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A Prímási Levéltárból

A KALOT IRATANYAGA
A KALOT egykori központi irattárának sorsát nem ismerjük, nem tudunk arról, hogy valahol
fellelhető volna. Éppen ezért a szövetség története szempontjából az esztergomi Prímási Level
tárban található iratok - még ha aránylag kevés is a számuk - nagy jelentőségűek. Az alábbiak
ban ezt az iratanyagot szeretném bemutatni. Terjedelmi okok miatt természetesen összevonással
élek, de ezt úgy teszem, hogya fellelhető iratokból kirajzolódó teljes képet ne torzítsam.

A Katolikus AgrárifJúsági Legényegyletek Országos Szövetsége 1937-ben terjesztette alapsza
bályait a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium L ügyosztálya elé, mely azt véleményezésre
megküldte Serédi Jusztinián bíboros érseknek. I Az alapszabályok tervezete nincs meg, mert
- miután a kardinális jóváhagyásra ajánlotta - szokás szerint visszaküldték a minisztériumba.
Jóllehet a mozgalom nem l937-ben indult, ezen a tavaszon ért el a szervező munka odáig, hogy
szükségessé és lehetővé vált az alapszabályok kidolgozása és jóváhagyása.

A mozgalom első éveiről igen szemléletes képet rajzol 1938 decemberében - a Szent István-év
és az Eucharisztikus Világkongresszus évének végén - P. Nagy Töhötöm SJ országos főtitkár. 2

Serédi prímásnak küldött jelentésében ez áll: A magyar élet átalakulásával kapcsolatban külö
nösképpen az utóbbi időben igen sokat beszéltek az Agrárifjúsági Mozgalomról". (Ez a "beszéltek"
többnyire kisebb-nagyobb bizalmatlanságot, támadásokat jelent. Ezért a főtitkár - anélkül,
hogy kimondaná - támaszt keres a püspöki karnál és engedélyt kér, hogya jövöben gyakrabban
nyújthasson be jelentéseket Serédinek.) Mozgalmunk amellett, hogy maga is tevékenyen dolgozik
a magyar élet megjavításán - olvassuk tovább Nagy Töhötörn sorait -, fűggetlenségénekmegóvá
sa mellett - örömmel támogat minden olyan becsületes törekvést, amely a széles népi rétegek sorsán
komolyan kíván segíteni. Mint társadalmi egyesület tehát dr. Imrédy Béla miniszterelnök úr mellé
állottunk, mert benne jó szándéka mellett az erőt is látjuk céljai megvalásitdsára. " Beszámol a
mozgalom adatairól. Tizenhat főhivatású központi munkatárssal dolgoznak. Minél nagyobb tö
megeket kívánnak szervezni társadalmi (politikai) súlyuk növelésére. Ezért 1938-ban ötvenkét
helyen mintegy 100OOO főnyi tömeg előtt tartottak .Szentístváni Seregszemlét" és ismertették a
"Magyar Célt". A »Mozgalmi Gondolate fanatikus harcosait - hangsúlyozza - a háromnapos ve
zetőképző tanfolyamokon neveljük." 1936-37-ben tizennégy tanfolyam volt 427 résztvevővel,

l937-38-ban már 147 tanfolyam l872legénnyel. Amegalakult egyletek száma 1460. A rendes ta
gok létszáma 94500, melyhez a szlovákiai katolikus ifjúsági egyesület 21 OOO tagja is járult - mi
vel ez az egyesület teljesen beolvadt a KALOT-ba. A bejelentett pártoló tagok száma 274576.
A Dolgozó Fiatalság című folyóiratuk ötvenezer példányban látott napvilágot. Műsorközpont
juk színdarabokat adott ki nyomtatásban. 1938-ban 738 helyre küldtek ilyen anyagot farsangra.

Most jóváhagyott szövetkezetünk teljes erővel fogott-a munkához . . . A Szegedi Hivatásszerve
zet által a munkásság között végzett szervezési munkálatok már befejezés előtt állnak, amennyiben
1938. december lO-ig Szegeden 74 szakosztály van, 6540 munkás van beszervezve, akik a legna
gyobb fegyelmezettséggel állnak a vezetők mögött. Ennek köszönhető, hogy ez ideig 24 kollektív
bérszerződéstkötöttünk, amelyek 5-130 százalékig terjedő bérjavítást biztosítottak a szegedi mun
kásoknak. Ezek közül négyet 2-5 napig terjedő sztrájkkal értek el!" A Hivatásszervezet beszerző

szövetkezete révén zsír, liszt. burgonya stb. akciókat bonyolít le, amelyen keresztül jelentős előny
nyeljuttatták a munkásokat az elsőrendű éleimi cikkekhez", - Ebből az összefoglaló jelentésből

világosan kitűnik a KALOT politikai iránya, mely alkalmazkodott az általános politikai helyzet
hez, ugyanakkor látszik a szociális kérdésekben elfoglalt álláspontja és gyakorlata is, mely nem
kis aggodalmat okozott vezető katolikus körökben. A KALOT, éppen szociális programja miatt
válva gyanússá, igyekezett önmagát a hivatalos kormánypolitika támogatójaként megvédeni.

1939elején Nagy Töhötöm a szegedi központból, Pi.Kerkai Jenő pedig a budapesti központ
ból szorgalmazza az esztergomi főegyházmegyei KALOT-titkár kinevezését. Húsz napos kör-
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utam végén - írja Kerkaí Jenő SJ 1939. február elsején Drahos János esztergom í érsekí helynök
nek - nagy örömmeljelenthetem, hogy az agrárifjúsági mozgalom iránti megértés felülmúlta re
ménységünket: nemcsak a teljes, hanem a csonka egyházmegyék isfelfogják állítan i az egyházme
gyei titkárságot. 'J Szoros értelemben véve ekkor, 1939elején alakult meg a KALOT. Az agrárif
júsági mozgalom egyesült a SZKlE-vel, vagyis a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesülettel, az
egyházmegyei titkárok, igazgatók kinevezése a SZK IE-től átvett szervezeti képlet szerint történt.
Az ezzel kapcsolatban kiadott röpirat hangsúlyozta: Célunk a Quadragesimo Anno hirdette hi
vatásrendi társadalom kialakítása. A hivatásrendi társadalom egyik lényeges pontja pedig, hogy az
azonosfoglalkozásúakat a körükből való kiválóak képviseljék."

Figyelemreméltó, hogy 1940 februárjában Amhrus Józse! országos titkár szlovák nyelvű levél
ben hívja meg a nagysurányi színielőadás verseny védnökségére Serédi bíborost (ezt a versenyt a
szlovák KALOT rendezte), aki azt azzal hárította el, hogy ilyen szintű védnökségek nincsenek
szokásban. 4 A szlovák tagozat moderátorainak kinevezése persze nem ment könnyen. Drahos
helynök azt jegyezteJel az aktára, hogya magyar rész is kiépítés előtt van még, meg kell várni
Kerkaiék előterjesztését.> Ősszel azután megtörtént a szlovák tagozat főegyházmegyei titkárá
nak kinevezése Hudec József nagysurányi gimnáziumi igazgató személyében. fi

Az egyrejobban kiépülőmozgalom anyagi bázisáról is gondoskodni kellett. Az egyházmegyei
moderátorokat az egyházmegyékkel fizettették. Volt szővetkezetük, talán még a különféle kiad
ványok is hoztak anyagi hasznot, és igen mozgékonyan próbálkoztak az anyagiakat biztosítani.
Ilyen vonatkozásban került a püspökkari konferencia napirendjére először a KALOT gondja
1940.október I6-án. A KALOT közölte a püspöki karral, hogyaGenerali Biztosító számára he
lyi biztosítási ügynöki munkára megbizható emberek kiképzését vállalta. Ez sem jogi, sem gaz
dasági kapcsolatot a biztosítóval nem jelentett, csak azt, hogy az illető ügynökök - a mozgalom
emberei - százalékot kapnak a megkötött üzletek után. Szmrecsányi egri érsek az egyházmegyei
szövetkezetekre nézve veszélyesnektalálta ezt, Mikes János c. érsek pedig a Gazdák Biztosító In
tézetével hozakodott elő, amely a Katolikus Népszövetséggel volt kapcsolatban. Végül Serédi bí
boros meghallgatása után a püspöki konferencia tudomásul vette a Generali-ügyet. 7

Az érdi népfőiskola I940-ben indult. Kerkai páter ezt közölte Serédi bíborossal: A népfőisko

la gondolatanem új gondolat. Nem mi találtuk ki, és nem is mi valósítjuk meg először. Az északi ál
lamokban, Dániában, Finnországban számtalan ilyen intézmény műkiidik, Ennek köszönhető mind
két állam páratlanul magas színvonalúföldművelése , a nép legalsó rétegeinek is általános gazdasági
ereje, valamint társadalmi és kulturális fölemelkedése.' x Mégis - állapítja meg a továbbiakban
-. itt valami egészen eredeti, egyházunk és hazánkjövendiífejlődésére egyaránt kiható katolikus
népi kezdeményezésről van szo". Kerkai a népi hagyományok ápolásában, s pápai szociális encik
likák szellemének terjesztésében, a hitélet elmélyítésében, korszerű szakmai ismeretek átadásá
ban látta az ország első állíllldó népfőiskolájának feladatait. Az erre vonatkozó célzásnak megfe
lelően Serédi biboros ötszáz pengővel támogatta a népfőiskolát. egy tanterem felszerelésének
erejéig.

A II. világháború idején a magyar politika további jobbratolódása egyre nagyobb teherként
nehezedett a KALOT-mozgalomra. 1941. október 8-án püspöki konferencián tárgyalták a KA
LOT vezetőinek jelentését: A leventemozgalom új vezeuije különösen is hangsúlyozta a falusi ifjú
ság állami szervezésénekfontosságát és sejtetni engedte, hogy előbh-utóbb minden más mozgalmat
ebhe a szervezetbe szándékozik beolvasztani". A KALOT vezetősége tárgyalt a leventékkel, és
ígéretet kapott munkája zavartalanságára. Másrészt ugyanezek a körök - mármint a leventék
- azt hangoztatják, hogya Knl.O'Ivtalforradalmi hangja miatt nem lehet együttműködni, sőt, hogy
az Egyházat Magyarországon is asekrestyéhe kell szorltani.' A KALOT már 3500 faluba elju
tott, de csak akkor tud erővel fellépni, ha a püspöki kar támogatja. Van olyan híresztelés is - ol
vassuk a püspökkari jegyzőkönyvben -, hogy a püspökök a KALOT kulturális és szociális célki
tűzéseit csak kisebb rosszként tűrik el. A püspöki kar ekkor megígérte a KALOT támogatását,
de ennek kapcsán Serédi prímás azt is megjegyezte, hogy "a KALOT -ot ellenőrizni kell". A püs
pökök ezt az ellenőrzést és elvi irányítást az Actio Catholicára bízták. Azt is elhatározták, hogy
az ifjúság neveléséről közös pásztorlevelet adnak ki a fasiszta jellegű állami neveléssel szemben, a
szülők és az egyház nevelői jogait védelmezve. Ez a pásztorlevél meg is jelent.
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A következő irat 1942. június IO-én kelt. Virág Ferenc pécsi püspök felterjesztésére Serédi bí
boros hozzájárul, hogy Püspöknádasd községben egy elhagyott és lengyel fogolytábornak is
használt kastélyt a püspök bérbe adjon a KALOT-nak népfőiskola céljára. Itt ötvenszemélyes
internátussal egybekötött intézményt terveztek kertgazdasággal és egyéb gazdasági s erdészeti
lehetőségekkel. 9

A KALOT nemzetiségi politikája túllépett a korabeli, hagyományos nacionalista propagan-
. dán és gondolatvilágon. de mégsem vonta le az összes helyes következtetéseket. 1942-ben a KA
LOT-nak már külön nemzetiségi osztálya működött. Amikor a Főegyházmegyéhez fordulnak,
hogy a szlovák tagozat védnökévé a prímás Bubnics Mihály rozsnyói püspököt nevezze ki, ezzel
indokolják : .A Magyarországon megalakult politikai pártok minden törekvése arra irányul, hogy
a mozgalmunkba szervezett szlovák ifjúságo t eltanácsolja a szentistváni gondolattól, lehetetlenné
tegye az együttmunkálkodást, s ezzel szemben a szlovák nemzetiszocialista párt törekvéseit támo
gassa, ami tudvalévőleg titokban a revizios gondolatot tartja ébren . . . Távol áll tőlünk az a szán
dék, hogy mozgalmunknak politikai jelleget adnánk, vagy politikai célt szalgálnánk. A KALOT
volt az első szervezet, amelyik a nemzetiségek segítségére sietett, s biztosított alapszabályszerűleg

egy olyan keretet , amelyikben népi kultúrájukat kiélhetik. Mindezt a szentistváni gondolat szelle
mében tettük . . . A nemzetiségek számára minden jogot biztosítunk addig a határig, ameddig azt az
állam érdeke megengedi.t'" Bubnics püspököt a püspöki konferencia döntése nyomán (1942.
március 11.) meg is bízzák a szlovák tagozat védnökségével, ám a következő konferencián
- 1942. október 7-én már Bubnics lemondása kerül napirendre, aki ezt azzal indokolja, hogy tár
gyalásai során azt kellett látnia: a szlovákokat három csoportra osztják Magyarországon.
A Kassa környéki szlovákok nem csatlakoztak a KALOT-hoz, a visszatért egyéb területek szlo
vák ifjúsága pártot és lapot kapott a kormánytól, a trianoni területek szlovák ajkú ifjúságát pe- .
dig a miniszterelnökség nem engedte csatlakozni a többi szlovák ajkúak mozgalmához. A nehéz
ségek megtárgyalása után azonban Bubnics püspök tovább vállalja a védnökséget.

Az 1941 őszén tartott püspöki konferencia, mely - mint láttuk - foglalkozott a fokozódó "le
vente irányzatú" állami neveléspolitikával, ezt P. Kerkai Jenőnek, a KALOT országos elnöké
nek előterjesztésére tette. A püspökkari értekezlet jegyzőkönyvének már idézett szavai az ő leve
léből valók. Nem sokkal ezután megegyezés jött létre a Leventeegyesületek Országos Központja
és a KALOT között e két egyesület "bensőséges együttműködése" érdekében. Kerkai szerint
- mint azt Drahos vikáriussal közli 1941. november I8-án - ..azért sem éreztük szűkségét maga
sabb fórumok megkérdezésének, mert gyakorlott alapszabályszerűjogainkból semmit fel nem ad
tunk, ellenkezőleg,a megegyezés sok új lehetőséget nyit arra, hogy mozgalmunk kovászként hasson
a leventc-tomegekre", A KALOT, a ráneheiedő jobboldali politikai nyomás miatt, valószínűleg

modus vivendit keresett a leventékkel. Közben viszont több támogatást várt a püspöki kartól,
hogy így erősebb pozícióból tudjon tárgyalni velük.

A püspöki kar 1942 őszén ismerte el ünnepélyesen a KALOT-mozgalom célkitűzéseit és adta
áldását munkájára. Ennek közvetlen előzménye Kerkai páter 1942. augusztus 29-én kelt levele
volt:

A KALOT-mozgalom az elkövetkező munkaévben célkitűzéseinek művelését az AC Országos
Elnökségének irányításával, az egyházmegyénként felállítandó 15 népfőiskolán szeretné teljes len
düleltelfolytatni a már kipróbált módszer szerint úgy, hogya téli hónapokban rövidebb előválogató

tanfolyamokon kiszemeli a jellemileg és tehetség tekintetében kitűnő ifjakat s ezeket 8 hónapos tan
folyamokon képezi át a belterjes gazdálkodásra való képzéssel is egybekötött nevelői munkával.
Ezek a hosszabb tanfolyamok olyan népfőiskolákonfolytatódnak le, amelyek megfelelőenfelszerelt

kertgazdasággal is rendelkeznek, és alkalmas gyakorlati emberek és elméleti előadók irányitása
mellett kaphatják meg a hallgatók a célirányos kiképzést. A népfőiskolai nevelő munka jelentoségét
különösen Dánia és Finnország példájának nyomán nálunk először a protestáns körök kezdték
hangsúlyozni, észre vévén , hogy az élet legdöntőbb jelentőségű kérdéseit sem a gyermekkorban, sem
a meglett férfikorban nem lehet oly hathatósan beírni a lelkekbe, mint az ún. »felnőttek iskolajá
ban«, a házasság előtti ifjúságo t nevelő népfőiskolákon. A különböző szellemi irányzatok, sőt leg
újabban - bizonyos jelek erre mutatnak - maga az államhatalom is hivatalosan szeretné ennek a
fontos népnevelő intézménynek szálait kezében összpontosítani.

303



Minthogy az egyháznak és a hazának egyaránt érdeke a társadalmi építő erők, különösen a hit
vallásos alapon álló mozgalmak tevékenységének szabad kifejtése, természetesen az államhatalom
méltányos fokú ellenőrzésemellett, azért a közelgő őszi püspöki konferencia előtt az alábbi aláza
tos kérésselfordulok a mozgalom nevében Főmagasságú Bíboros-Hercegprímás Úrhoz: Legyen ke
gyes Eminenciád a KALOT-mozgalom központjához olyan értelmű leiratot intézni, melyben nem
csak a téli hónapok alattfolytatottjellemképző és előválogató rövidebb tanfolyamok, hanem egyút
tal a tavasztól őszig' tartó nyolchónapos, a belterjes gazdálkodásra való gyakorlati ráneveléssel egy
bekötött népfőiskolaitanfolyamok is hivatalos egyházi helyeslésben és szent áldásban részesülnek .'
Ettől lehet remélni - fűzi tovább Kerkai -, hogy egyrészt a plébánosok jobban fogják támogatni,
másrészt az államhatalom nem fogja kisajátítani ezeket a népfőiskolákat. A páter 1942. október
24-én köszönte meg a püspöki kar nevében kifejezett helyesIést, jóváhagyást és ajánlást. II

Igenjellemző a KALOT megerősödéséreés a fokozottabb hivatalos egyházi elismerésre, hogy
1942 decemberében már Drahos János esztergomi érsek helynök kezdeményezi bizonyos meg
üresedett espereskerületi KALOT-igazgatói helyek betőltését. 1943 februárjában nagyon készsé
gesen megkapják Serédi Jusztinián támogatását a Népünk című folyóirat beindításához - noha
ekkor már papírkorlátozás van -, sőt a szóban előterjesztett nép- és tájkutatási tervet is elfogadja
a prímás. Végül időszakos kiadványként jelent meg a Népünk, mert így nem kellett hozzá
lapengedély. 12

A leventemozgalommal való megegyezéskeretében került sor "levente papi tanfolyamok" ren
dezésére, melyeket a KALOT szervezett. Nyilván azért, mert papokat könnyebb volt így az eze
ken való, államilag kívánt részvételre bírni, másrészt e tanfolyamokon egyben a KALOT célkitű

zéseit is népszerűsíthették a papok körében. 13

Az I942-ben megnyílt vágsellyei KALOT népfőiskola- az ország tizenhat népfőiskolája közül
az egyik - nem kis nehézségekkel küzdött. Serédi prímás azonban az épület renoválására két és
félezer pengőt, majd további tízezer pengőt adott.

A népfőiskolák működésére igen jelIemzőek Kerkai alábbi sorai: Egy-egy vidékről szellemi
ség tekintetében egyöntetű ifjúság toborozható, hogy őket több hetes vagy több hónapos tanfolya
mokon megerősítsük valláserkölcsi meggyőződésükben, s megtanítsuk a hagyományos népi tánco
kat, éneket, zenét, népi irodalmat és történelmet. Továbbá olyannyira időszerű belterjes gazdálko
dás kérdéseire is gyakorlatilag e tanfolyamokon nyerhetnek kiképzést. Ez a szerény kezdeményezés
folytatása szeretne lenni annak a nagy történelmi munkának, amelyet a századok folyamán a ma
gyar nép javára ai ősi szerzetesrendek végeztek hazánkban . . . A népfőiskolák alapítását azért is
sürgősfeladatnak tartjuk, mert ha az egyház és társadalom e tekintetben nem mutat fel alkotó ered
ményeket, akkor az államnak civil vagy katonai mozgalmai állítják fel azokat, sokkal több anyagi
lehetőségük révén. De ha őket megelőzzük, akkor az általuk kiképzendő ifjúságot is szívesen kiddik
a mi intézményeinkbe. "14

, A következő KALOT-dokumentum, mely a mozgalom 1945 előtti korszakának - m~lÍ szem
mel nézve - talán legnagyobb politikai melIéfogása, Kerkai Jenő országos elnök 1944. február
25-én kelt levele, melyben Serédi prímáson keresztül a püspöki kar figyelmét a "szélső baloldali
radikalizmus" veszélyére hívja fel; ez szerinte nagyobb a három évvel előbb jelentkezett jobb
oldali veszélynél is, mely a leventemozgalom részéről az agrárifjúságot fenyegette. Most a felnőtt

agrártömegeket akarja megszervezni a "baloldali radikalizmus", melynek legismertebb képvise
lői Kerkai szerint Veres Péter, Erdei Ferenc és Kovács Imre. Ezzel a veszélIyel szemben a KA
LOT felajánlja kiépített állásait. A már húszra nőtt népföiskolák ugyancsak alkalmasak az ag
rárrétegek nevelésére. E cél szolgálatába álIítják összes sajtóterméküket is, beleértve két ruszin és
két szlovák nyelvű lapjukat. A Magyar Vetés a felnőtt parasztság lapja, az Ijjúságunk az agrárif
júságé, a Népünk az értelmiségi vezetőké. Hajlandók egy időre a mozgalom ifjúsági szárnyát el
hanyagolni, hogy a radikalizmus veszélyét leküzdjék. Ha meggondoljuk, hogy ez a javaslat 1944.
március 14-én.került il püspöki konferencián megtárgyalásra, öt napra rá pedig bekövetkezett a
német megszállás, nem nehéz eldönteni: vajon a Veres Péter-féle "baloldali radikalizmus" volt-e
nagyobb veszély.Azt mindenesetre jól látja Kerkai, hogy a tömegek lelkében a baloldali radika
lizmus számára erős támpontokat hoztak létre nemcsak a világháborús körülmények, hanem a szov
jet-orosz közel!fég és az ügyes agitáció is". Úgy gondolja, hogy az ipari nagytőke is örömmel ve
szi, ha az ipari munkásság forradalmasítását háttérbe szorítja az agrártömegek forradalmasítása.
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Az esetleges angolszász befolyást szintén e radikalizmus segítő tényezői között sorolja fel. A KA
LOT és a Hivatásszervezet ebben a vonatkozásban tervezett akcióját a püspöki kar támogatta,
de szükségesnek tartotta annak kifejezését, hogy "nincs szükség a radikális programok túlszár-
nyalására". .

A KALOT már 1939-ben, TelekiPálminiszterelnöksége idején csatlakozott a Magyar Szociá
lis Népmozgalomhoz, az EMSZO-val és a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezetével
együtt. Telekinek ezzel az összefogással saját .népnevelöí és szociális programjának" támogatá
sa volt a célja. Serédi bíboros - bizonyos kikötésekkel- helyeselte a tervet. A Magyar Szociális
Népmozgalom azonban ilyen néven nem fejtett ki működést, lényegében terv maradt csupán, fel
sorolt tagszervezetei kűlön-külön működtek. 1943 nyarán, majd különösen 1944 tavaszán és
nyarán - Serédi prímás kezdeményezésére - szinte kapkodva próbálták feléleszteni az összes ke
resztényszocialista irányzatú szervezetet és igyekeztek összefogni őket. Ehhez persze óriási anya
gi áldozatra lett volna szükség, és a korábban többször háttérbe szorított, megbélyegzett szemé
lyek és törekvéseik rehabilitációjára is. Az anyagiak előteremtésére irányuló fáradozások min
denesetre 1944.október 19-ig tartottak, amikor a nyilas uralom végül is lehetetlenné tett minden
további erőfeszítést. 15 A nyilasok természetesen a KALOT-mozgalmat is betiltották.

A jelzetek a Prímási Levéltár anyagára utalnak: ICal. 46. 1531/1937. 2Cal. 46. 5853/1938. dec. 31. - 31302/1939. 41283/1940
52076/1940. 67181/1940 76685/1941. 88570/1940. 96982/1942. 104593/1942. - 115099/1942., 6982/1942. 122676/1943
138101/1943. 1410439/1943 158118/1944.

ROSDY PÁL

KESZEI ISTVÁN VERSEI

Feltámadás
Ha gondolatom támad, a szél is zúgjon.
Olyan legyen ez, mint a feltámadás:
koponyám sirkövét angyal hehgeritse,
süssön belőle földi látomás!

Kötelesség
A sző/őkacsok a karóra kötődnek. Kö

tődni! Ez,az élet kötelessége. Minden em
beri kötelességben érzem a szőlők átható,
zöld illatát . . .

Ba rokk templomok
Negyvenöt éves létemre rekonstruálás

ra szorulok, mint a több száz éves pusztuló
barokk templomok. Hogy újra felmaga
sodjam!

Történet
Manccsá züllött, remegő kezemmel is

megírom a többmillió éves teremtő emberi
kéz torténetét.

Gyűrű

Egyetlen ujjamon sincsen gyűrű. A hul
lámzó végtelen hullámgyűrű}ét viselné
minden porcikám.

Gyöngyök
.Újra összeszedni magam. Újra felfűzni

szétgurult gyöngyeimet az élet fonalára.

Meteorok
Töredékek? De a csillagokról lerob

bant meteorok sűrűségével!
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