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Novemberi emlékNovemberi emlékNovemberi emlékNovemberi emlék    
 

Holtrasápadó kertemben, itt-ott, 
már ezüstlőn a dér virított, 
de még a didergő rózsatő, 
nem törődve, hogy fogy az őszidő, 
mint Szent Erzsébet varázsos köténye, 
hamvas rózsákat tárt elénkbe. 

 

KertedbenKertedbenKertedbenKertedben    
 

   Szívélyes emlékül L. Burda Zsuzsának 
 

Május nyomába lépő 
június első napja volt. 
Egy hintázó ágon 
darázs duruzsolt. 
 

Hallgatván a gondból 
kiölelő csendet, 
hirtelen elbűvölt 
a smaragdzöld kerted. 
 

Váratlan a lombrésen át 
a beküllőző napnak fénye, 
káprázatot gyújtott 
a fáradt szemembe. 
 

Már szinte nem is láttam 
a tuják karcsú sudarát, 
csak hallottam zengeni 
egy madár lüktető dalát. 
 

Ahogy betrillázott 
a lélegző csendbe, 
éreztem, a lelkem 
elönti a béke. 
 

Ó, kedvem támadt 
áldani a Teremtőt, 
hisz ízlelhettem kertedben 
az édeni őserőt. 
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Az én almafámAz én almafámAz én almafámAz én almafám    
 

Az én almafám 
gondos dajka, 
hisz minden porcikája 
az életet óvja. 
 

A mélybe kapaszkodó 
kemény gyökere 
rögöt véd, 
hogy a szél el ne vigye. 
 
Szürkére hamvasult 
repedező kérge, 
a korhasztó hőscincér 
védelmezője. 
 
És az ágainak  
lombja áhítattal, 
a nap hevétől 
oltalmaz árnyékával. 
 
Ringat virágot, 
majd termést gömbölyít, 
hogy ízlelni kínálja 
édes gyümölcseit. 
 

Télen is, mikor már 
minden ága csupasz, 
menedék sok madárnak, 
hogy ne csituljon a vigasz! 

    

SzülőfalumnakSzülőfalumnakSzülőfalumnakSzülőfalumnak    
 
Ne hidd, hogy nem gondolok rád, 
bennem is porzik minden utcád, 
ha kocsi zötyög a göröngyeiken át. 
 
Ne hidd, hogy elfed előlem a távol, 
bennem is remeg fénye, lehetek bárhol, 
ha fölötted csillag gyúl s világol. 
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Ne hidd, hogy nem gondolok rád, 
hisz te ringatod a szülőhely lakát, 
hol édes jelző illette az anyát s az apát. 
 
Pallóid s fáid árnyában bennem is hűsül 
s, hogy ne érezze magát nagyon egyedül, 
patakod vize pisztráng-örömtől gyűrűsül. 
 
Bennem is csapong, ha zsákmányra köröz, 
a szemfüles vércse tágas udvaraid fölött, 
s riadalmat kelt, mint egykor csibéink között. 
 
Ó, harangjaid, bennem is konganak, 
lélekben engem is ünnepre hangolnak, 
ha gyertyás körmenetre ujjongva hívnak. 
 
Bennem is könny-esőt csepereg az ég, 
hogy duzzadjanak a zamatos körték 
biztatni a darazsak dongó énekét. 
 
Belém is hömpölygő köd tolong, 
ha dűlőiden kopárul a domb 
s telelőre zörget a nyáj-kolomp. 
 
Ha benned rákoppintnak egy szegre, 
az gyermekkorom édenét üti szívembe, 
hogy lüktető rejteke megvédelmezze. 
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Csire Gabriella 
 

Mondák és históriák 
    

MohácsMohácsMohácsMohács    
 
Alig foglalta el a török trónt I. Szulejmán, tekintetét máris keletről nyugatra 

fordította. Jól tudta, a legerősebb ellenféllel, a Habsburg-házzal kell megküzdenie 
ahhoz, hogy Európára is kiterjeszthesse hatalmát. De a Bécs felé vezető út Ma-
gyarországon keresztül haladt. Úgy tervezte: előbb Budát veszi be, és onnan in-
dul az osztrákok fővárosa ellen.  
Föl is kerekedett roppant hadával 1526. április 23-án, és Isztambulból Magyar-

ország déli határa felé vette útját. Eközben Bali bég hidat építtetett a Száva folyó fö-
lött. Paragli Ibrahim, a fővezér július 2-4 között a ruméliai haddal átkelt a Száván. Mire 
kinyílt a nyár, a szultán az évekkel azelőtt meghódított Nándorfehérvárra érkezett a 
had zömével. Innen küldte előre fővezérét, hogy bevegye a Duna jobb partján emel-
kedő „második Nándorfehérvárat”, Péterváradot.  
— Könnyű préda néz ránk — mondta Ibrahimnak —, tizenegy hónapja 

éheznek a végváriak, még a sajkások se kapták meg a zsoldjukat. Pétervárad reg-
gelire való falat lesz. 
Paragli Ibrahim el is foglalta a várost, és súlyos ostrommal július 28-án a várat 

is bevette.  
A Duna menti várakat, erősségeket sorra hódoltatta Ibrahim basa. Augusztus fo-

lyamán Újlak, és tíz kisebb vár után Eszék is elesett. Itt vert hajóhidat, és emelt a túl-
oldali mocsáron átvezető töltést a török had. Augusztus 22-én az egész oszmán had 
átkelt a Dráván, és augusztus 28-án a Karasica mocsarában tábort ütött.  
Amíg a jól felszerelt, hatalmas ellenség átlépte a Száva, a Duna, majd a Dráva 

vizét, és már csak Karasica választotta el Mohácstól, addig az egymással pörleke-
dő magyar köznemesek és főnemesek még lovaik lábát se patkoltatták meg. II. 
Lajos, a húsz éves magyar király alig tudott összetoborozni pár ezer főből álló 
sereget, amellyel elindult Budáról, hogy dél felé haladva, Tolnán egyesítse a had-
ba szólított csapatokat. Az ütőképes erdélyieket, Szapolyai János vajda seregét, a 
cseh és horvát-szlavón segédcsapatokat már nem várhatta be. És húszezred ma-
gával Mohács alá érkezett, hogy elvágja a Buda ellen vonuló szultáni sereg útját. 
Közben megjött harcedzett katonáival a Délvidék főkapitánya is, Tomori Pál ka-
locsai püspök, a magyar sereg sebtében kinevezett főparancsnoka. A Budáról el-
indított, ágyúkat és lőszereket szállító hajóraj nagy része is befutott. 


