen anyag tömül a szádba
nem az az érdekes, amit az elõadás hozott, halálra ítélten
sokkal inkább az, amit itt hagyott.   vársz

f e l t á m a d á s r a
a mûhelyem dúltam fel, hogy eszközt találjak, 
a dac ragasztott szárnyak nem visznek messze, Pethõ László Árpád: Gyémántviharban
a zöldposztós asztalon a zsetonba zárt tét, 
nem a test kéredzkedik keresztre…   Már csak abban - ak-

kor láthatod lemenõ
az egyformaság fojtogatása vörösben - itt
kúpot formál a száj elé, 
magát figyelõ áramkörök zúgása, ha szalmán háltál
de a fájdalmas mondatoknál városod határában
csattan a relé…   széki kazalban

a metafizika kihajol…, s a volt testvérek
igazát a kéziratba rejti, s ezerszál viszonyát, rácsokon át nézhetõk
a mindig ugyanaz sokadszorra kirabol, fejfák tövében -
romjaim és élniakarásom 
Versekbe viszem át… látható a szem

villanása - ködön át
/ 2010. december.17. Herceghalom/ porladósan ott:

hol már a talál-
kozások örökre be

és átjönnek

szívedbe zárva
a végeláthatatlan
gyémántviharban.
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A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Pósa Lajos születésének 160. 
évfordulója tiszteletére megjelentette a Pósa Lajos emlékezetei - Emléktár címû 

kiadványát

öbb mint húsz fejezetben, több mint 400 képpel, 216 oldalon, színes melléklettel jelent meg a kiadvány összegezve Pósa Lajos 
életének fõbb adatait; bemutatva szülõhelyét, Nemesradnótot - egyházát, oktatási intézményeit; ismertetve Pósa Lajos költõvé Tválásának körülményeit; munkásságát Az Én Újságom gyermeklapban, korabeli köteteiben; lencsevégre kapva a Pósa Albumot, 

melyben a költõ emlékezetével kapcsolatos írások, fényképek vannak összegyûjtve; ismertetve Bodon Lajos kántortanító munkásságát 
- a radnóti Pósa szobor állításának körülményeit, a Pósa-ereklyezászló történetét; a Pósa szobor visszaállítását, s az azt követõ 
nemesradnóti megemlékezõ ünnepségeket egészen napjainkig - bõvebben tárgyalva az 2000-es és 2010-es ünnepségsorozatokat; 
összefoglalva a napjainkban megjelenõ kiadványokat, Gábor Emese képzõmûvész, illusztrátor, Kun Miklós Jenõ Pósa-kutató a költõ 
érdekében kifejtett munkásságát; az egykori Pósa Asztal mûködését illetve a mai, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya 
által mûködtetett Pósa Lajos Irodalmi és Közmûvelõdési Kávéház ez idáig megvalósult rendezvényeit; szót ejtve a kingyesi barátokról, 
Dankó Pistáról, Lányi Gézáról; fejezetet szentelve a költõ édesanyjának, feleségének, lányának, a nemes Pósa és nemes Bodon 
családokban eddig felgöngyölt rokoni szálaknak; az 1908-as nagy radnóti tûzvésznek; közzétéve pár hazafias versét; a költõ írói 
jubileumait, temetését s végül a Sárospatakon õrzött hagyatékot - kiegészítve érdekesebbnél érdekesebb képekkel, információkkal, 
adatokkal.
Egy olyan kiadvánnyal szeretnénk gazdagítani a magyar családok könyvtárát, mely nemcsak emléket állít a játszi szépségû, regényes 
balogvölgyi Nemesradnót nagy szülöttének, Pósa Lajosnak, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtõjének, hanem egy 
csokorba kötve, ízléses kiadványban át is adja azon emlékeket, pontos forrással megjelölve, melyek hirdetik a méltatlanul 
elhallgattatott költõ munkásságának gyümölcsét - büszkeséggel eltöve hazánkfiai gyermekeit, megerõsítve magyar 
összetartozásunkban.  A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Pósa Lajos születésének 160. évfordulója tiszteletére 
verseskönyvet is megjelentetett. A hazáért- címû kötetben a Költõ 89 szebbnél-szebb hazájával kapcsolatos verse található. 2010. 
december 17-én Nemesradnóton a helyi óvoda épületében a Pósa Lajos emlékezetei - Emléktár címû könyv második bõvített 
kiadásának a bemutatására került sor, mely egyben a Költõ születésének 160. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozat 
zárórendezvényére is volt. A nemesradnóti születésû /Gömör megye) Pósa Lajosnak, az eredeti magyar gyermekirodalom 
megteremtõjének az emlékezeteit s emlékeit feldolgozó kiadvány, mely által megismerhetõ a Költõ élete, munkássága, családja, 
rokonsága, szülõföldje, az érdemeit elismerõk tevékenysége -

 Megrendelhetõ a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetétõl a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen
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