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Gereguly István (1920-2011) versei 
 

 

Gereguly Pista bácsit nyolcvannyolc éves korában, 2009 szeptemberében kerestem 

meg, hogy meséljen a levente időszakról, a sorkatonaként töltött időről, katonai 

élményeiről, illetve a fronton töltött mindennapokról. Miután fentiek mesélésének a 

végére ért, a beszélgetés során két verset is elmondott továbbá, amelyeket saját maga 

írt. Pista bácsi – aki egyébként közismerten nagy versfaragó volt – azóta már nincs 

közöttünk, ezen versek felidézésével emlékezzünk rá, és őrizzük meg emlékét. 

 

 
 

Gereguly István egyenruhában, a második világháború idején 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 
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Áldott jó szocializmus 

 

Áldott jó szocializmus, te ránk tekintettél, 

az éhenhalás, a nyomor, az öngyilkosságtól 

közülünk sokat megmentettél. 

Éltető jóságod kiapadhatatlan forrása 

áradjon örökké a népünk boldogulására. 

A régmúlt Horthy-rendszerben lévő 

sanyarú életünknek a fájdalmas 

emlékét elfelejtjük végre a fáradt 

öregségünk nyugodt életébe. 

Nem csüggeszt már minket a halál, 

az éhenhalás réme, gondoskodik rólunk 

a dolgozó nép bölcs vezetősége. 

Megéltük mi azt is, amiről rég múlt 

Horthy-rendszerben még csak álmodni se 

mertünk, hogy az öreg napjainkra lesz és 

van mindig jó kenyerünk. 

Megköszönjük szépen a dolgozó népnek, 

hogy éljen ez a rendszer örökké, 

a népünk jobb létének. 

Csak egy nagy hibánk van, amit sajnos, 

de mindnyájunknak el is kell ismernünk, 

hogy legalább húsz évvel később kellett 

volna születnünk. 

 

 

A magány 

 

 Nem is oly rossz a magány, 

meg lehet azt szokni tán, 

az a jó, ha van mit enni, 

meg lehet a magányt szokni. 

Nincs sok érték a házamba, 

én meg itt vagyok magányba, 

hideg szoba, üres tál, 

nincsen aki dirigál. 

Nincsen kivel beszélgessek, 

kivel néha veszekedjek, 

ha beszélek, nem szól senki, 

meg kellett a magányt szokni. 

 Korán fekszek le az ágyba, 

hogy ne gondoljak a magányra. 

Úgy alszok én, mint a bunda, 

nincsen aki háborgatna. 

De még éjszaka se zavar senki, 

hogy ő neki kell valami. 

Sok pénz az kéne mindenkinek, 

de én nem kellettem soha senkinek. 

Én vagyok a házam ura, 

nem a női politika. 

 

 

dr. Nahaj Balázs Ferenc 


