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Gazda József mintha a nemzet minden fájdalmát, szenvedését bele akarta volna sűríteni ebbe a jajkiáltó 

sorsregénybe. Az irgalmatlanul véres és bűnös XX. század olyan rettenetes keresztet állított 

Magyarországnak, nemzetünknek az első és második világháborúk nyomán, hogy ennek igazságtalanságai 

ma is vádolnak, s folyton folyvást ránk nehezednek, nyomnak, gyötörnek, pusztítanak. Erről a 

keresztrefeszítettségről, kereszt alatti létről szól ez a páratan regény. 

A magyar nemzet halálos fájdalmairól. Az író fájdalmairól. Valamennyi felelős magyar fájdalmáról. És a 

nemzet fájdalomban megszépült arcáról, melyen a bajban is ott bolyong a Hit fénye és szépsége. Mint ahogy 

édes anyanyelvünkben, melynek csodálatos szavaival az író kifejezi a kifejezhetetlent. Gazda József 

Erdélyből, Sóhajföldről néz az egész Kárpát-medence sorsára. Arról szól ez a sorsregény, hogy mi történt 

velünk évszázados magányunkban. Hogy mit tettek velünk, mit követtek el ellenünk a legvéresebb 

században, a huszadikban. Gazda József sorra vesz mindent, mint aki számadást készít az utókornak, hogy 

mik történtek, jaj mik is történtek!  

Amíg élünk, még akkor is tiltakoznunk kellene a történtek ellen, ha nem lehetne jóvá tenni a 

veszteségeinkből már semmit sem. Mert ez a szörnyű kereszt elfogadhatatlan. Az, hogy nem élhetsz, nem 

létezhetsz, nem építheted önmagadat, mert ezen a földön, itt a Kárpátok karéjában – és azon túl is – útjában 

vagy valakinek, a szomszédodnak, a fölötted gyámkodó, téged elpusztítani akaró hatalomnak, hatalmaknak, 

valami leküzdhetetlen Erőnek, az ellen kiált.                                                                       Benke László 

 

 

FONTOS! A megfelelő számú könyvek leszállítása miatt kérem, hogy vásárlási szándékát szíveskedjen Vidra 

Sándornak jelezni a +36 20 516 9993 telefonszámon. A könyv ára: 3990 Ft 


