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Imº�º�HºrgitánImº�º�HºrgitánImº�º�HºrgitánImº�º�Hºrgitán����
 

Az ősz ablakából nézem 
a lelkemben 
égve muzsikáló Hargitát, 
a diadalmas hegytetőt, 
a délceg óriást. 
Fáradt hit-szárnyak vergődnek 
a hegy s a völgy között, 
mint ősi szent álom 
a kék fenyők fölött. 
Itt az aljban elhagyja a fákat 
a napsárga lomb, 
s miközben érted imádkozom, 
hegyem, 
hullnak, egyre hullnak a levelek, 
egymásra avarulnak, 
s pördülnek-vonaglanak a szélben: 
árva kiáltások a kétségbeesésben. 
Vad neszek járják zugaidat 
a sötét éjszakában, 
falánk farkasok barangolják testedet, 
érdes kezével cibálja üstöködet 
az ősz-kapitány, 
a letaroló elmúlás katonája. 
De ne félj, hegyem, 
nem vagy egyedül 
a pusztulás és újjáéledés 
örök mítoszában. 
Az álmodó bérceken 
megsimogatom arany koronádat, 
Hargita, 
Te, az erdélyi havasok királya — 
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett. 
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«mber�º�hºv«mber�º�hºv«mber�º�hºv«mber�º�hºvººººsonsonsonson����
 

               Ilyés Márton emlékére 
 

A havason élt. 
A hegyet őrizte, 
a fenyvest, s az üres házakat. 
Amikor pihenni mentem 
hétvégi nyaralónkba, 
félénken közeledett a kerítéshez. 
Koccintani hívtam, 
de ő inkább kísérőmül szegődött 
s a csapásokban megmutatta 
a vadnyulak, az őzek 
s a medvék nyomát. 
A halk zörrenésekre figyelmeztetett, 
s a madárdalokra, 
a havas lélegzetvételére. 
Amikor hallgatott, 
szíve azt dobogta, 
hogy a Hargita szent, 
magasztos épület: 
falai a hű székelyek, 
ablakai a meggyötört lelkek, 
cserepei a szakállas fenyvesek. 
Halk szóval vallotta, 
hogy ez a hegy lelkiismeret: 
havasi virágcsokor a lélek asztalán. 
 
Este, amikor kiültem a teraszra, 
észrevettem, hogy a kerten túl, 
az öreg házában petróleumlámpa ég — 
de most sötét az ablak. 
Mióta elment, 
éji neszek táncolják körül kis tanyáját, 
s kertjében teli tüdővel lélegzik a havas. 
Kezében petróleumlámpát lóbál, 
s azzal világítja nekünk 
holdtalan éjeken az ösvényt, 
a másik kezében havasi virágcsokrot tart, 
s ő az, aki a Szent Hegy fölött, az égen, 
hargitai nótát dúdol a csillagoknak. 
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Márton�bácsiMárton�bácsiMárton�bácsiMárton�bácsi�forrásº�forrásº�forrásº�forrásº����
 

A havas könnye szivárog le a dombon, 
fenyő-gyökerek között 
kanyarog az útja, 
s az avar fedte földi alagútban 
a kövek sokasága tisztára mossa. 
Az út mellett, ahol felszínre tör, 
erdei madarak énekelnek, 
s az ezüst vizű hűs forráshoz 
leszáll a játékos mókus a fáról, 
s ha idetévedt, 
a havas lelkét issza belőle a vándor. 
Az éji sötétben sudár fák 
strázsálják nyugalmát, 
fenyők őrzik békés csobogását. 
S ha csöndes éjeken 
az öreg gazda hazalátogat az égből, 
leül a forrás mellé — 
a havast ünnepli szívében. 
Szeméből zenélő vízcseppek születnek 
a havasi emlékekben. 

 
Ã�csikókályhºÃ�csikókályhºÃ�csikókályhºÃ�csikókályhº����

 
Fekete csikó, meleg a háta, 
testében lobog tüzelő lángja, 
kürtő csöve prüszköl, 
s helyben galoppol négy kicsi lába. 
A nyári konyhából 
indulni szeretne, 
ki, a gyerekek közé, 
a fehér, havas utcára. 
 
Este, telente öregek gubbasztanak 
a szobában, s míg fáradtan 
duruzsolnak az ágyon, 
hallgatják a csikókályhát: 
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ő lábával egyre csak kapál, 
s öntvénytetején, 
a gőzölgő lábos fedele 
— akár a réztányér — 
szaggatottan muzsikál. 
 
El-elszunyókál, 
prüszköl egyet-kettőt, 
jelzi, hogy megjött az étvágy, 
jól tudja: nagytata, 
ha alszik is, éber, 
leszáll a recsegő pamlagról, 
s a faládából bükkfát vesz elő, 
kínálgatja az éhes paripát. 
 
Kezét a kürtő felé tartja, 
s míg eltűnődik, 
gyöngéden meglapogatja 
a kicsiny paripát, 
de mindhiába kíván 
szép álmokat, 
a csikókályha nem akar elaludni 
a zimankós téli éjszakán. 
 
Ilyen éjjeleken még jobban 
lángra lobban a lelke: 
az öntvénytető repedésein 
kiszökken a fénye, 
s hullámzani kezd 
a tapaszos falon, de reggelre 
az öregek álmával együtt 
eltűnik örökre. 

 
Ãz�utolsó�fénÃz�utolsó�fénÃz�utolsó�fénÃz�utolsó�fényyyyképképképkép����

 
Éreztem, 
ez lesz az utolsó találkozásunk, 
ezért nagyanyámmal együtt 
a csűr elé állítottam, 
hogy lefényképezzem, nagyapámat. 
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Kezébe nyomtam egy üveget, 
hogy vérbeli székelyként 
szalutáljon az utókornak borosüveggel. 
Későn vettem észre: 
a borosüveg helyett 
borvizet adtam a kezébe. 
„Perla Harghitei” — hirdette a címke —, 
magyarán „Hargita gyöngye”. 

 
Király�és�kKirály�és�kKirály�és�kKirály�és�kiiiirálynőrálynőrálynőrálynő����ºz�ősi�házbºnºz�ősi�házbºnºz�ősi�házbºnºz�ősi�házbºn����

 
Nagymamának és nagytatának 
tornácos parasztháza volt, 
a bejáratnál 
virágos kapuzábéval, 
az udvar végén 
ereszes csűr köszöntötte azt, 
aki a portára jött, 
a sarjútartó alól a fehér istállón 
cifra járom nézett le a falról 
a virágzó portára. 
 
Nagymamának 
parasztbútorai voltak, 
s a magasra vetett ágyon 
hímzett rózsák nyíltak 
kendervászon takaróján. 
Télen, a szoba közepén, 
fonókerék kattogott este, 
a nyári konyhában nagymama 
zománcozott pléhtányérba 
tálalta a vacsorát. 
 
Esténként, 
ha fáradtan leültek, 
a ládás fapadon 
egymás vállára hajtották a fejüket, 
s míg dorombolt a tűz 
a mosakodni való víznek 
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az  érckályhán, 
sohasem álmodtak beszéd közben 
se szebbet, se többet 
a természetes megvalósításnál. 
 
Nagymamának 
nem volt velencei tükre, 
ő maga ritkán nézett tükörbe, 
de olyan szép volt az ősi házban, 
mint egy királynő 
a kastély udvarában. 
 
Nagytata 
soha nem ült rokokó karosszékben, 
és nem füstölt 
török cseréppipából sem, 
de király volt a szőlőlugasban is, 
vagy ha a mezőt szemlélte 
a ház tornácán. 

 
Hº�nºgytºtº�látnáHº�nºgytºtº�látnáHº�nºgytºtº�látnáHº�nºgytºtº�látná����

 
Ha nagytata élne még 
és mellettem ülne a páholyban, 
a cirkuszi előadáson, 
látná a fülbevalós-nyakkendős 
igazgató urat 
— fehér ing, fényes mandzsettagomb —, 
kezében a mikrofonnal, amint 
bemutatja az afrikai kétpúpú tevét, 
a mongóliai fehér lámát, 
a nagy sörényű tarka pónilovat, 
a csinos légtornászlányt 
a magas mennyezet alatt, 
a futballozó pincsikutyákat 
s a bolondsipkás bohócot, 
aki megnevetteti a gyermekeket — 
 
Ha mellettem ülne nagytata, 
eddig mobiltelefonján már rég 
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felhívta volna őt nagymama, 
hogy ideje volna hazamenni, 
a szénát ledobni a csűrből 
az éhes marháknak, 
megitatni az állatokat 
és legyen már elég a szórakozásból, 
mert szórakozott ő eleget 
az orosz fogságban, 
a ciherben, miközben vágta a fát, 
a mélabús, lassú ökrök húzta 
szénásszekéren, 
meg a piros arcú brigádossal a kapu előtt, 
aki a legrosszabb kaszálókat mérte ki 
neki a nagy hegy alatt 
a kollektivizálás idején, jöjjön haza, 
ne legeltesse annyit a szemét 
a szexis oroszlánszelídítőnőn! 
Ha nagytata itt ülne, 
összemosolyogna velem — 
az első igazi cirkuszt látná életében… 

 

ÃzótºÃzótºÃzótºÃzótº����
 

Miután meghaltak, 
elkerült a lajtorjás szekér is a háztól… 
Azóta megromlott a világ, 
ezt most 
hiába mondom magának, 
nagymama… 
A szeretet ott csüng, 
mint az ottfelejtett szalmakalap 
az ajtó háta mögötti 
festett fogason, 
melyet nagytata faragott, 
mielőtt fogságba vitték volna 
Kijevbe. 
Leakasztanám a fogasról 
és odaadnám valakinek, 
nagymama… 
De kinek? 
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Ã�tisztº�szobº�illºtºÃ�tisztº�szobº�illºtºÃ�tisztº�szobº�illºtºÃ�tisztº�szobº�illºtº����
 

A „tiszta szobában” takarítottam, 
felmostam 
sárga tojásfestékkel a padlót, 
gondosan megpucoltam 
az apró szemű ablakokat, 
az ablakok közé rekedt 
legyeket szemétlapátra sepertem, 
letörültem a port a képkeretekről, 
kimostam a színesre szőtt 
keskeny parasztszőnyegeket, 
egyedül a nagytata 
és nagymama szekrényét 
nem bolygattam. 
Mindent úgy hagytam, 
ahogy ők hagyták, 
s szerették. 
Az ünnepi bőrcsizmákat legalul, 
a vállfákon 
a fekete posztókabátokat, 
a kabátok fölött a polcon 
nagytata fehér ingét és a kalapját, 
báránybőr sapkáját és kesztyűjét, 
nagymama virágmintás fejkendőjét, 
csipkés kombinéjét, 
minden alsóneműjét, 
úgy, ahogy ő hagyta, 
szépen kivasalva. 
 
Nagyon vigyáztam, 
hogy fölöslegesen 
ne nyitogassam a szekrényajtót, 
végül csukva hagytam, 
hogy a régi illat 
maradjon a szekrényben, 
s a ruhák 
mindig elém idézzék őket, 
ha a tornácról 
a „tiszta szobába” belépek. 
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Ã�tornácrólÃ�tornácrólÃ�tornácrólÃ�tornácról����
 

A fatornácon ülök 
egy régi asztalnál. 
Hátam mögött nyitva van 
a hűvös tisztaszoba ajtaja, 
ahová nagytata 
néha-néha feljárt 
kancsó borért, 
nagymama meg kivágott 
egy nagy szalonnacsíkot 
a gerendára felakasztott 
tábla szalonnából. 
A falon függ 
fekete díszláncon az a járom, 
mellyel az ökrök 
szénával megrakott szekérrel 
indultak a mezőről 
az ég felé 
a júliusi láthatárról. 
Mintha élő múzeum 
lenne itt minden: 
a favillák a petróleumlámpa 
mellett pihennek, 
a krémszínű falhoz 
szegzetten állnak. 
A szellő arcomba fújja 
a szőlőfa recés leveleit. 
A ház sarkánál megrepedezett, 
füstös kemence. 
A fehérre meszelt pajtáról 
hull a vakolat: 
mészrétegek alól 
üzennek az évek, 
mintha történelemkönyvet 
lapozna itt a szél, 
álmukat alusszák 
az idő fejpárnáján 
a tovatűnt századok. 
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Az egymásra csúszott 
mohás kövek fölött 
a kerekes kút is megdőlt, 
s a szín 
lyukas deszkái között 
nagytata utolsó felvágott 
tüzelőfái lélegeznek. 
Tücskök cirpelnek 
a magas fűszálak között 
az udvaron. 
A kertben nem bégetnek 
a korai bárányok, 
de ismét 
virágoznak a szilvafák, 
s édes illatot árasztanak 
a csűr mögött 
a cseresznyevirágok. 
 
Nagymamát keresem. 
Mintha most jönne 
az udvar felé, 
képzeletben megnyitom 
előtte a kertkaput. 
Surcában frissen tépett 
zöld füvet hoz a kiscsibéknek, 
és ráncos kezében 
szorongat egy kis csokor 
múlt századi kerti virágot. 

 
Szép�pihenésSzép�pihenésSzép�pihenésSzép�pihenés����

 
November elsején 
kint jártam a temetőben, 
a sír mögött 
a vetkőző bokron 
csipkebogyó ragyogott még 
az őszi napfényben. 
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…Szeretném, 
ha most is élnének… 
Mit nem adnék azért, 
ha akkor, 
amikor megérkezem, 
nagytata és nagymama 
a kapuban vagy az ősi házban 
köszöntene! 
 
…A temető szélén 
— mintha aranyból lett volna — 
egy-két gyümölcs 
ragyogott még az almafán. 
Messze a fenyők 
— mint óriáskatonák — 
egyenesen és némán őrködtek 
a hideg havason. 
 
A temető mindig megnyugtat, 
mert arra gondolok, 
ilyen szép pihenése 
nem lehet másnak, 
csak annak, 
aki szeretettel szerette a népét, 
a földet, a fát és a házat. 

 

�
 

Péter Katalin: Petróleumlámpa



 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Hetvenen�felülHetvenen�felülHetvenen�felülHetvenen�felül����
 

Mózsi már a hátsó udvart seperte, mire Anikó és a gyermekek megreggeliztek. 
Az új nyírágseprűvel széles pászmákat kanyarított, aztán amikor végzett, egy 
vesszőkosárba rakta a szemetet és bevitte a csűrbe. A seprűt a kiskapu mellé állí-
totta, rágyújtott. Odaszólt a nagyobbik gyermeknek, aki az ajtófélfát támasztotta: 

— Gyere, fiam, szedjük fel a vackort. 
A gyerek szemét dörzsölte keze fejével. Nem kellett volna még felkölteni, 

aludhattak volna — gondolta Mózsi, de nem szólt. Már egy hete folyt a készülő-
dés, amióta megérkezett a távirat, hogy tényleg jönnek az amerikás vendégek. Az 
anyja azóta lázban van. István bátyja a hetvenes évek közepén járt haza utoljára, 
azóta évente két-három levél jelentette a kapcsolatot, karácsonykor, húsvétkor a 
szokásos jókívánságokkal. Az utóbbi években minden nyáron hívták, aztán min-
dig közbejött valami. Tegnapelőtt megérkeztek Pestre, onnan telefonáltak, hogy 
mára ideérkeznek. Azonnal levágatták a nagyobbik süldőt, hogy legyen friss hús 
a háznál, bár ilyenkor, a júliusi melegekben a disznóköltséget sem lehet felfüstöl-
ni.  

— Állj csak meg, kössük meg a fűződet. 
Úgy állt a gyerek, mintha mindjárt sírva fakadna. Cipőfűzője hosszan lógott 

utána. Mózsi lehajolt, hogy megkösse. A szája sarkában tartott cigaretta szemébe 
füstölt, hunyorgatott. Kézen fogta a fiát és a kapu felé tartottak. Elöl, a szom-
széd ház sarkánál állt a magas vackorfa, az érett, kásásodó vackor bőségesen 
hullt még a szélrezdülésre is. Attila a zsebeibe dugdosta, Mózsi meg szalmakalap-
jába szedte a javát. Néhány szippantás után eltaposta a cigarettát és felkönyökölt 
a léckerítésre. 

A szomszéd a kapu előtt sepregetett, ő már rég túl volt ezen. Váltottak né-
hány szót, mert a fél falu tudta, hogy vendéget várnak. 

Téblábolással telt a délelőtt. Az ünnepi ebéd hajnalban elkészült: zöldségleves 
és töltött káposzta. Az asszonyoknak jóformán semmi dolguk nem volt, nagyta-
karítást, mosást, mindent lejárattak az elmúlt napokban.  

— Béla, fiam, még meg se borotválkoztál — hallotta az anyja hangját bentről. 
Béla, vagyis a Mózsi apja kigombolt ingben állt az ajtó előtt. 

— Olyan az udvar, mintha háztűznézőbe jönnének — mondta. 
— Jól van, jól, neked van időd ilyesmiket beszélni — dohogott a felesége. 
— Nem neked mondom, Mózsival beszélgetek! Az öreg leült a küszöb elé, a 

lépcsőre. 


