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   Múzsa és lant. 
 

 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(Szándék) 
 

„A művészet hazugság, melynek segítségével  
felismerjük az igazságot.” (P. Picasso) 

 

Össze kellene rakni a síkokat és a 
vonalakat, kicsit egyszerűsíteni a  
csontra soványodott világot (benne a sok 
kövér sakállal, részeg madárijesztővel),  
annyira, hogy érthető legyen, ezt gondolta  
Picasso Pablo az elmúlt század háborúk  
közé szorított éveiben, pontosabban  
ezerkilencszázharmincötben: a hányatott  
világvonalakból, az egymást árnyékoló  
világsíkokból összerakta a száguldó  
Minotauromachiat, nem unatkozott, 
az volt a szándéka, hogy megszabadítson a  
berlini barnafestéktől, amelynek szaga 
a torokra tapadt, mint egy bőrkesztyűs olló.   

 

(A festő) 
 

„Hernyótalp alá préselődik a titokkereső gondolat.” 
Kedei Zoltán: Poézis 

 

Lebegő arcú ember, aki nem lebegett,  
csak vágyai, amelyek elmerengtek  
a szűrt napok kávészürcsölésében,  
szikár ecsetek mosdatlan színeiben,  
szikrázó napfényt fesztelen festménybe téve, 
embernyi gondokat a földről fölemelve, 
nem lebegett, mert nem lehetett,   
földhöz szorította a fondor gond,  
etette és itatta,  
lánctalpak alá fektette,  
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de nem volt nehéz a gond, csak súlyos,  
mint az idő, a legidőállóbb vadóc,  
isteni emlék a porszemlétben,  
recsegő lánctalpak szemléjében. 

 

(Szint olyan) 
 

„Ez itt az élet, hámor és kohó” 
Kosztolányi Dezső: Induló a költőkhöz 

 

Korán ébredők s későn kelők  

a költők, akiknek napja szint  

olyan, mint mindenki másnak,  

feleslegesen feleselő  

megszólításra, kihívásra  

rá se rántanak, vagy fordítva, 

konok haraggal ölni tudnának,  

sűrűn húzzák az igát napszám  

híján s napszámot várva,  

félve istentől s káromolva,  

templom ajtóját nézve s belépve,  

fohászt mondva hittel s hitetlen,  

szeretve lánggal s vízözönnel. 

Mert gyermek ő, olyan dacos, 

hogy elfelejti a napi leckét, 

kenyérért, krumpliért, vajért 

futnia kell a sarki boltba, 

s ha vendég jönne garmadával, 

megbarátkozik a konyhával. 

Mind olyan, mint mindenki más, 

akinek nyugdíjszelvényt, levelet,  

számlát, elszámolni valót, 

bírságot, adófelszólítást, 

küldenek ki a hivatalok, 

s reklámszemetet a kis 

és nagy üzletek, vállalkozók. 

Ő mindig remél, mielőtt még 

elolvasná, mit hoz a posta.  
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Kozma László 
 

Erdélyi 

szonettek 

III. 
 

A havasok lánya 
 

Mert a szép lány úgy élt ottan, 
Szivárvány a havasokban. 
A mosolyát reá fonta 
Fenyőzöldre, virágokra. 
 
Dala forrásban fakadhat, 
Megcsillanjon, mint a harmat.  
Száll a fenyves mély zúgása, 
Szélben madárhang búgása. 
 
Fenyőfáknak törzse roppan, 
Hajlanak a havasokban. 
Úgy rezdül a szép lány tánca 
 
fenyőzöldben, virágokban, 
S ahogy tavak tükre csobban, 
Ezüst szélben egyre járja. 

 
Nyirő József —  
Csíkmenaság 

 

Primicia. A havasok fehérek, 
A hegyoldalon borvizek fakadnak. 
A kis templomból messze száll az ének, 
Felzendül első áldása a papnak. 
 
Az égnek boltján kék, isteni béke, 
Bő termést ígérnek a friss vetések. 
Fű hajlik, a jövő zöld reménye, 

Az emberek a földekről beszélnek. 
 
A láthatár szélén egy apró felleg, 
Nem látszik még, de villámokkal terhes, 
Lassanként az eget elborítja. 
 
A pap magasra emeli a kelyhet: 
Krisztus vére! A vihar esőt perget, 
S vad áradat zúdul falvainkra. 

 
Áprily-kút 

 

A forrás ritmusában vers csobog, 
A ritmusban, mely újul szüntelen, 
Mert ritmus és dal kell, hogy hű legyen, 
Mint hegyek élén a fenyősorok. 
 
A boronaház fenyőillatát, 
A törzseket ha egymásba rovod, 
Hogy meglelhessed benne otthonod, 
Kéklő ködökkel hívón int hazád. 
 
Gyümölcsöskert. Körte, pónyikalma, 
Illatuk, mint csöndes szó nyilall ma, 
A régi kertet felidézze újra. 
 
Horgot vet a pisztrángos patakba, 
És a gyermek újra felszaladna, 
Hol vízesése bukkan alá zúgva. 
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Parajd 
 

Tavasz zsong a csöndes, kis falun, 
Megduzzadnak az apró erecskék, 
Hogy az élet üzenetét zengjék, 
Mert a napfény úr lesz a borún. 
 
Hagen nem győzheti Szigfridet, 
A tavaszritmus ezer útra lel, 
A suttogásra vízesés felel,  
Perdülő hal, perdülő rimek. 
 
E kőnél a versed született, 
A sárga som virágját kibontja, 
Csupa friss zöld már a fenyők lombja, 
 
Hogy tisztások felderüljenek. 
Újra csendül a friss gyereknóta, 
Szétfoszlik a temető felett. 

 

Rapsonné vára 
 

Ember többé nem találja, 
Él mesében, él mondában, 
Csöndes patakcsobogásban 
A Rapsonné sziklavára. 
 
Sziklakövét ma is látod, 
Ott hevernek szerteszórva, 
Gyermek szeme egybefogja, 
Újra egész lesz a várrom. 
 
Magadban kell megkeresned, 
Lábad útjára találjon, 
Mondában és régi versben, 
 
Zsongó fenyőrengetegben, 
Újra meglelt ifjúságon, 
Hol valóság lesz az álom. 

 

A Maros és az Olt 
 

Tündér lakta a tündéri lankát, 
Elmerülten szemlélte a tájat, 
Vonalát a halvány Hargitának, 
Társa volt a tündöklő Szabadság. 
 
Ám egy szélvész elsodorta párját — 
Ezüst haját ekkor lebontotta, 
Csillogó fürt, mint két patakocska, 
Messze futva hagyta el forrását. 
 
Egyik hajtincs hegyekben csillámlott, 
Átjárt árnyas erdei világot, 
Vízesésben villámlott a sodra. 
 
A másik a zöld mezőkön át folyt, 
S kettejüket könnypárába fonja  
Erdély, feltündöklő szivárványod. 

 

Egyeskő 
 

Zölden ragyog — nézd a friss mohát! 
A tölgyeknek tart itt iskolát. 
Hűvös szélben szüntelen rezegve, 
Fagyban, hóban reményt megteremve. 
 
Köszönti a hajnal bíborát, 
S mint kigyúló kokárdák sorát, 
Havasokban megcsillanó csöndet, 
Sziklára tűz piros-fehér-zöldet. 
 
Mint a csillám, csillan meg, hajában 
Kristályékszer, csillagragyogás van, 
Elgyönyörködsz csöndes csillagában. 
 
Ezer ágát úgy kulcsolja bátran, 
Egyesüljön ezer apró fácska, 
Kemény kövön fényes mohapárna.  
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Borvíz 
 

Megjöttek a borvizes szekerek, 
A hegy kristálya üvegben pezseg,  
Mely szüntelenül úgy vált alakot: 
Szikla tövén virágzás ragyog. 
 
Mélyből buzgó, lobogó, erős hit 
A világban mely kifejeződik. 
Színtelenül ezer színre váltva 
Erdők zöldje és tisztás virága. 
 
Halkan csobban, kis erecske szólít, 
Patakocska visz már suhogó hírt, 
Egyesülnek a folyóban zengve. 
 
Harangot a templomtorony kondít, 
Fenyőszálak, hatalmas torony mind, 
Meghajlanak, zúgva egy ütemre. 

 
Reményik Sándor 

 

Ahogy lehet. Csak már nem ököllé 
Szorul kezünk, inkább csak legyint. 
És a dacunk szétfoszlik közönnyé — 
De a hunyt láng fellobban megint: 
 
Vagyunk ismét versed olvasója, 
És magasba hív a hegygerinc, 

 

Újra zendül a végvári nóta, 
S a bércekről messzire tekintsz. 
 

A terek és az idők távolába, 
Búzamezőkre, véres aratásra, 
S hol a béke reményzöldje ring. 
 

A végvárakat új Tinódi járja, 
És megfakad a koboz dallamára, 
Mint fenyőrügy, lelkünkben a hit. 

 

Detunáta 
 

A Detunáta bazaltoszlopát 
Elnézed, hatalmas orgonát. 
Amely vall a múlt időkről zengve: 
Palotának hogyan volt teremtve.  
 
Csöndben intett a végzetnek ujja, 
Fagy és hő bontotta, elárulva. 
Dübörgés volt a szimfóniája, 
És villámfény vihar-glóriája. 
 
Aztán jöttek az iszonyú csendek. 
Virág nyílott rajta, páfrány rezgett, 
Félbetörve a diadaloszlop, 
 
Törmelék csak, mi boltívet hordott. 
Dicső múltról hűlt szavak üzennek, 
Suttogását, hallgatod a gleccsert.

 
Jegyzetek 

 

Nyirő József — Csíkmenaság: Nyirő József  író (1889–1953) papként kezdte pályafu-
tását. Csíkmenaságon 1912. május 2-én tartotta újmiséjét. 

Parajd: Parajdon, Áprily Lajos gyermekkorának helyszínén sok Áprily-emlék, emlékmú-
zeum is található. Itt boronaházat vásárolt. 

A Maros és az Olt: A monda szerint a két tündérlány, a Maros és az Olt apja keresésére 
indult, akit felsőbb parancs elszakított édesanyjuktól. Más-más utat választottak, az Olt a 
sziklák között tört utat, a Maros a szelídebb síkságon kanyargott. Végül a Dunába ömölve, 
közösen érkeztek el apjukhoz.  

Reményik Sándor: költő (1890–1941), írói álneve Végvári. Folyóiratszerkesztő, a 
transzilvanizmus képviselője.  
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Brauch Magda 
 

Babaszoba 
 

Négy babám volt. 
Talán tízéves koromig babáztam. Vagy két éven át az olvasással párhuzamo-

san, majd a babákat végképp felváltották a könyvek. A meséket nem szerettem, 
csak az „igaziakat”, vagyis azokat az akkoriban divatos naiv történeteket, melyek 
a Cilikékről, Csöppikékről, Zsuzsikákról szóltak, és nem volt bennük „csoda”, a 
valóságban is megtörténhettek volna. Már akkor is realista voltam, csak nem tud-
tam, hogy az vagyok. 

Babázni is „igaziból” babáztam. 
Négy babám volt. Nem is kértem többet vagy újakat. Szép kaucsukbabák voltak, 

nem törékenyek, de vigyáztam is rájuk. Ők voltak a gyermekeim — kislányok, termé-
szetesen —, én meg az anyukájuk. Egyszóval „komolyan” játszottam, a magam felépí-
tette világ vett körül. Külön szobám nem volt, de ez nem zavart. Anyámtól kaptam egy 
szobasarkot, azt berendeztem babaszobának, sőt, egész babalakásnak. Konyhája is volt, 
fürdőszobája inkább csak képzeletben, de a szoba rózsaszínű bútorainak darabjai ma is 
előttem vannak, sőt a konyhai tűzhelyet is látom lelki szemeim előtt. 

A négy „kislány” öltöztetése nem okozott gondot, mert nagynéném — édes-
anyám húga — otthon varrt nagy titokban (amiről mindenki tudott) a megrende-
lőknek, s mivel az ő lánya, unokatestvérem is babázott, a kis ruhácskák anyaga a 
megrendelők ruháinak hulladékaiból került ki, de nagynéném a szabásban-
varrásban is segített nekünk. Édesanyám pedig mesterien kötött — megrendelők-
nek is —, így a maradék fonalak is a rendelkezésünkre álltak. A felnőttekkel együtt 
öltöztettük a babákat, és örültünk annak, hogy legalább ők elegánsak — nekünk és 
szüleinknek nemigen telt divatos holmikra azokban az években. 

Ha játék, legyen komoly. 
 
Egyszer minden kislány abbahagyja a babázást. 
Pontosan nem emlékszem, mikor hagytam abba. 
Felvillan viszont egy emlékkép a múltból, ami talán némi magyarázattal szolgál. 
Már negyedik osztályos „nagylány” voltam, de még mindig büszkén dicseked-

tem osztálytársnőim előtt kis „családommal”. Ők is babáztak otthon, így kicse-
rélhettük tapasztalatainkat. 

Ilyenkor megbeszéltük, kinek hány babája van. Szó szót követett, és én vala-
hogy azt találtam mondani: azért van négy babám, mert úgy gondolom, ha nagy le-
szek, négy gyermekem lesz. 

Kijelentésemet három kis társam falrengető kacagással fogadta. 
Megdöbbentem. Nem értettem, miért nevetnek, de iszonyú dühbe gurultam. Pici 

koromtól kezdve sohasem tűrtem, hogy kinevessenek vagy gúnyoljanak. Szüleim 
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mesélték — én nem is emlékezhettem rá —, hogy már két-háromévesen is neki-
mentem a nálam nagyobb fiúknak is, ha csúfolkodtak velem. Egyszer egy kisfiút a 
játéklapátommal véresre vertem, úgy, hogy ordítva szaladt az anyjához panaszra, de 
én nem voltam hajlandó bocsánatot kérni, hanem továbbra is — szokásom szerint 
— „rossz kutya, buta szamár”-nak tituláltam (ennyire tellett szókincsemből). 

Ezúttal nem bírtam a „túlerővel”, a három kislánnyal, csak — József Attilával szól-
va — „ordítottam, toporzékoltam”, majd kiutasítottam osztálytársaimat a lakásból. 

Nem tudtam, miért nevettek ki, máig sem tudom, mert ezután nem álltam 
többé szóba velük. De mégis sejtettem, hogy tudnak valamiről, amiről én nem. 

Otthon sohasem beszéltünk a gyermek születéséről, megegyeztünk abban, 
hogy mindenkit Isten teremtett. Ez a magyarázat — zárdanövendék lévén — 
engem tökéletesen kielégített. Ha láttam egy nagyobb hasú nénit az utcán, azt 
gondoltam: meghízott. De leginkább nem gondoltam semmit. 

Pár évvel később — talán hetedikben — az iskolában tanultunk anatómia 
órán a gyermek születéséről, de annyi idegen szót, ismeretlen fogalmat tartalma-
zott az a fejezet, hogy nem lettünk tőle okosabbak, sőt még azokat is összezavar-
ta, akik addig tudtak valamit a dologról (úgy tűnik: kezdettől fogva íratlan sza-
bály, hogy minden tankönyv túl tudományos, azaz a tanulók számára érthetetlen 
legyen). 

Azt sem értettem akkor, sőt, később sem — amikor már tisztában voltam a 
körülményeivel —, mi volt azon nevetni-gúnyolódni való, hogy — a babáim 
mintájára — arra gondoltam, és gyanútlanul ki is mondtam, hogy ha felnövök, 
négy gyerekem lesz. 

Miért kellett ezért kicsúfolni engem? 
Még ma sem értem. 

 
Tiszta fejjel 

 

Amikor én újságíró voltam... 
Sejtettem, hogy nehéz lesz. Tudtam, hogy „más” lesz. De hát... 
Azt nem tudhattam, hogy ennyire.  
Hívtak. Mentem. A régiek — a nálam is régebbiek — azt tartották, hogy egy 

lánynak akkor kell férjhez mennie, amikor hívják. Mindegy, hogy szerelmes-e 
vagy nem, esetleg mást szeret. Ha hívják, mennie kell. 

Különösen akkor, ha szabadulni akar onnan, ahol addig élt, lett légyen az akár 
a szülői ház, és a szabadulásra nincs más lehetősége. 

Az én esetem valami hasonló volt. Persze, csak részben. Abban igen, hogy 
másképpen soha nem szabadultam volna meg a tíz éve tartó, napi négyórás fá-
rasztó, idegesítő ingázástól. És hát... tulajdonképpen nem ismeretlen helyre hív-
tak, és nem is véletlenül. Évek óta közöltem a lapban hosszabb-rövidebb íráso-
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kat, gyakran megfordultam ott személyesen is, és mindig jókedvűen, feltöltődve 
jöttem el onnan. 

Nem megyek idegenek közé — biztattam magamat, mintán „kialkudtam”, 
hogy a fizetésem ne legyen kevesebb, mint a tanügyben volt. Azzal nem számol-
tam, hogy ott nem emelkednek a bérek automatikusan, ötévenként, és a külön-
böző fokozati vizsgák után, mint a tanügyben. De ez volt a kisebbik baj. Azt va-
lóban nem gondolhattam előre, hogy ezért az egy — ott elég alacsonynak számí-
tó — fizetésért több személy munkáját kell ellátnom.  

Pedig voltak intő jelek.  
Előre tudtam, hogy fordítói státuszban alkalmaznak, mert egyelőre — így 

mondták — nincs szabad újságírói hely, de ez a fizetést nem befolyásolja. A for-
dítás nem tölti ki az egész munkaidőmet, mert a központi anyag már lefordítva 
érkezik a fővárosból, így emellett annyit írhatok a lapba, amennyit akarok. 

Így már rendben van — gondoltam, mert fordítani sohasem szerettem, írni 
annál inkább. A besorolás egyáltalán nem érdekelt, hiszen én a takarítónőt is be-
csültem a munkájáért. 

Pár hónapig — bár a tanítás már az első napokban hiányzott — igyekeztem meg-
szokni új munkahelyemet, és ezt elsősorban a kollégáknak köszönhettem (akik máig a 
legjobb barátaim közé tartoznak). 

Aztán egyszer csak villámgyorsan megváltozott minden. 
Látszatra jól kezdődött: hivatalosan is újságíróvá léptem elő. Mi tagadás, örül-

tem neki, és így két fontos körülmény is elterelte a figyelmemet. Először is: nem 
alkalmaztak helyettem másik fordítót, mondván, hogy eddig is állandóan írtam a 
fordítás mellett is — meg is jelent minden cikkem —, s így semmi sem változik, 
azt a kevés fordítást ezután is elláthatom (persze, egy fizetésért, másszóval: in-
gyen). A valóságban azonban más volt a helyzet, mert nagyon nem mindegy, 
hogy a — nem is olyan kevés — fordítás mellett akkor írok, amikor kedvem van 
hozzá, vagy egy meghatározott rovatot naponta meg kell töltenem anyaggal, akár 
találok hozzá témát, akár nem. Ráadásul nem csak egy rovatról volt szó, hiszen 
azért is válhattam viszonylag hamar „igazi” újságíróvá, mert egyik közvetlen 
munkatársunkat egyéves továbbképzésre küldték a fővárosba, így — másodma-
gammal — őt is helyettesíteni kellett (persze ezt is ingyen). 

Ez sok volt. És sokk! Erre nem lehetett előre számítani. 
Elkezdődött életem egyik legnehezebb időszaka. A nap nagy részében terep-

munkát végeztem, azaz téma után szaladgáltam, anyagot gyűjtöttem az írásaim-
hoz. Ebben egyáltalán nem volt gyakorlatom, és azután sem „jöttem bele” iga-
zán, mert sohasem voltam rámenős. Esténként a terepen készített jegyzeteimet 
rendszereztem, próbáltam formába önteni, hogy másnap reggel már végleges 
formában gépbe diktálhassam. Közben el kellett végeznem a napi fordítás-
anyagot is, de ha sok volt belőle, az is estére vagy inkább éjszakára maradt házi 
feladatnak, mivel otthon végeztem el. 

Vagy a nyomdában. 
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Körülbelül tíznaponként beosztották az újságírókat nyomdaszolgálatra. Ők 
voltak a „tiszta fejek”, azaz a végső kinyomtatás előtt álló úgynevezett kefele-
vonatok megtisztítói a sajtó- és egyéb hibáktól. Ez a felelősséggel járó munka 
általában hajnalig tartott, mivel az egyes oldalakra félórákat kellett várni. Ezekre 
a holt időszakokra mindig vittem magammal munkát, általában fordítást, mert a 
cikkíráshoz még ennél is tisztább fejre lett volna szükségem. Hajnalfelé, amikor 
kész volt az újság, hazamehettem volna, de megvártam, amíg megindul a forga-
lom, és villamosra szállhatok. Máig sem értem, miért nem hívtam taxit, igaz, 
akkoriban ez nem volt „divat”, de nekem minden pénzt megért volna, hogy 
hamarabb lepihenhessek. (Sohasem éjszakáztam, még az egyetemen a vizsga-
időszakban sem.) Szerencsére ilyenkor nem kellett másnap reggelre bemenni a 
szerkesztőségbe, de a teljes napi pihenést nem engedhettem meg magamnak, 
sem az ilyen napokon, sem vasárnaponként (szabad szombatról akkoriban még 
nem is hallottunk).  

A kemény munka, a sokoldalú tevékenység nem volt számomra újdonság. 
Tanárként is mindig sokat dolgoztam. A főtantárgyakat tanítók az óraadáson kí-
vül házi füzeteket, dolgozatokat javítanak, felvételiztetnek, érettségiztetnek, s 
ezekre a vizsgákra előkészítő órákat tartanak. Az osztályfőnöknek állandó kap-
csolatot kellett tartania a szülőkkel, naplót vezetni az egyes tanulókról, emellett 
azokban az években „kultúrmunkát” végeztünk falun: előadásokat rendeztünk 
nemcsak a diákokkal, hanem a fiatalsággal is. Persze, nem lehetett elhanyagolni 
az állandó szakmai továbbképzést sem. Gyakran mondogattuk egymás között, 
hogy ha mindennek maradéktalanul eleget akarunk tenni, a nap 24 órája sem 
lenne elég.  

De elég volt. Ha korábban lefeküdtünk, még ki is aludhattuk magunkat. 
Akkor tndtam meg, hogy mit jelent „éjjel-nappal” dolgozni, amikor egy napi-

lap belső munkatársa lettem. 
 
Ez a történet igaz. Semmit sem tettem hozzá, inkább elvettem belőle, mert 

senkire sem haragszom, senkit sem hibáztatok érte. Utóvégre magam vállaltam 
(ha nem is így képzeltem), nemigen panaszkodtam — még arra sem volt időm 
—, és tudtam, tapasztaltam, hogy ott senkinek sem könnyű. 

Ha olykor „bulit” rendeztünk, vidáman, felszabadultan mulattam. Ráadásul 
— másokkal ellentétben — egyáltalán nem féltettem az állásomat. Úgy éreztem: 
nincs mit veszítenem. Egy fatornyos faluban mindig kaphatok még egy tanári ál-
lást.  

Jól gondoltam. E majdnem hároméves pályaelhagyás után valóban ott kötöt-
tem ki. Nem hagytak más választási lehetőséget. 

De nem bántam meg. 
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Beke Sándor 
 

Harmónia 
 

Az erdőben a  fák alatt 

szerelmesen fütyörészek, 
mint egy naiv tinédzser 

               
love storys füttyszómra 
a fejem fölött átnyúló 

nyirkos faágaktól 
bánatosan búcsúzkodni kezdenek 

az őszi fényben egyenként 

l      e      h      u      l      l      ó 

s 

t      á      n      c      o      l      ó 

f       a              l               e 

v         e           l            e             k 

 
 

Látlak 
 

A szemedbe néztem, 
a szemed meghallgatott. 
Az éles sugár belőle, 
mely égett, megszólaltatott. 
 
Lelkedben az érzés 
kis amperű elektromos áram, 
hozzáérek, hogy megrázzon, 
s kicsit megcibáljon. 

Szíved, az a régen feltalált 
tökéletes motor, 
szerelmes szívemben 
szüntelen dorombol. 
 
Ezért vagyok most itt, 
véletlenül, érted, 
kedvesem, elégiám, 
eposztöredékem. 
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Nagy Irén 
 

Ősz jön megint 
 

ősz jön megint 
és a nyár 
mint maradni vágyó ember 
ki szétosztotta mit hozott 
s bánja mit eltékozolt 
ma még kivár 

 
ősz jön megint 
s látni már 
a fény rezgése változott 
bölcsebbek lettek az árnyak 
a parti nádas meghajolt 
s leng leng felette a bánat 

 
mert valakit elsodort a nyár 
míg féktelen mámorban izzott 
látatlan lett a látható 
s meglehet örökkévaló 
a talány 
mit nem fejthet ma senki meg 
és nem húz mélyre 
az idő súlya 

 
csak mint komor szirt magánya  
remeg a napban a hiánya 

 
ősz jön megint 
és az ár 
hogy a csönd mélyül a csönd 
s ahol bokrok kapnak lángra 
s fény pereg le a világra 
álom se jár 

 
s mintha halkan távozóban 
valami rég hallott zene 
futó szellő suhanása 
perzselt lombú fák zsongása 
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derengene 

 
bár aki  
elment mióta elment 
másként van jelen 
a széteső nyárban foszló napsugárban 
hiányzik mégis hiányzik 
valaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Csontos Márta 
 

Intervallum-töltés 
 

Kifosztottam az összes ünnepet, 
az őrhelyen kioltottam a tüzet, 
a napok már nem szóltak hősökről, 
arctalannak láttam a véneket. 
 
Bosszút állt rajtam az önimádat, 
kezemben elhervadtak a nárcisz-fejek, 
próbáltam tükörképem lefotózni, 
de beszennyeződtek a színek és 
a formák, elmaszatolódtak a hegek. 
 
Most már kötődik hozzám az idő, 
beköltözött szobámba, mint rokon, 
a madarak már nem ülnek a vállamra, 
fényem szétgurul a  kiégett homokon. 
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Kiss Székely Zoltán 
 

Oroszlán idő 
  

Öcséimnek 
 

Ősz van. Létem magánya kezemre kiül — 
barna foltos, csapzott tollú rétihéja. 
Mire pirkad, karma nyoma bőrömre hűl: 
pórusaim pókhálóránc tánca. Híja 
  

otthoni tájnak elmenekül. Elrebben 
sohasemvolt lombjukvesztett pónyikoknak 
alma-bája. Sáraranyukba öregszem. 
Májfoltos avarból ködök mocorognak. 
  

Őszirózsák tövének fanyar illatát 
a gyertyák füstje ködpaplan alá űzi. 
Méhviasz mannáját lélegzem szájon át. 
Cserződöm régvoltak emlékén. Kitűzi 
  

fölénk fényzászlaját egy hullócsillag 
leonida. S az ég pora békésen 
közénk visszfényesül. Ebháton ballag 
bús oroszlán-időnk: megérkezésem. 

 
 

Ráduly János 
 

Haikuk 
 

Megláttál 
 

Jöttél, megláttál. 
És engem átölelt a 
Tágas végtelen. 

Kezem 
 

Ihol a kezem: 
Eddigi életem fő  
Istápolója. 

Én 
 

Csordultig tele 
Védő s vádbeszédekkel: 
Nem unatkozom. 

 

Puszta 
 

Végtelen puszta  
Már a lelkem: valaki  
Értem felzokog. 

Kibéd 
 

Kibéd számomra 
Központot is jelentett: itt 
Kiteljesedtem. 
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Márton Károly 
 

Három álom 
 

Weöres Sándorosan 
 

Három álom egy éjszaka: 
Kuvik hangja az éj szava, 
Felhő mögé bújt csillagok, 
Sötétben mosó záporok. 

 

Múzsacsók 
 

Belső csendem 
A hű társom, 
Múzsacsókkal 
Megalázom. 

 

Természeti csoda 
 

Tó tükrébe 
Égbolt hullva, 
Szikla árnya 
Hozzá bújva. 

Kánikula 
 

Tűző napon 
Patak árja, 
Sekély vize 
Lesz hiánya. 

 

Kölcsönösség 
 

Olvasom arcodon 
Sorsodat, 
Szemeddel nézem a 
Sorsomat. 

 

Váltóruha 
 

Fehér nappalok, 
Fekete éjszakák, 
Ki adja rátok 
Fel a váltóruhát? 

 

Nagy Lászlóhoz 
 

Verseid fogságában élek, 
Mint apád nikotinéban egykoron, 
Versek lelkét szívom magamba, 
S mégis mitől kezd sárgulni fogsorom? 

 

K. S. hátrahagyott verse 
 

Élet tavában úszok, 
Jelt ad Kháron ladikja, 
Vajon a valóság ez 
Vagy graffiti, falfirka? 



 69 

Szász András 
 

Csiby Antal mennybejutása  
 

Történt, hogy április utolsó napján, kilencvennyolc éves korában, Gyergyódit-
rón meghalt Csiby Antal. Világéletében becsületes, egyenes embernek ismerte 
mindenki, szállt is a lelke szépen felfelé, egészen a mennyország kapujáig, ahol 
maga Szent Péter fogadta — személyesen.  

— Isten hozta, Antal bátyám! — köszöntötte illendőképp az egyház 
kulcsainak őrzésével megbízott apostol az érkezőt.  

— Kétségtelen, hogy az Úr is sokban segített, hogy idejussak, de magam is 
hozzátettem egy jókora adaggal — válaszolta az idős székely. — De ha már ilyen 
szívélyesen fogadtál, kedves öcsémuram, azt is mondd meg nékem, hogyan 
juthatok bé ezen a kapun belülre?  

— Mi sem egyszerűbb ennél, Antal bátyám — mosolygott a mennyország 
portása —, mindössze száz pont szükséges hozzá…  

— Miféle száz pont? — hökkent meg a havasok idős fia.  
— Hát végignézzük az életét, aztán pontozzuk a jócselekedeteit. Amint 

megvan a száz pont, menten megnyílik maga előtt a kapu, s máris indulhat befelé 
— magyarázta Szent Péter.  

— No, lássuk csak — mondta Csiby Antal, azzal leült a kapu melletti padra.  
— Először is: minden vasárnap, amikor a munka engedte, eljártam a 

szentmisékre. S ha mégsem került rá sor — az Úr is láthatta —, akkor se 
kocsmázással töltöttem az időt…  

— Nagyon jó! Remek! Egy pont már meg is van! Látja, bátyám, nem is olyan 
nehéz ez — biztatta Szent Péter.  

Gondolkodott tovább az öreg, a nagy erőlködésben még a verejték is kiütött a 
homlokán, aztán egyszer csak kivágta nagy büszkén: Jut eszembe, öcsém, úgy tíz 
esztendeje a gyerekeim elvittek volt Rómába, oszt még a sírodat is megláto-
gattam…  

— Ez igen! Bizony, ezért is pont jár. Máris két pontja van — lelkendezett 
Szent Péter.  

— Három gyerekem, nyolc unokám és három dédunokám van. Valamennyit 
istenfélő, vallásos emberré neveltem — folytatta a sorolást a ráncok barázdálta 
képű székely.  

— Lám, megvan az újabb pont! Már nem is kell olyan sok… — biztatta az 
öreget a mennyei kulcsár.  

Ült Csiby Antal konok elszántsággal a padon, s gondolkodott keményen, de 
bárhogy is törte a fejét, a felsorolt háromnál sehogy se jutott több jócselekedet az 
eszébe. Egy idő után aztán fel is adta, s megszólalt nagy keserűen:  

— Tudod, Péter fiam, én ide a magam erejéből bizony soha bé nem jutok.  
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— Ez az, öreg! Ezért a kijelentéséért kereken kilencvenhét pont jár — 
örvendezett a halászból lett apostol. — S ezzel meg is van a száz pont!  

S valóban. Abban a pillanatban kitárult a fényes kapu, és gyergyóditrói Csiby 
Antal meghatódva lépett be a Mennyek Országába. Mert teremtő Istenünk 
szemében, valamilyen rejtélyes oknál fogva, akármilyen jócselekedetnél többet 
érő az őszinte bűnbánat, saját gyarlóságunk, gyengeségünk és esendőségünk 
beismerése. Olyan erény ez, melynek birtokában bárki biztosra veheti, hogy 
halálát követően holmi pontszámlálások helyett szélesre tárt kapuval fogadják 
majd ott fent, az örökkévaló Isten szent birodalmában.  

 

Ács Julianna 
 

Engedelmesen 
 

Szívedben irgalom és szeretet legyen: 
Gyémántnál becsesebb, jobb e tanács. Kövesd 
mindig lelkesedéssel, engedelmesen,  

                     És szebb lesz a világ ettől! 

 

Fülöp Kálmán 
 

Esthajnalcsillag 
 

Pillantása némán 
a fák lombjain pihent 
kalandor pirkadásba 
gyújtott reménytüzet 

morzsolta kis kezében 
testét a vak sötétnek 
amíg a távol ágyán 
kibomló, új ígéret 

rügyezte bőség álmát 
és átnyalábolt engem — 
mint évek tisztasága 
az udvarba nőtt kertem. 

 

Keresem 
 

Eltusolni a dolgokat 
nem hálás, olykor már teher 
 

mikor az este rám szakad 
sötétje arcomon perel 
 

szobám falának fehér meszén 
már elkészül az éjszaka 

s a távozás fakó neszén 
bevillan vásott homloka 
 

lebontom korlátait az akarásnak 
s tisztán mint vízcsepp kristálypohárban 
 

hajnalok lázát fércelem szavakba 
keresve önmagam a kínálkozó mában. 
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Demeter Attila 
 

Nyugi… 
 

Azt mondják, néphatalom van, 
ki ezért, ki meg azért tüntet.  
Ne izgulj, sorra kerülsz holnap: 
az idő számla nélkül büntet. 

Plakát 
 

Kozmetikázott pókerarcok 
virítanak a nagy plakáton, 
pedig százszorta élvezhetőbb 
volna a londoni hat-három. 

 

Hatásvadászat 
 

Csak úgy cikáznak  
a teremben a fények 
cyborgok 
 

és mindenféle lények 
fedik el 
hogy mi is itt 
a lényeg 

 
Márton Tímea 

 

Az emberhez 
 

— A túlfogyasztás napjának alkalmából — 
 

Sajnálod a hontalan mókust, 
Amit reflektorfénybe vont a média, 
De hány állat vált hajléktalanná, 
Amikor az esőerdőkbe dézsmáltak az emberek? 
Gondoltál rájuk, amikor a mahagóni asztalra könyököltél? 
Esetleg a teknősre, amely megfulladt, 
Mert azt hitte az eldobott szatyrodra, hogy medúza? 
Nem a te dolgod, ha kihalnak a méhek? 
És ha már nem lesz mit enned, mert nincs ami 
                                                  beporozza a növényeket? 
Ha saját magadat főzöd meg az élő polip helyett 
                                                             a Föld klímájával? 
Ha a hatalom jelképe: az atomfegyver 
A tüdődbe is lyukat váj, nem csupán az ózonrétegbe? 
Azt kérdezed, mi a legnagyobb félelmem, 
A válaszom: a jövő és az ember. 
Nem érted. Még nem látod az összefüggéseket. 
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Ráduly János 
 

Félperces történetek 
 

HOZHATOD A PÁLINKÁT 
 

A hentes megnézte a vágni való disznót. Mondta: Olyan száz kilós lehet. A 
gazdának, Oszkárnak felfutott a cukra: Csak száz kilós? Akkor most nem szúrjuk 
le. Hizlalom tovább. 

Állj meg, szólt ismét a hentes, nézzem meg jobban. Megnézte: A disznó 
amolyan százharminc kilós. 

Ez már más, válaszolt Oszkár, s odakiáltott a feleségének: Anna, hozhatod a pálinkát! 

 

SENKI FÖLDJE 
 

Mari néni két kis ülőszéket cipelt, az egyikbe belekapaszkodott kislány uno-
kája. Megkérdeztem, hová igyekszenek? 

Megyünk a parkba, de ott akkora rendetlenség van, papírok, nejlontasakok 
szétdobálva. Jaj, most a park a senki földje. Valóságos szégyellnivaló. 

 

LEKÉPEZIK MOZDULATAIMAT 
 

Péter ott állt az udvar közepén: Né, enni adtam a kutyának, a maradékért öt 
veréb szállt versenybe. Aztán jött három vadgalamb is. Én hallgattam. De 
megjelentek a szarkák, úgy csördítettek, mint a kereplő. Ezt nem tűrhettem, 
tapsolni kezdtem. Most a ház tetejéről bámulnak rám, leképezik mozdulataimat.  

 

A JÓ HÁZMESTEREK 
 

Tibor bácsi a háza sarkánál serénykedik, szalmás agyagot és vizet kavargat a 
vederben. Né, azt mondja, itt leomlott a vakolat, javításra szorul. Maga a ház 
vályogház volt, százötven éves. 

A régiek is szalmás agyaggal verték be a keresztléceket, hogy tartósak legye-
nek. Tehát én most vályogolok, mint egykor a jó házmesterek. Hosszabbítom a 
ház életét. 

 

NEM MONDOM TOVÁBB 
 

   Nem értem a mai mezőgazdaságot, mondta Áron bácsi, Erdélyben régebb 
csak a hegy lejtős oldalain volt kaszálni való. 

   Igen, válaszolt Gergely, ott van például a Mogyorós felé vezető megyei út: 
az út mentén kétfelől búza, kukorica termett. Most a medvék, a vaddisznók a fő 
urak. S ezek állami védelem alatt állnak. Nem mondom tovább. 


