
98  

 Múzsa és lant. 
 

 

Kozma László 
 

Erdélyi szonettek 

I. 
 

Erdélyi szonett 
 

A címe ez: Erdélyi szonett, 
Antik strófa kristályába zárva. 
Megcsillannak a gyémánt-hegyek 
És a ríme patak zuhogása. 
 

A szavak, mint a csillanó kövek, 
Hogy a ritmus titkukat kitárja. 
Ezer színnel ahogy bűvösek, 
Megpihennek tenyeredbe zárva. 
 

Úgy mesélik: a sorsuk szikla volt 
De megdördült a fenti sziklabolt, 
Villám csapott a csúcsok szent kövére. 
 

S aranyszemet, szikrázva csillogót 
A gyűrűző víz tisztára mosott, 
Hogy feleljen az ég üzenetére. 

 
Palota 

 

Láttam, Uram, fényes palotáid, 
Tisztásokat, fenyvesek csodáit. 
Forrásodnak ittam a vizét, 
Virággal várt a havasi rét. 
 

A hegyormon merengtem sokáig, 
Kéklő fátyol csúcsoknak során int, 
Hajnal tüzét, alkonyatok árnyát 
Felhőid, az égbolt szikla-várát. 
Gondolkodtam: miért van, kiért, 

S az ember-lét milyen semmiség, 
Amíg állunk ég és föld határán. 
 

Csillagot szitál a messziség 
Fölkiáltok: — Uram, mennyi szép! 
S harmat csillan létünknek homályán. 

 

Erdéli história 
 

Mert vagy mind elvesztek, avagy jóra fordultok 
Tinódi Sebestyén 

 

Mind elvesztek, hogyha nem 
                                 fordultok jóra, 
Erre hallgassatok, ezt jól meggondolva, 
Mi kevesöt írtam, tiszta igazságot 
Szívben mérlegölve, jól megfontoljátok. 
 

Hogy bármi nagy vészbe, hitöt ne  
                                        hagyjátok, 
Lévén egyességbe, szenvedőt szánjátok.  
És ami megtörtént, előszámláljátok, 
Végbeli hősöknek szavát megtartsátok. 
 

Magok pusztulása volt sokszor az ára, 
Áldozatok így lőn az ország javára, 
Nézi boldogságát, nem gondol sajátra. 
 

Én is elővevém erdéli gondomat, 
Emlékök éltetni derék fiainak, 
Az kik köztünk vagynak, sohasem 
                                          távoztak. 
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 Léstyán Ferenc 
 

Karcfalvának erődtemplomára  
Zápor hull és napsugár zuhog. 
Innen indult Erdély krónikása, 
Hogy bejárjon minden zegzugot 
 
Sugár csillant, mint bicikliküllő, 
Karikázott erdőn, patakon, 
Feleselve futott a Küküllő, 
Mélázott sok régi iraton. 
 
Felragyognak a diadalívek, 
Fényárban áll a hajdani oltár, 
Orgona zúg százados romoknál. 
 
Vaku villan. Fényképezi mindet. 
Történelmünk alapköve most már, 
Sziklabércen zsong a régi zsoltár. 

 
Hegyek között 

 

A székely hegyek oly talányosak, 
Betűrve, mint sötétlő kucsmák. 
A sziklaarc kemény és hallgatag, 
Ahogy sűrű barázdák futják. 
 
S ha megindul a sziklagörgeteg, 
Kimondják, mit rejtett érctitok. 
A távol bércről visszhangjuk remeg. 
Hirdetik, mi teljesülni fog. 
 
Rigóhangon mikor a tavasz szól, 
Megindulnak vízesések, akkor 
A zuhogók mosollyá fényesednek. 
 
Ezer virág a havasi réten, 
Búzamező zsendül zöld reményben 
Lankáin az erdélyi hegyeknek. 

Gruzda János 

 

Egy régi festő járta itt a tájat, 
Zöldebb az ág és színesebb a rét, 
Bársonyosabb kelyhe a vadvirágnak, 
És alkonyatkor bíborabb az ég. 
 
Egy régi festő járta itt a tájat, 
Egy régi festő, ki már messze ment, 
A lombokon itt hagyta ragyogásnak 
Ezüst nyomát a száguldó ecset. 
 
A meredek hol szelídebbre vált át, 
A hegyhajlásban feszítette vásznát 
Felleg úszik, nap sugara reszket. 
 
Fehér házak, csendes, hű imádság, 
Távol harangnak hallod kondulását, 
S megfesti a magányos keresztet. 

 

Forráskút Zalatnán 
 

(Kolonics Lajosnak) 
 

A zalatnai kőfaragó műhely — 
Felzengenek régi ritmusok. 
A kalapácsé, s mely sziklából tűnt fel, 
Patak vize, könnyű rím, futott. 
 
S ahogy végül egymásban zenéltek, 
Kövön csobban, kacag a patak, 
Dala cseng a kövek mesterének, 
Kutat együtt hogy faragjanak. 
 
S hol a forrás napra futott zengve, 
Véső pendült, véle egy ütemre, 
A művészkéz az ércet alakítja. 
 
Az elfutót fogja kőkeretbe, 
Mint öröklét pillanata lenne, 
Szüntelenül kigyúló aranyszikra. 
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A Kecskekő forrásai 
 

Sziklakövek fehér palotáin 
Átcsobognak az apró kutak. 
Páfrányerdők meghajló csodáin, 
Melyek benne nézik arcukat. 
 
S ahol elmélyül a vágy patakja, 
Kápráztat a csillanása csak, 
Ezüst ívet látsz egy pillanatra, 
Pisztráng ahogy napfényre kicsap. 
 
Visszasuhan a rejtekbe derengőn, 
Ahogy napsugár játszik fenyveserdőn, 
S becsukódnak lombjai a mélynek. 
 
A percet várod, amely újra eljön, 
S ezer forrást hallgatsz, ahogy csengőn 
A Kecskekövön egyszerre zenélnek. 

 
Alagút 

 

Nem tudni, hogy valóság, mese-út, 
Bár kutatták, nem leltek nyomára, 
Emlékekben úgy szállt szájról szájra, 
Titkos rege, a régi alagút. 
 
Úgy mondják, hogy egykoron, a vészben 
Rejtőztek ott az űzött magyarok, 
Mögöttük vad üvöltés kavarog, 
Menekültek sötétlő reményben. 
 
Hogy a puszta életüket mentsék, 
Elmaradt az üldöző ellenség, 
És társuk csak a szorító magány. 
 
Futásuknak vajon vége lesz még, 
Hogy kijutva, sorsuk megteremtsék, 
Történelmünk derülő hajnalán? 

Ompolygyepű — Preszáka 
 

Kőemlékmű. Kivésett, kopott. 
Idősodrásban mosódó nevek. 
Az Ompoly vize szelíden cseveg, 
Amiről vall, véresen komoly. 
 
A futókat itt érték utol. 
Az ezerből ha egy-kettő maradt, 
Új forrására lelvén a patak, 
Mely pirosan habjába omol. 
 
Patakhangú csöndes suttogás csak: 
— Vidd a fiam — anya a dajkának — 
Csecsemővel a dajkája fut. 
 
S keze nyomán Zalatna fiának 
Egybekapcsol szíveket és tájat 
Zalatnáról Almásra az út. 

 
Forrás 

 

Kéklő hegyek, szelíd dombvidékek, 
Sziklaforrás, isteni ígéret. 
Valaki a népe sorsát kérte, 
És felelt a forrás csendülése. 
 
Mert az Úr jön suhogó szelekben 
Mennydörgésben és erdei csendben. 
Őt hirdeti tavak ezüst árja, 
És zöldellő rétek hullámzása. 
 
S ki egyedül szomjat csillapíthat, 
Lépte nyomán piros rózsák nyitnak, 
Fény sugárzik Isten egy Fiára. 
 
S kiben az Úr Igéje virulhat 
Könnyei a keresztfára hullnak, 
De boldogság jő a bánatára. 
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Magyarigen 
 

A templom körül térdig ért a fű. 
Mentél, mint ki az időben gázol, 
Vadvirágok, lepkeraj, derű, 
De mi maradt a régi kiáltásból? 
 
Az emlékművük kőlap, egyszerű, 
Sötétül a harmatkönny-csorgástól. 
Ő maradt csak megsiratni hű, 
A hosszan hulló, ködös őszi zápor. 
 
Ott pusztultak, a pincébe zárva, 
Menedékük égett, mint a máglya, 
De megindulnak mind egyszerre, sorba, 
 
Halkan roppan fenyőgerendája, 
A templom fénylő kapuját kitárja, 
S ők beülnek a százados padokba. 

 
Várrom 

 

Mohos sziklák, mint vulkán-szórta kő, 
Hevernek a szirten szertevetve. 
A vulkán most a százados Idő, 
Az ostromló vihar dörgedelme. 
 
Egykor dicsőség fényes vára volt, 
Zene zendült, fénylett ezer terme, 
A kőüregben most bagoly huhog, 
És vadvirág táncol a szélütemre. 
 
Ám este, ha fenyő tornya kéklik, 
És a bokor fallá összeér mind, 
Törhetetlen, kemény sziklaszál, 
 
Lépteikkel a falakat mérik 
A vitézek, s amíg csillagfény ring, 
Harmat-könnyel fölzokog a vár. 

 

Csorgó 
 

Forrás-csorgó. Kutatnád, ki volt, 
A bő sugarat fenyőágba fogta, 
Hogy úgy siessen tovább, illatozva, 
És feloldjon erdőillatot 
 
a hullámán, amely tovább csapott. 
És víz-áradás lett az illat árja, 
A némaság átváltott csobogásra, 
S ami lombok suttogása volt. 
 
vad viharrá dördül a vízesésben, 
S a hullámokon, ezüstös levélen 
Múlt időknek üzenete zsong, 
 
Hogy elbeszéljék, ami történt régen: 
A Fejedelem pihent az erdőszélen, 
Lehajlott, s a forrásból ivott. 

 
Szarvasok 

 

Mikor az őszi lomb suhog, 
Megindulnak a szarvasok. 
A hegyek ívén nagy csapat, 
Mind egyre föl, a csúcsra tart. 
 
Most a szakadék peremén 
Lendülnek, szökkenő remény.  
Isznak a gyűrűző vizen, 
A csapat forrásnál pihen.  
 
Mint acélizmú akarat, 
Sötét felleg, robajlanak. 
Mennydörgés hördül messzire. 
 
A sziklákon villámlanak, 
Égbolton égő rajzolat 
Fehér agancsuk fényíve. 
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Szózat 
 

A Hargitára könnyű köd borul, 
A sziklakő most olvasó-szemek. 
Patak imája felzúgva pereg, 
Úgy hirdeti, hogy jelen van az Úr. 
 
De nem jő a zúgó fergetegben, 
Mély csöndjén most lágy mező simul, 
A hegyen át, mint könnyű szél, vonul, 
Harcok után hogy békét teremtsen. 
 
Megérinti a búzaföldeket, 
Letörli mind az emberkönnyeket, 
Köztünk van már, kit Igéje küldött. 
 
Piros zászló leng Csíksomlyó felett: 
A megébredő hajnal-üzenet, 
S a világra felvirrad a Pünkösd. 

Keresztvivő falvak 
 

Ezek itt a keresztvivő falvak, 
Harangvirágos székely stációk. 
Bennük fenyves némasága hallgat, 
Kapuikon virágzás nyitott. 
 
Fehér utak futnak a havasnak, 
A patakvíz csengve mélybe hull. 
Csobbanása tűnő pillanatnak, 
Csupa emlék, s mégis mindig új. 
 
Megindulnak a zászlók, szekerek, 
Amott az ösvény Somlyóra vezet, 
Ősi igét mormol a patak. 
 
Felcsendülnek Mária-énekek, 
S hogy kék felhőket üdvözöljenek, 
A fényes zászlók mind meghajlanak. 

 
Jegyzetek 

 

Erdéli história: Tinódi Sebestyén (1505–10 között – 1556), vándorlantos, énekmondó, az 
epikus költészet jelentős képviselője. Több erdélyi tárgyú énekes krónikája van: Erdéli história 
(1553); Az vég Temes várban Losonci István nac haláláról (1552).   

Léstyán Ferenc: Léstyán Ferenc (1913–2008) több helyen szolgált plébánosként: Karcfal-
ván, Désaknán, Marosvásárhelyen. Az erdélyi templomok történetét Megszentelt kövek című 
kétkötetes művében foglalta össze, melynek alcíme: Emlékezés a szentistváni ezeréves keresz-
ténységre. A helyszíneket kerékpárral járta be, az emlékeket lefényképezte. Emlékezése szerint: 
„1951-ben az állam, a vallásügyi bizottság megvonta működési engedélyemet, Désaknára kellett 
menjek, ahol a 3500 lélekszámú karcfalvi gyülekezet után csak 157 hívem volt. 1955-ig így több 
időm maradt arra, hogy összegyűjtsem az Erdély templomaira vonatkozó adatokat.” 

Gruzda János: Gruzda János (1881–1953) erdélyi festő, 1924–53 között Zalatnán szolgált 
református lelkészként. 

Forráskút Zalatnán: Zalatnán 1894-től működött kőfaragászati, kőcsiszoló ipariskola és 
műhely. Megalakítását Lukács Béla kereskedelmi miniszter kezdeményezte. Az oktatás mellett 
kielégítette a környék ilyen irányú igényeit is; az egyik forrás kialakítását, kőbe foglalását például 
Kolonics Lajos kőfaragó mester végezte el. Több országos megbízatást is teljesítettek. A vidék 
aranybányáiról is híres volt. 

Ompolygyepű — Preszáka: A román felkelők 1848. október 24-én ezen a helyen mészárolták 
le Zalatna menekülő magyar lakosságát. Lukács Bélát, a későbbi minisztert román dajkája mentette 
meg, de szüleit és öt testvérét megölték. Román dajkájának tettére emlékezve, Zalatnáról Almásra 
utat építtetett. 1898-ban ő emeltette az itteni Pax feliratú emlékművet. Az emlékmű zalatnai kvarc-
homokkőből készült, a kőfaragó iskola növendékeinek közreműködésével.  

Magyarigen: 1848-ban a román parasztfelkelők itt 187 magyar férfit végeztek ki. 
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Szász András 
 

A látóasszony  
 

Görgényszentimrétől jó félnapi járásra, keletre, korhadó faház áll a Fancsal- és 
a Görgény-patak közötti tisztások egyikén. Kerítése, tornáca kidőlt, gerendáit, 
zsindelytetejét vastagon belepte a moha. A ház egykori lakóját, a százkét éves Fa-
ragó Reginát másfél évtizede temette el a laposnyai pópa.  

Kilencvenhárom nyarán még a kerítés előtt üldögélt. Kecsketejjel, sajttal kínálta az 
arra tévedő kirándulókat. Közben tanácsokkal látta el őket, figyelmeztetett a rájuk le-
selkedő veszélyekre. Regina néni ugyanis látóasszony volt. A környékbeli favágók sze-
rint hatalma volt az emberek és állatok fölött. Ha akarta, a madarak a vállára szálltak, 
az erdő vadjai a tenyeréből ettek. Ismerte a gyökerekben, füvekben rejlő orvosságokat. 
Sok beteget meggyógyított. A jó szándékú emberek nem is féltek tőle. Határozott, 
erős, de segítőkész asszonynak ismerték. Nem tűrte a hazugságot. Belelátott az embe-
rekbe, mélyen, egészen lelkük legféltettebb titkaiig.  

Beszélik, tizenkét évesen megjósolta az első világháborút és Trianont. Majd a 
második világégést és Észak-Erdély visszacsatolását is. Baljós jövendöléseire ele-
inte csak legyintettek a falubeliek. Aztán, ahogy sorra bekövetkeztek az esemé-
nyek, kezdték komolyan venni.  

— Kilencéves leányka lehettem, amikor egy éjszaka, úgy éjféltájban arra éb-
redtem, hogy Imre bácsi, a szomszédunk, akiről mindenki úgy tudta, hogy Ame-
rikában van, két nagy kofferrel a kezében bandukol hazafelé a házunk előtt — 
mesélte Regina néni. — Kint is, bent is koromsötét volt, ráadásul az ablakunkon 
le volt engedve a zsalu, én mégis olyan világosan láttam, mintha nem is lett volna 
köztünk fal vagy ablak. Rögvest fel is költöttem az apámat:  

— Édesapám, hazajött Imre bácsi!  
— Eredj mán — morgott bosszúsan apám —, már hogy jött volna, hisz 

Amerikában van…  
De én bizony nem tágítottam. Addig-addig erősködtem, mígnem nagy mérge-

sen fel nem kelt. Felöltöztünk és átmentünk Imre bácsihoz.  
— Te leány, ha csúffá teszel a falu előtt, többé ne kerülj a szemem elé! — 

mondta útközben.  
— Semmit se féljen édesapám, meglátja, nem beszélek bolondokat — igye-

keztem megnyugtatni.  
Közben meg is érkeztünk Imre bácsiék házához. Apám némiképp megnyu-

godott, mikor látta, hogy fény szűrődik ki a konyhaablakon. Illendőképp beko-
pogtunk, s beléptünk. Hát valóban ott ült Imre bácsi az asztalnál, szemben vele a 
felesége, az asztal körül pedig a gyerekek…  

Gyorsan híre ment az esetnek. Másnap, sötétedés után meg is jelent egy asszony, anyám 
második unokatestvére, akinek a férje szintén Amerikába ment szerencsét próbálni.  
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— Lelkem, Reginám — kezdte — az én uramról tudnál-e mondani valamit?  
Magas, csontos fehérnép volt, de úgy remegett, mintha hideglelése lett volna. 

Rápillantottam, s hirtelen megképzett előttem a férje. Egy nagy, sötét bányában 
csákányozta a szenet, mélyen a föld alatt. Elmondtam neki, mit láttam, ettől 
megnyugodott valamelyest. Felrakta kosarát az asztalra, s kiszedett belőle húsz 
tojást. Hoztam egy kis csekélységet — mondta restelkedve —, szívesen adom, 
fogyasszák egészséggel — tette hozzá.  

Attól kezdve naponta jöttek az asszonyok. Kezdetben csak a falunkból, egy 
idő után már a havasokon túlról, Moldvából is...  

Ezt a házat már gyermekként megálmodtam, pedig nem is itt születtem, Csík-
ból származom — folytatta élete történetét. — Alig múltam tizenhét, amikor 
férjhez mentem. Az uram, akit egy vásárban ismertem meg, akkoriban vadászo-
kat kísérgetett, úgy került erre a vidékre. Meglátta ezt a tisztást s két hét múlva 
engem is elhozott. A Kereszthegyen jöttünk átal, Gyergyó felől. Soha többé nem 
mentünk vissza. Összeütöttünk egy kalyibát, másfél évig abban laktunk. Közben 
előkészítettük a házunkhoz szükséges faanyagot. A következő év őszére megfele-
lően kiszáradtak a fák, hozzáfogtunk az építkezéshez. Mire elkészült új ottho-
nunk — mintha csak erre várt volna —, megszületett első fiúnk is.  

Emlékszem, eleinte mindig azt tervezgettem, hogyan rendezem majd be a há-
zat. Végül aztán mégsem úgy lett. Mintha valamilyen láthatatlan hatalom bele-
szólt volna a dolgokba. A papok szerint Isten lehetett, vagy a sátán… Ők ketten 
intézik ugyanis a világ folyását. A jó Istentől, a rossz a gonosztól származik. Nem 
hittem a papoknak. Haragudtak is rám. Megmondtam nekik, minden ember szü-
letése pillanatától magában viseli a sorsát. S tehet bármit, végül mégis az történik, 
ami meg volt írva a számára. Jártak itt okos, tanult emberek. Volt, aki bolondnak 
tartott, de volt, aki elhitte, amit mondtam. Néhányan évekig visszajártak. Legin-
kább az érdekelte őket, hogyan alakul majd a jövendőjük. Egyikük, másikuk 
szemében világosan láttam a közelgő végzetet, de nem szóltam, nem szólhattam 
róla. Csak arra figyelmeztettem őket: rendezzék el mielőbb a dolgaikat, fejezzék 
be megkezdett ügyeiket, mert nagy utazás előtt állnak.  

Voltak, akik azt akarták, küldjek rontást a férjük szeretőjére vagy valamelyik 
ellenségükre. Megmondtam nekik: rontással nem foglalkozom. Emellett végig ki 
is tartottam, hiába ígértek bármit.  

Közben sorra születtek a gyerekeink, majd rendre fel is cseperedtek. Az uram 
negyven éve halt meg, legidősebb fiunkat már korábban elvitte a háború. Egyik 
sem ért váratlanul. Rég tudtam, hogy ez lesz a sorsuk. És ez volt a legnagyobb 
teher: tudni előre, mit hoz szeretteim számára a jövő, és tehetetlenül szemlélni, 
ahogyan beteljesül.  

Regina néni az utolsó időkben naphosszat a ház előtt, egy nagy fatörzsön ül-
dögélt. Visszaidézte emlékeit, élvezte a nap melegét, hallgatta a madarak dalolá-
sát. Csak ült ott fekete ruhájában, soványan, törékenyen. Néha lecsukta a szeme-
it, hogy lelkéig hatolhasson a fürge kis patak, az erdő és a völgy éneke. Azon az 
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augusztusi verőfényes délutánon is lehunyt szemmel ült. Amikor az egyik vadőr 
rátalált, már egészen hideg volt. A fiatalember felnyalábolta az élettelen testet, 
bevitte a házba s kiterítette az ágyon. Aztán lement Laposnyára és szólt a pópá-
nak. Még aznap négy vadőr társaságában feljött a szakállas, fekete ember. A vad-
őrök a magukkal hozott fenyődeszkákból összeütöttek egy koporsót, belefektet-
ték a tetemet, s letakarták egy szemfedővel. Aztán mély sírt ástak a tisztás szélén, 
nehogy a vadak kikaparhassák. Vállukon kihozták a koporsót, s leengedték a gö-
dörbe. A pópa a saját nyelvén elmondta a búcsúztatót, imádkozott, ájtatoskodott 
egy sort, végül meghintette szenteltvízzel a tetemet. A vadőrök befedték a sír-
gödröt, a végébe keresztet szúrtak, elébe pedig egy befőttes üvegbe vadvirágot 
tettek, amit az egyikük kislánya szedett. Egy darabig még elácsorogtak a sír mel-
lett, aztán felvették hátizsákjaikat és elindultak hazafelé.  

Így ment el Regina néni, a látóasszony. Vele együtt sírba szállt a múlt, a bo-
szorkányok, manók, tündérek és lidércek rejtélyekkel teli világa. Háza még áll, de 
udvarát és az odavezető ösvényt embermagasságú gyom nőtte be. Állatait elhaj-
tották a környékbeliek, csak a két árva kecske maradt a foghíjas tetejű pajtában. 
Csoda, hogy nem ették meg őket a télvíz idején, a környéken kóborló farkasok.  

Sok-sok évvel később újra arrafelé akadt dolgom. Alig találtam el a házhoz, 
annyira megváltozott a táj. Az erdő szélén emeletes szálloda épült, melyhez asz-
faltos út vezet. Hangtalanul suhanó luxusautók váltogatták egymást az elegáns 
hotel parkolójában. Látszott, Erdélynek ama félreeső csücskében is beindult a 
fellendülés. Csak a hegyi emberek sorsa nem változott semmit. Az ugyanolyan, 
mint amikor Regina néni fiatalasszonyként megérkezett. Tán még rosszabb…  
 
 

 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(Erőszaktétel) 
 

Megcsillan kék sátorán az ég,  
megcsörren az óra: ébredés,  
a bent telelő jószágot még ma,  
legkésőbb holnap kihajthatod, 
kidíszítheted velük a  
völgyek zöldre sandító sálát, 
evoé, evoé,  
kirakhatod a kályhák hulladék  
hamuját, és elrakhatod  
folyton keresett kesztyűidet. 

 

(Túlerő) 
 

Ne zavarjátok köreimet,  
igazán nem nagy kérés,  
mondotta Arkhimédész.  
 

Ne zavarjátok köreimet, 
római katonák, 
csak ennyit mondott.  
 

Nem fejezte be azt a gondolatot,  
amit ránk akart hagyni,  
elvette a fogyatékos túlerő.  
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Beke Sándor 
 

Ha úgy érzed… 
 

Ne félj, ha úgy érzed, 
hogy szeretlek! 
Ez magától jött, 
és olyan természetes. 
 
Olyan természetes, 
mint a selymes szellő 
késő délután, 
ha a nagy kánikulában 
enyhet ad, 
s finoman megrebegteti 
az akácfa leveleit 
a tüskés ágakon. 
 
Olyan természetes, 
mint a dél-amerikai kávé 
forró illata 
a gyümölcsmintás csészékben 
a hűvös, nádfödeles 
filegoriában reggelente. 
 
Olyan természetes, 
mint ahogyan 
az útkereszteződésnél 
kinyújtott karral, 
mosolyogva integet, 
stoppol a kislány, 
aki az iskolából jövet 
a városban sokáig ténfergett, 
s haza utazna estére. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor az égen, 
nyugat felé ballagva, 
szerelmes lányarcot 
mímelnek az alakjukat 
változtató fellegek. 

Olyan természetes, 
mint a hétpecsétes 
borítékolt titok, 
amit a múlt század elején 
vasszekrénybe zártak 
valahol az óvárosban 
egy középkori épület 
pincéjének közepén. 
 
Olyan természetes, 
mint az a különös álom, 
amelyre életed végéig 
azért vigyázol, 
hogy szét ne hulljon 
legszebb emléked 
rejtelmes szigetén. 
 
Olyan természetes, 
mint az, 
amikor visszapillantunk 
a múlt alagútjába, 
s a nagy sietségben 
mind mélyebbre jutva 
egyre apróbbaknak látjuk 
a kopott kilométerköveket. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor 
a város végi vasútállomására 
utolsó útjukról beérkeznek 
a múzeumba készülő, 
lestrapált vonat 
ósdi, 
poros szerelvényei. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor 
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a vacogó hidegben 
az ablakpárkányra 
repül az éhes cinege 
és félénken csipegetni kezdi 
a jégkristályokat 
a homályos ablaküvegen. 
 

Olyan természetes, 
mint az, 
hogy most is rád gondolok… 
 
Ne félj hát, 
ha úgy érzed, 
hogy szeretlek. 

 
 
 

 

 

 
 

P. Buzogány Árpád 
 

A város esti varázsa 
 

Juhnyáj vonult át a városon a sötét csöndben. 
Az utca végén, az útkereszteződésnél szaporán 
kopogott az aszfalt, teherautó fékezett, a kutyák 
behúzott farokkal húzódtak fel a járdára.  
Fakó kalapjához emelte kezét a juhász, intett 
a vezetőnek, aztán tovább ropogtatta a mogyorót. 
Aztán jobbra akart térni. Várt, hogy gyérüljenek  
az autók. Füttyintett, botjával intett, nyomában  
elindult a nyáj. Egy szamár, oldalán nagy 
átalvetőkkel és egy üsttel megállt a sárgát pislogó 
jelzőlámpánál, bámult egy darabig, és 
diadalmasan elordította magát. A kutyák  
ugattak, visszhangzott az utca. A juhász  
visszafordult és a szamárba rúgott, úgy látszik, 
nem volt érzéke a város esti varázsához.  
Hátizsákja lecsúszott, a tasakot elejtette,  
aztán az aszfaltról szedegette markába 
a sós mogyorót, közben a lámpa zöldre váltott. 
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Saitos Lajos 
 

Nagyhéten 
 

Böjti szél… 
még ezt is kibírjuk 
 
de hogy’ fújhatott 
a kossava fenn 
a Koponyák hegyén 
 
csak a kínban 
született-meghalt  
és föltámadott 
a megmondhatója. 

 
Húsvétoló 

 

Koppány unokámnak 
 

Egyszer volt, hol nem volt, 
gödrön innen, buckán túl 
élt egy fülön-füles nyúl. 
 
Ám de a szegénynek, 
nyulam-bulam legénynek 
a bajusza lekonyult. 
 
Mit lehet mit tenni, 
boltba el kell menni 
varjúhájat venni. 

 
 

Varjúhájat venni, 
azzal kenegetni, 
azzal kenegetni. 
 
Fényes lesz a szőre, 
bajusza meg pörge, 
nyúlfi örömére. 
 
Fényes lesz a szőre, 
bajusza meg pörge, 
húsvét vasárnapra… 
 
vagy húsvét hétfőre. 
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Kiss Székely Zolltán 
 

Ahogy a napsugár 
 

  

Kovács Leventének 
 

  

Ahogy a napsugár bevonul a tájra, 
kisöpri grádicsát a város peremén. 
Remeteszeg felett kárminpiros dalra 
fakad lilalehű pázsitja az égnek. 
  

Ahogy az ághegyen kövéredő ködből 
harmattá merevült szutykot vet magáról 
zöld rügy, vetkőzteti házak falát a fény. 
Felsejlik smaragdja a zúzmarának is. 

 Fényt kortyint a fecske a Jókai utca 
macskaköveiről. Kékörömű kertet 
álmodik az Ebhát: fény gördül rajta át. 
Kistemplom gombjába belecsimpaszkodik 
  

a Koronka felől érkező Nap. Poklos 
patak martja zizzent aranyló mezőket. 
Üvegház hajdani bús-békés villogása 
bolgárkertek békéjét emlékezi.

  

Ahogy az óváros szíve belekondul 
a Kincses-dombokról idetavaszodó 
kósza napsugárba, lendülök én neki 
újra és újra ízlelni ezt a várost. 
  

2011. április 

 

Panaszos énekem Agropolis-ért 
 

 

Fogarasi Alpár Hunornak 
  

 
A szikkasztó nap, a júliusi szélcsend, 
a szentgyörgyi sósfürdőben izzadt asszonyom 
bőre barnája s a Víkend-telep iszapos illata… 
Az én szívem már csak ezé a tájé, 
a marosmenti reggeli ködök vizein. 
A tengert felejtem: a búgó kagyló 
szobadísz csupán angyalföldi házam kis szobájának kasztenén. 
A kóberes szekerek nyikorgása az enyém: 
Jedd felé, amerre a déli rekkenésben 
jegenyefák fölött vibrál az ég. Kócsag röpte, darvak krúgatása 
a Faragói-tó fölött már nem hozzám szól. 
De házért és hazáért imádkozik az ember, bármerre vonta sorsa. 
Engem már senki sem vár az Ebháton. 
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Ó, a Város rég megunta az eltávozottak emlékét cipelni 
főterén, ami hétvégeken sétáló utcává satnyul, 
megunta a vakságra ítéltetést, 
megunta a cifra káromlásokat, 
megunta a kutak vizét mérgezőket, 
az adni már nem tudó, csak kapni vágyókat megunta már. 
  

Fiai hétvégeken, íme marosmenti fenyvesekbe indulnak, 
zsákkal takargatják hátuk felett a csillagporos kánikulai eget, 
s a Kelemenekben patakok völgyében havasi ízektől 
                                                                    édesül a szájuk: 
vérvörös, csakis vérvörös málnát szüretelnek. 
De engem már senki sem vár az Ebháton. 
És ez a jégesőt jósoló fülledt este 
mégis a miénk, s én csökönyösen 
e rendhagyó ellenpontos dalt dúdolom neked 
édes emlékekről, harangról, 
szerelmetesen és hitvalló haraggal. 
  

2010 
 
 
 
 
 

 
 

Ács Julianna 
 

Tavaszra várva 
 

Napfény sárga-fehér színe tavaszt ígér. 
Múlik már a sötét nemszeretem idő. 
A nedvek elindulnak, a növényi sejt  
Felébredve tavaszt jelez. 
 

Holnaptól maradék hókupacokra vár 
Megszűnés, pocsolyáknak ad helyet a hó. 
Trilláz cinke, rigó, kis madarak dalát 
Szellő hordja tovább, tovább… 

Orgonák 
 

Mámorítólag illatos fehérlő, 
Zöldbe burkolt szép orgonák uralják 
Most a kertünket, lebilincselő kép, 
Festeni kell ezt! 
 
A fehér mellett lila színbe’ játszó 
És sötét színű lila-tripla szintén 
Szembetűnő és ragyogóan pompás… 
Éteri szépség! 
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Brauch Magda 
 

Otthon, édes otthon 
 

„Rossz szomszédság: török átok.” 

(Régi magyar mondás, melyet Arany János is felhasznált.) 
 

Dehogy török átok! 
Dehogy török, dehogy görög, dehogy német átok, dehogy magyar, dehogy ro-

mán, dehogy…. 
A felső szomszéd az igazi átok! 
 
Amióta az eszemet tudom, saját lakásra vágytam. Azaz kisgyermekkorom óta. 
Azokban az időkben ez eléggé utópisztikus álomnak tűnt, hiszen — számomra 

máig megmagyarázhatatlan okból — a világháborúban végbement óriási embervesz-
teség ellenére áldatlan lakáskörülmények uralkodtak az ország nagyobb városaiban. 
Szigorú szabályok írták elő, hogy egy embernek hány négyzetméter lakóterület jár, és 
állítólag — ezt, szerencsére csak hallomásból tudom — még egy-egy konyhát, für-
dőszobát is leválasztottak, és kiadták rászorulóknak. A magánházak sem voltak kivé-
telek, azokban is két-három család élt társbérletben. Magam is megismertem ezt, és 
talán éppen ezért a saját otthon iránti vágyam az életkorommal együtt nőtt. 

Már kolozsvári diák voltam, amikor szüleim, kisebb lakással is megelégedve, 
megszabadultak a társbérlettől. Így aztán évekig elégedett voltam a lakáshelyzetünk-
kel, mert az egyetemi bennlakás 30 személyes hálóterme után kis lakásunk tágasnak 
tűnt. Közben azért folytattam az álmodozást szép lakásokról, kertes magánházakról, 
de a közbejött gondok, bajok hamar szertefoszlatták az álmokat. 

Aztán mégis sikerült. Előbb, mintsem reméltem. 
Az én házam az én váram — mondják a magánház-tulajdonosok. 
A lakásom a barlangom — így a tömbházlakók, hiszen az alacsony mennyezetű, apró 

helyiségek csakugyan barlanghoz hasonlíthatók. 
Nekem ilyen barlang jutott. Abból is egy kisebb fajta. Másról álmodtam, de en-

nek is örültem. Idővel a magam képére és hasonlatosságára alakíthatom — gondol-
tam (már ahogy a négyzetméterek engedik). 

Ebben nem is volt hiba. 
Csak a felső szomszédok… 
 

„Válasszon lakást a legfelső emeleten” — figyelmeztetett jóindulatúan a dolgoza-
tomat irányító professzorom, akinél — nem lévén már diákja — egy-egy kávé mel-
lett olykor személyes problémáimmal is előhozakodtam. 

„Higgye el: legkellemetlenebb a felső szomszéd.” 
Nem hallgattam rá, mert mások a beázással ijesztgettek, meg a lépcsőjárással, ami 

később — ha idősebb leszek — megkeserítheti az életemet. Ez mind igaz, de arra 
nem gondoltam, hogy nemcsak a „Jóisten”, hanem a felső lakó is eláraszthat, sőt, 
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lakók, mert egy ilyen tömbházban több lakásból is jöhet az „áldás”, mint ahogy jött 
is az évek során (és jöhet jelenleg is). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy magam is 
eláztattam egyszer-kétszer — önhibámon kívül — az alattam lakót. 

De mégsem ez volt a legnagyobb baj. 
Általában szerencsésnek mondhatom magamat a vásárolt, szerzett ingóságokkal, 

az ingatlannal is — apróbb hibákat leszámítva — viszonylag jól jártam. 
A felső szomszédokkal nem volt szerencsém. 
Mivel az a lakás — ismeretlen okból — állami tulajdonban volt, a lakók elég sűrűn 

váltogatták egymást. A legelső egy kisgyermekes hölgy volt, de ekkor még — épebb ide-
gekkel — jobban tűrtem a fejem fölött a trappolást, ugrálást, ami az éjszakai órákban 
szünetelt. Mégis örültem, mikor elköltöztek, és helyükre egy idős házaspár telepedett be. 
Korai volt az öröm, mert ők műhelynek használták a lakást, valami fonógépet üzemeltet-
tek, ami megremegtette a fejem fölött a mennyezetet. Éjszaka ugyan nem működtették a 
gépet, de akkor jöttek-mentek a fejem fölött, veszekedtek, talán verekedtek is, mivel oly-
kor székeket is feldöntögettek. Már-már azon a ponton voltam, hogy feljelentem őket — 
bár ez nem az én stílusom —, amikor mindketten a pszichiátriára kerültek, ahol nemso-
kára be is végezték életüket. Ezt azért nem kívántam szegényeknek, csak azt, hogy köl-
tözzenek el a fejem fölül. 

Később azonban még őket is visszasírtam. Ekkor jött csak az igazi haddelhadd. 
Megismerhettem a magyarok istenit, illetve… de ez mindegy. 

Ami nem mindegy: a lakásba az öregek rokonai költöztek. Két nagy behemót ember 
(belőlem négy olyan kitelne) két kisgyerekkel. 

Amit ők rendeztek — mármint a gyerekek —, azt nem lehet pontosan leírni. Ke-
vés hozzá a szókincsem. 

A két nehéz léptű felnőtt járása-kelése sem volt számomra kellemes, de be kellett lát-
nom, hogy se a fejükön, se a kezükön nem járhatnak. 

És ők csak közlekedtek a lakásban, nem rohangáltak, nem verték a földhöz a 
labdát óraszámra, nem ugráltak le százszor, ezerszer a kanapéról. 

Bezzeg a gyermekeik — akikhez nemsokára egy kutya is csatlakozott — ezt mű-
velték éjjel-nappal. 

— Legalább a hivatalos csendórákat tartassák be a gyerekekkel. Ki van függesztve a 
kapu alatt — kértem számtalanszor a szülőket. 

— Asszonyom, higgye el, minket is zavarnak, hiszen aludni sem hagynak, de nem 
bírunk velük. Hiszen gyermekek — válaszolt az asszony. 

— Szerencsére én jó alvó vagyok, nem ébredek fel, ha ott ugrálnak is körülöttem 
— így a férj, az édesapa. 

Nekem nem volt ilyen szerencsém. 
Menekültem volna egyik szobából a másikba, de mindenütt utolért a lárma. Csak 

a konyhában — nagyon kicsi lévén — nem volt helyük játszani, így gyakran oda hú-
zódtam ki bóbiskolni. 

Itt talált rám egy ízben az alsó szomszédom, mikor hajnali háromkor becsengetett 
hozzám, mert azt hitte, tőlem származik a zaj. 

— Miért nem hívja ki a rendőrséget? — kérdezte. 
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Nem akartam botrányt. Világéletemben a békés megoldások híve voltam. És az is 
megtörténhet, hogy mire a rendőrség kijön, meggondolják magukat és lefekszenek. 

Tehetetlennek éreztem magam, mert az is voltam. Panaszt tettem többször is a 
tömbház ügyintézőjénél és elnökénél, megígérték, hogy figyelmeztetik őket, de meg-
győződésem, hogy nem szóltak nekik (vagy ha igen, az is falra hányt borsó volt). 

Ügyvéddel is beszéltem, de a pereskedésen kívül semmi használható tanácsot nem 
adott. Attól meg irtóztam, ráadásul sejtettem, hogy egy szomszéd se jönne el tanúskodni. 
Valahogy tartottak ettől a szokatlan méretekkel megáldott házaspártól, azok meg — a je-
lek szerint — saját gyermekeiktől féltek. Van ilyen. Hiszen nem egyszer előttük panasz-
kodtam rájuk, de a szüleik még egy „ejnye, ejnye” erejéig sem intették meg őket. 

Talán már nem is a zaj idegesített, hanem ez az érthetetlen közöny, ahogyan velem 
szemben viselkedtek. Nem lehetett velük szót érteni. 

Esélytelennek éreztem magam, csatavesztettnek. Már csak a költözést tartottam megol-
dásnak. Évekig bújtam az apróhirdetéseket, érdeklődtem az ingatlanközvetítő irodákban, 
de szerettem a lakásomat, és tudtam, hogy máshol is érhetnek váratlan meglepetések. 

Aztán a magam pszichiáterévé képeztem ki magam. Próbáltam meggyőzni magamat, 
mint egy hülyegyereket: ez az én lakásom, ahol minden kényelmem megvan. Elképzel-
tem az éjjeli menedékhelyet, tömegszállást, gettót, lágert, fogolytábort. Mi lenne, ha… 

 

Aztán hirtelen elköltöztek. Nem is tudtam, mikor, csak egyszerre csend lett fölöt-
tem. Úgy látszik, — ahogy nőttek a gyerekek — mégis kicsinek bizonyult számukra a 
két kis szoba (hogy a kutyáról ne is beszéljünk.) 

Azóta viszonylagos nyugalom van fölöttem (hozzájuk képest). Gyorsan lekopo-
gom. Babonás lettem. Attól félek, visszatérhetnek. Ők vagy a rokonaik. 

Akkor már inkább a török átok: egy újabb mohácsi vész. 

 

Vidám utazás 
 

Kisiratos és Nagyiratos két szomszédos község az ország délnyugati részén, 
de úgy is mondhatnám: a széleken vagy régiesen szólva: a végeken, a román—
magyar határ közvetlen közelében. 

Kisiratos és Nagyiratos abban hasonlít egymásra, hogy egyiknek sincs vasútállomása. 
Kisiratos és Nagyiratos abban is hasonlít egymáshoz, hogy mindkét helységben 

nyolcosztályos magyar tannyelvű iskola működik, és ez így volt a múlt — 20. — szá-
zad hatvanas éveiben is. 

Akkoriban a két testvérfalu — köztük mintegy 4 kilométer a távolság — tan-
testületének tagjai elhatározták, hogy szoros kapcsolatot létesítenek egymás kö-
zött. Fiatalok voltak, részben friss diplomások, és — felsőfokú tanulmányaikat, 
eredményeiket, törekvéseiket tekintve — jobb sorsra érdemesek, vagyis a főisko-
lákon, kutatóintézetekben, de legalábbis városi középiskolákban lett volna a he-
lyük. De azért a kisiskolások oktatását, nevelését is szeretettel végezték, tanítvá-
nyaik szeretete, ragaszkodása részben kárpótolta őket egykori álmaik, vágyaik, 
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terveik elsikkadásáért. „Belerázódtak” helyzetükbe, és — ha már így alakult — 
igyekeztek megtalálni az abból adódó apróbb örömöket, esetleg föl is nagyítani 
azokat. Az egyforma sors, az életkörülmények azonossága összehozta őket. 

Így történt, hogy a két tantestület tagjai — ismerkedés, barátkozás céljából is 
— egy közös „bulit” rendeztek, egy görbe estét, vacsorával, italozással, dalolással 
összekötve. Mivel jól sejtették, hogy ez a hétvégi találkozás igencsak elhúzódik 
majd, bölcs előrelátással Kisiratoson rendezték meg, mivel csak innen közleke-
dett rendszeres autóbuszjárat a legközelebbi vasútállomásra, s így mindkét tan-
testület ingázó tagjai hazajuthatnak a hétvégére, feltéve, hogy nem mond csődöt 
a busz, bár ez mindig benne volt a pakliban. 

Ezúttal nem történt semmi baj. Vasárnap kora reggel — mert a mulatás „kivi-
lágos kivirradtig” tartott — a busz előállt. Működőképesen. Még megtolni sem 
kellett. Elindult a kürtösi határállomásra, hogy elérje a helyiérdekű vonatot. El is 
érte volna, ha… 

Már közel voltak az állomáshoz, amikor lezárt sorompó állta útjukat. 
Ez teljesen megszokott, sőt, rendjén való jelenség volt, mert ennek a sorompónak 

úgynevezett „zárt pozíciója” volt, mivel itt, ezen a szakaszon tolatták, rendezték a te-
hervonatokat (a pontos kifejezéseket, a műveletek elnevezését nem ismerem), de a 
leggyakoribb „művelet” az egyes vagonok lekapcsolása volt a hosszú szerelvényről, s 
így azok egyenként csúsztak hátrafelé, hogy valamivel odébb újra egyesüljenek. Hogy 
ez mire volt jó, azt csak egy vasutas tudná elmagyarázni (senki se volt rá kíváncsi), de 
tény, hogy az állomásra igyekvő járműveknek, sőt, a gyalogosoknak is, ezen a sorom-
pón át kellett eljutniuk a határ menti nagyközség — ma már város — állomására. 
Persze, a járművek számára mindig felnyitották a sorompót, és addig a néhány má-
sodpercig, amíg áthaladtak, leállították a vagonok „manőverezését”. 

Ezen a vasárnap reggelen azonban szünetelt itt minden tevékenység. A sofőr 
is hiába nyomta hosszasan a dudát, a sorompót nem emelték fel. 

Az utasok — nemigen volt más a két tantestület tagjain kívül — leszállhattak 
volna, hogy sietve elérjék az állomást, hiszen az egyenes vonalban nem volt 
messze (csak a járműveknek kellett megkerülniük a fél falut), de az éjszakázástól 
kissé fáradtak lévén, nemigen akaródzott nekik gyalogolni. Mire mégis elhatároz-
ták magukat, felnyitották a sorompót. 

A vonatot mégis lekésték. A következőre délig kellett várniuk.  
Olyan kimerültek voltak, hogy mérgelődni sem volt erejük. A sofőr — vagy 

ahogy a faluban mondták: buszos — azonban annál dühösebben fordult egyene-
sen az állomásfőnökhöz, és valósággal felelősségre vonta a történtekért. 

— Most ezekkel mit csináljak? — mutatott rá az ott álldogáló kis csoportra. 
A határállomáson az egyenruhások, vasutasok, vámtisztek, maga az állomásfőnök is 

jól ismerték a kisiratosi pedagógusokat, hiszen naponta megfordultak ott a vonatra vár-
va — máskor fél órával előbb ért oda a busz —, és gyakran kávéztak, söröztek együtt 
velük a külföldieknek fenntartott, elegánsnak is mondható vasúti restiben. Most is ez 
történt, majd az állomásfőnöknek mentőötlete támadt.  
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— Nemsokára tehervonat érkezik külföldről — mondta. — Bár ez szigorúan 
tilos, én elintézem, hogy felszálljanak egy üres vagonba, csak annyit kérek, hogy 
legyenek teljes csendben, nehogy valaki felfedezze, hogy ott vannak. Önök ko-
moly emberek, megértik ezt.  

— Persze, persze — ígérték a „komoly emberek”, komolyan is gondolva, hi-
szen azt a 20 percet — eddig tartott az út a személyvonattal — ki lehet bírni 
csendben is (eleget lármáztak az éjjel).  

Fel is szálltak a tehervagonba (csak az nem látta őket, aki nem nézett oda), és ele-
inte valóban tartották magukat az ígéretükhöz. De a vonat nemsokára megállt a nyílt 
pályán, és ott vesztegelt. Kérdezősködni nem volt kitől, leszállni nem mertek. Köz-
ben egyik-másik zsebből, táskából előkerült holmi dugi itóka. 

A többit el lehet képzelni. A vonat többet állt, mint ment, ők meg nem törőd-
tek vele. Az ital fogyott, a jókedv megújult. Az álmatlanságról, fáradtságról és a 
„csendrendeletről” megfeledkezve fergeteges nótázásba kezdtek, de a dalaik szö-
vegét itt nem volna illő idézni (még részben sem). 

Senki sem törődött velük, illetve nem is láttak senkit a tehervonat többi utasa 
közül, ha egyáltalán voltak ilyenek. A vidám utazás mintegy két óra hosszat tar-
tott a „szigorúan titkos” szerelvényen, ennyi idő alatt akár a déli személyvonatot 
is megvárhatták volna a kürtösi restiben. De így kalandosabb volt. 

Fél évszázad elteltével is fel-felidézik ezt a vidám utazást az egykori — ma 
már őszfejű — kollégák. 

Fiatalság — bolondság. 
 
 

Márton Tímea 
 

Egy csipet szerelem 
 

Penget, 
Dalol, 
Nézem, 
Karol, 
Dobban, 

Susog, 
Sóhajt, 
Zubog, 
Bókol, 
Pirul, 

Nevet, 
Virul. 
 
Szeretem. 

 

Mulandóság 
 

A Halál nem használ naptárat, 
A Halál nem diszkriminál, 
Ma még lépegetünk néhányat, 
Holnap ölelésébe zár. 
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Csontos Márta 
 

Égből nyúló viráglétra 
 

A legfelső szirmokból már 
nem ér le az égi kék fény, a 
kóstolót odaátról már nem 
kapod meg, csak néhány 
magányos, romlás-szagú 
vízcsepp érkezik a távoli 
hidegből, de nem tud a porral 
elvegyülni, csak a nedves szél 
jelzi arcodon, hogy az éteri 
lét tócsáiból küldemény 
érkezett; — de hiába hagyta 
el az égi szekeret, nem tudta 
átélni a szabadságot és a 
könnyű lebegést, nem küldött 
jótékony simogatást, s te is 
hiába kínáltad fel magad, 
nem tudtad prezentálni a meg- 
újuláshoz szükséges, kompatibilis 
gyökeret. 

 

Életképek — élő képek? 
 

facebook képek között botorkálva 
 

A kínálat óriási; csak tessék, tessék, 
kiposztolt intimitások között válogathatsz, 
ott tobzódhatsz az éteri lapon, ahol 
fényhomokot szór rád a tengerkék part, 
ahol féktelen szőke áramlat kúszik 
végig zsigereidben, ott szédeleghetsz 
a nagy, közös magamutogatás csarnokában, 
ott akarod megtalálni a helyed, hogy  
berendezkedhess a meghódított világ- 
térképen, s megállíthasd az enyészet 
hírnökét a Nagy Szoborparkban, ahol 
neked is van egy talapzat, — közben 
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ott lubickolhatsz abban  a langymeleg 
izgalomban, ahol forgalomba hozod 
magad, s azt hiszed, nagy példányszámban 
sikerül szerteküldeni nyomod az Életutakon. 
 
Aztán rajtakapod magad, hogy már nem 
is dudorászol önfeledten, a szó is a 
torkodon akad, csapdába estél vadászat 
közben; megkörnyékeznek erotikus 
lelemények, szóródnak utánad mozgó 
szívburokba zárt rózsaszirmok. 
Kezeden végigfut a régi, gyermekkori 
tejesbögre melege, turkálsz az emlékek 
között, a valóság pedig egyre gyengül, 
futni sem tudsz, a digitális bóják nem 
nyitják meg a teret, lemerülsz a létfelszín 
alá, melletted tolong sok virtuális halott. 
 
Azt hiszed, az új régióban megálmodhatod 
önmagad, s kitűzheted saját csillagodat 
az üresség-színű drapériára. 
 
Bátortalan kidugod orrod a  Kollektív 
Album utópiájából, vágysz egy bolhányi 
népszerűségre, miközben fénycsóvák 
zúgnak el melletted, kergetnek ördög- 
szemű mosolyok a nagy arzenálban, 
s már magad sem tudod, de nem akarsz 
maradni, nem tudod, mi ütött beléd, 
vesztésre áll büszkeséged, ott fetrengsz 
a  Nagy Masszában, s már alig tudod 
kiszakítani a megmaradt, valós emberséget. 
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Bencze Mihály 
 

Anyám 
 

Apám dorgál, nem vár, a forró kövön valaki jár, 
Anyám haja hűvös fűzfa, betakar, zokog a nyár. 
Szeme kéklő égbe merült vadkacsa, még vigasztal, 
Kemencés éjben, égő fészerben, a dal marasztal. 
 

Fehér vetésben, a szája esti mesét suttogó, 
Öle bárka, fűzfabarka, csillag közti űrhajó. 
Álma magas, mint az ígéret földje hitetlennek, 
Hegyek bércén, szíve mélyén, az őseim ébrednek. 
 

Üvöltő lármafák vágya, a béke őrangyala, 
Felhőszárnyon, végső bársony, célkereszt a homloka. 
Sziklatömbök földre hullnak, kőkeresztté hasadnak, 
Résekben felejtett szitakötők, kék dalra gyúlnak. 
 

Száguldó hintók, álmot bodorítók, tülekednek, 
Aranybetűk kirepülnek, égboltra települnek. 
Imbolyognak, integetnek, a felhők közé szállnak, 
Imakönyvét tépik a kipenderült szivárványnak. 
 
Fecskék, repülő hangjegyek, bölcsőm fölött röpködnek, 
Villanydrótok, gondolatok szikráznak, szénné égnek. 
Anyám dorgál, nem vár, a forró kövön valaki jár, 
Apám karja megölel, betakar, és zokog a nyár. 
 

(Bukarest, 2016. május 9.) 
 

 
 
 

 

Nagy Székely Ildikó 
 

Úton a lajtorján 
 

Mindennap ott üldögél a postához vezető lépcsők tövében, a ciklámenszínű 
fák alatt. Szürke, virágmintás köténye, vastag, orr nélküli cipője úgy hozzátarto-
zik már a helyhez, mint a friss, tavaszi fűből elővillanó gyermekláncfüvek.  — 
Köszönöm, drágám — mondogatja, ha egy arra járó sietősen kezébe nyom egy 
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egylejest vagy némi meleg süteményt.  Nincsenek tipikus kéregető gesztusai, 
messziről úgy tűnik, mintha csak pihenni ült volna le egy kicsit a napsütésben.  

— Mit csináljak, kedvesem? — emeli rám színtelen szemeit, amikor beszédbe 
elegyedünk. — Mind a négy gyermekem Magyarországon van, segítnek is néha, 
küldnek egy-egy képeslapot. Hívtak, hogy menjek ki hozzájuk, de én már 87 éves 
vagyok, nem tudok én már vonatra ülni. Együtt élek az unokámmal, annak is van 
öt gyermeke. De nem panaszkodom, nekem az is jó, ha egyszer eszek egy nap, 
csak a lélek legyen békességben.  

Egy fiatal nő lép oda hozzánk, kezében Mc Donaldos doboz. — Ebben van 
még egy Big Mac, tessék elvenni — mondja, és kedvesen megérinti az öregas--
szonyt.  — Köszönöm, drágám — szólal meg újra azon az alázatos, túlvilágian 
távoli hangon, amellyel az adományokért hálálkodni szokott. Maga mellé teszi a 
csomagot, és felélénkülve mesél tovább. — Olyan az én életem, hogy egy reklá-
mot lehetne írni róla. 15 évig cseléd voltam, aztán takarítónő a sörgyárban. Ej, de 
szép voltam én akkoriban, most meg, né, milyen lettem — kipislogja szeméből a 
hirtelen előtörő könnyeket, aztán újra mosolyogva folytatja: — A múltkor egy 
angol naccsága jött ide hozzám. Megcsókolt, adott egy százast, és elhívott a cuk-
rászdába. Aztán másnap is jött, megint vett tésztát, kávét, és még adott száz lejt. 
Harmadnap már nagyon szégyelltem magam, mondtam neki, nem mehetek, itt 
kell üljek és kolduljak.  

Kicsit elgondolkozik, aztán a hajdani Barátok Templomának megmaradt bás-
tyája felé mutat. — Látja, kicsi asszony, oda jártam én sokat imádkozni. Mert én 
hiszek az Úrban, nem úgy, mint a mostaniak. Tudom, hogy két lajtornyája van, 
egy lefele, egy felfele visz. És ha azon a másodikon felkapaszkodok, ott lesz az 
én kicsi házam.  

 

G. Szabó Ferenc 
 

Eljön az a nap  
 

Amikor örvendünk a fák árnyékának  
És nem a másik vak szeme vigasztal 
Úgy élünk majd, mint az apró bogarak.  
Érezni fogjuk az illatokat   
Megértjük a csend gondolatait   
Nem vágyunk piramisok rejtett kincsei után  
Együtt rajzolunk gyerekmosolyokat.  
Nem leszünk foglya sebzett önmagunknak  
Végre meglátjuk egymás szívét 
Zavaros vad vizek között 
Egy egyszerű vers lesz végső szigetünk.  
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Márton Károly 
 

Magányos templom 
 

Bezárt templom 
Nagy magánya 
Rátelepszik 
Harangjára. 
 

Nagyidő jön, 
Néma marad, 
Bátrabbak a 
Felleg-hadak. 

Villám cikáz, 
Mennydörög: 
Pokol küldte 
Ördögök. 
 

És a harang 
Némasága 
Beköltözik 
Sok-sok házba. 

 

Eredménytelen 

válás 
 

Te balra indultál, 
Én pedig jobbra... 
Már nem haragszunk a 
Körforgalomra. 

 

Nézz tenyerembe 
 

Nézz tenyerembe, 
Lásd, merre vezetnek az utak. 
Szúrj tenyerembe, 
Figyeld, kiszáradtak a kutak. 

 

Rájöttem 
 

A tükörben megláttam, 
Fogadtam, nem ismerem, 
De ami cucc rajta volt, 
Rájöttem, én viselem. 

 

Pillanatnyi remény 
 

Távolból intett felém, 
Éreztem, nem lehet csaló. 
Elindultam... Kiáltott: 
Cirokseprű eladó. 

 

Kábelkocsma 

bezárt 
 

Enikő emlékére 
 

Az éjszaka beszéltem vele, 
Kábelkocsma már rég bezárt, 
Búcsúzáskor a fülembe súgta: 
Ne feledjük a mosolyát. 

 

Tanácsféle 
 

Pók szerelmét 
Ne várd soha, 
Hogy ne legyél 
Behálózva. 
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Ráduly János 
 

Félperces történetek 
 

Köszönöm a felköszöntést 
 

Aladár megállt a komája kapuja előtt: ide belépek, motyogta, mert a komám a 
születésnapját ünnepli.  

Az udvaron találkoztak, azt mondta a gazda: — Köszönöm a felköszöntést, 
ha már idefordult az időnek a pontja, hogy ünnepelni kell, gyere, mert bor, pá-
linka az asztalom, kóstoljuk meg. Éltessen mind a kettőnket az Isten. 

 
Kenetlen szekér 

 

Krisztinát rég nem láttam, most az üzletben találkoztam vele. Rákérdeztem: 
— Na, hogy és mint vagy? 

— Ó, tanár úr, mivel kezdjem? Pár napja kerültem haza a kórházból, olyan 
vagyok, mint a kenetlen szekér: recseg, ropog minden porcikám, zörög a fejem, 
megmegszédülök, a kedven pedig valósággal nyikorog. S ráadásul ott a sok 
gyógyszer.  

 
Felszabadult öröm 

 

Három méterre voltam a kővállútól, amikor a peremére szállott a veréb. Fejét 
belefúrta a tiszta vízbe, röpdösött a szárnyaival: fürdött. Épp dicsérni akartam, 
de megérkezett hat újabb verébmadár: a vállú közfürdővé vált, a vízcseppek ka-
cagtak a fényben. Rám is átsugárzott a felszabadult öröm.  

 
Nagyra nőtt hősök 

 

2016 júniusában a tévében megnéztem a Portugália—Magyarország labdarúgó 
mérkőzést. Pazar eredmény született: 3-3. Másnap találkoztam Jóska barátom-
mal, mondtam: — Te Jóska, az Európai Bajnokságon ritkaszép mérkőzés volt.  

— Igen, válaszolt a barátom, akik a futballpályán a labda után szaladgáltak, 
hősök voltak.  

Ezt én így nyomatékosítottam: nagyra nőtt hősök. 
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Fülöp Kálmán 
 

Tavaszi melankólia 
 

Viharvert tenyeremből 
kiszáll a télvégi reggel — 
a mohás kupáscserépről 
felszállnak a fekete varjak, 
napfény játszik a verebekkel… 
 

én is játszani szeretnék újra… 
simogatni az ébredés 
viharvert, szomorú arcát — 
de szép volt egykor, színházban 
várni a kezdést, és simogatni 
a piros bársonyszékek karcát 
 

Kolozsvár, Szamos, s ott fent 
a fakózöld Fellegvári dombon, 
ahol talány hogy mit kerestek 
a felfuvalkodott balgák — 

a Házsongárd csendjén 
nagy halottainkkal beszélgetve 
boldogan morzsolgattam 
az új tavasz szemembe  
fröccsent, kisimult arcát. 

 

Rózsák 
 

Nagyon szép kép 
a szerelemről 
 

mosollyal arcán 
sír a lány 
 

teszi ezt  
édes örömében 
 

s a rózsák 
kinyílnak haján. 

 
 
 
 

Csatáné Bartha Irénke 
 

Tavaszi szédület 
Csordultig tölti 
szívemet, 
aranymeleggel 
a völgyet, 
s hol Isten 
csöndben lépeget, 
ezüstöt barkállnak 
a füzek. 
 
Mély gyönyörben 
sóhajt az erdő, 

virágillattól 
bódultan zuhan 
alá a patak, 
jókedve gyöngyöket 
kacag, 
madarak nászdala  
csattog, 
s fölötted 
suhogó selyemben 
aranyszárnyú fellegek, 
szerelmi diadalmenet. 

Olyan otthonos 
ez a béke, 
ezer csodának 
menedéke, 
örömmámor és tűz, 
forrongó, bódult 
szédület, 
hódítva viszi már 
táncba szívünket. 
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Szente B. Levente 
 

(halkan, 

mint a szép szavak) 
 

halkan, mint a szép szavak,  
elfogynak a falvak, elapadnak kutak,  
a könnyek, tavak. 
 

mint cipők alatt a vándorút,  
elvadulnak a kertben a fák,  
megszűnnek a fohászok,  
az esti imák.  
 

az elhagyott házak repedezett 
                                falain, tégláin,  
csipkés mintát ölt a moha, a szulák, 
                                  a vadvirág — 
az ember több, mint aki ölelésre vár. 
 

halk emlék már minden, mint a régi  
                                     szép szavak. 
felnőnek bennünk a gyermekek.  

dobozban maradnak a fényképek.  
nevünk a csönd lesz, a sóhaj, a jaj. 

 
 

(kérdezősdi) 
 

anya — 
a virágok ha már 
nem tudnak repülni 
 

és a tündérek innen  
régen a nagy és   
öreg fákba költöztek 
 

a pillangók  
miért éppen rájuk  
emlékeztetnek?  
 

nem lehet hogy  
ők a lehulló halott  
levelek? 

 

 

Ráduly János 
 

Haikuk 
 

Átmelegít 
 

Fázóssá lettem. 
Ó, átmelegít engem 
Fönség-mosolyod.  
 

Felforrósodunk 
 

Odaszentelem  
Magam a vágyaidhoz: 
Felforrósodunk. 
 

Kínoz 
 

Ráhangolódtam  
Kételyeidre: kínoz 
Az idegenség. 

 

Csöppben óceán 
 

Csodára késztet 
A haiku világa: 
Csöppben óceán! 

Élünk 
 

Ide jutottunk:  
Csak foszlányokban élünk, 
Holnaptalanul. 
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Ne keseregj 
 

lágy pirkadatban 
mint kiírhatatlan ultrahangok 
szállnak a szitakötők 
a felhőtlen csendben 
a szétlottyant, romlott percek után, 
hunyorgó, kuncogó 
sanda hópihék, 
halkan bimbózik a meztelen ábránd 
egy tenger tarajló hullámain, 
ne keseregj, ha úgy érzed, 
hogy a játék örök, 
akad még kazalnyi gyermeteg varázs 
egy pillanattal túl az örökléten 

 

Alkonyat előtt 
 

elhagyatott vártorony 
a tikkadtság vénhedt bozótjában 
fölötte egy hamuszürke felhő 
halkan lengedez 
lassan vitorlázik az idő 
egy zöld tó örvénylő bársonyán 
körötte ellobbant tüzek 
szétmállott gondok cserepei 
kinn a parton 
kóbor ábrándok hímpora száll 

 

Kereslek 
 

hóbortos háborítatlan felhők 
zokszó füröszti a fáradt tanyát 
az égbe hajló észrevétlen rendben 
serényen kereslek a szélhordta tájon 
egy pitymalló szín bódult kontúrjain 
megremeg a fenyves 


