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(Részlet)

GUBICZA LAJOSI

Oh! hány keserves, borzalmas estén Lesz! Súgja lelkünk! E fényes est is
Zokogva száll a nap nyugovóra. Az új tavaszhoz varázsígéret.
Véres vihar dúl s fájó szívekbe Csillagszemekből ragyogni látjuk,
Nem hoz nyugalmat egy boldog óra. Ha alkotásnak ím, napja ébred.
Vad gyűlöletnek sárkánya tombol Küzdő erők nagy, bűvös hatalma
S űzi vihogva bősz furiáit. Lobbantja vágyát Veszprém szívének.
Shylok démonja kacagva táncol, Rózsás ködön át felénk ragyogva
Szilaj szerelme aranyra áhít. Templomja látszik dalnak, zenének.

… …

Lelkek fohásza remegve súgja, S bár künn az élet vészes, viharzó –
Zeng-e közöttünk még örömének? Égjen szívünkben a munka láza…
Hangzik-e újra csodás igéje A szebb jövendőt szimfóniákkal
Lélekvarázsló szerafzenének? Büszkén köszöntse a Múzsa háza.
Viharzó éjre hasadva hajnal? S te édes álmunk: szent békehajnal!
Ágyubarázdán újul-e élet? Mosolygj felénk már rózsás vigaszban.
Lesz-e jövendő, melyben a munka S ez ősi fészek kicsinyje-nagyja
Örök virágzó tavasza éled?!… Boldog legyen az új tavaszban…

(Megjelent a Veszprémi Hírlap 1916. december 17-i számában)



VESZPRÉMI SZEMLE 2016/4

4

(Itt mondunk köszönetet Molnár János helytörténeti kutatónak, hogy a Veszprémi
Szemle várostörténeti folyóiratban történő közreadásra rendelkezésre bocsátotta
felesége, néhai Molnár Jánosné helytörténeti kutató következőkben olvasható mun-
káinak kéziratos anyagát. –  Cs. M.)

JEGYZETEK

1 Gubicza Lajos (Balatonkenese, 1862. június 23. – Veszprém, 1932. március 20.) tanító, író. 1889-
től Veszprémben tanított a Szent Anna Római Katolikus Elemi Népiskolában, ezzel párhuzamo-
san 1905-től az egyházmegyei tanítótestület elnöki feladatait is ellátta. A helyi lapokban versei
és elbeszélései jelentek meg, szerkesztette a Veszprémben megjelent Tanügyi Értesítő című,
havonta megjelenő pedagógiai lapot, a Veszprémi Hírlap munkatársa, majd segédszerkesztője.
Veszprém város testületének több cikluson át képviselője, a Veszprém Városi Zeneiskola meg-
alakításának támogatója. 
Bővebben lásd: MOLNÁR János: A Szent Anna Római Katolikus Elemi Népiskola. = Veszprémi
Szemle 13. évf. 2011. 2. sz. 29–51.; MOLNÁR János: Emlékezés Gubicza Lajosra = Napló,
2012. ápr. 10.; GUBICZA Ilona: Gubicza családok évszázadai. Veszprém, 2012.; GUBICZA
Ilona: Gubicza családok kapcsolódása Veszprémhez. = Veszprémi Szemle 15. évf. 2013. 2. sz.
38–53.
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