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 Trianon átka, szörnyű kereszt, 

lelket mérgezve sosem ereszt, 

kísér nappal, kísérti éjem, 

nem engedi, hogy éltem éljem. 

Ha lelkem ezredszer útra kél,                        

időben bolyong, teret remél, 

fordítva, - térben, ha odajut, 

a gúnyos idő mutat kaput. 

Keresem múltam s gyökerem, 

tűz éget, lüktet ütőerem, 

gyermeknek mondom,  

könyvből mesél, 

ha kísért, alvásra nincs esély. 

És jönnek képek, jönnek hangok, 

madár dalol, dörögnek tankok, 

elmémben gördül történelem, 

a kevés öröm, sok sérelem. 

Hívogatna a szülőváros, 

a kincses, az a kilenc záros, 

hol éjjel a múlt csendben kísért, 

nappal új templom zeng új misét. 

Utcát járva sebeit látom, 

rájövök: éjfélre kell várnom, 

hogy csendesen bús méltósággal, 

találkozzak én sok nagysággal, 

kik vén órák rozsdás hangjára, 

jönnek fordított Golgotára. 

Jön, csak jön lefelé bús menet, 

kit Házsongárd dombja nem temet. 

Álmos utcák ódon csendjében, 

új gazdák idegen rendjében, 

most övék a tér és az idő, 

most mindent lehet, nincs kétkedő. 

Farkas utca kövén suhanva, 

képzeletem fájón uralva, 

keverednek személyek, korok, 

kit nem vártam, s kit akarok. 

Hangtalanul a zene is szól, 

az öreg orgona duruzsol, 

felváltva zsoltároz sok torok, 

s egymást váltják a kántorok. 

Első kőszínház környéke zsong, 

díva ágál, vén ripacs jajong, 

rádupláz némán az új terem, 

nagygyűlést visszhangzó verem. 

Amott az egyetem élve él, 

Érkezik, kit rég nem is remél, 

lépcsőjén három árny kezet ráz, 

a három öngyilkos paroláz. 

De nézd, nyugatról  

mily nagy csoport, 

sok ifjú lány hint elé csokort, 

Báthori a király érkezik, 

vitézit vert vasak vértezik, 

sok ősz tudós is véle vonul, 

tudást szórnak szét ők konokul, 

s hogy a kép bizarr is legyen, 

kis kordéján Kós szembe megyen. 

Csak mennek, s észre sem veszik, 

hogy korok egymást keresztezik, 

mint szelek kavarta ősz avar, 

itt senki és senkit sem zavar. 

 

És a templomból jő sok címeres, 

bőkezű adományt osztó nemes, 

egy vén ház előtt áll több szekér, 

nagyapám áldoz a vénekér’ 

mindent, mi csak kell az egyháznak, 

legyen étek, meleg, ha fáznak. 

S már vonul is két gyászmenet, 

köztük nem látszik négy évtized, 

két főgondnok indul a hegyre, 

ő és fia egy kegyelembe. 

A kollégium is éledez, 

kit annyi nagysága fémjelez, 

együtt ballag ott megannyi kor, 

a történelem összekotor 

évtizedeket s századot, 

a múlt itt most összerázatott. 

Egyről beszélnek, mind ki jő, 

kiket nem választ el már idő, 

Szabó Dezső és Apáczai, 

Aletta fájó mély ráncai  

sem látszanak, már kortalan, 

itthon van ő itt, nem hontalan. 

Tótfalusi kezüket rázza, 

s betér egy földszintes házba, 

hol csodás nyomdája zakatol, 

tudást és hitet ő itt kohol, 

a hazatért betű kirurgus, 

kincsekért sem lett ő hollandus. 

S a két kollégium között, 

- az orrgazda most kiköltözött - 

az udvaron ismét labda száll, 

rugdossa diák és vén tanár. 

Most aszfalt alól kél kövezet, 

utunk csonka toronyhoz vezet, 

hol Markos könyvtáros kiállva, 

karját most is védőn kitárja. 

Csak kavarog e ködlő tömeg, 

emelkedik kéz és leng föveg, 

s mind ugyanarról beszélnek, 

pedig rég meghaltak, nem élnek. 

Mind csak búsan csóválja fejét, 

nem vehette ennek elejét, 

azt sem hallod  

mint zümmögne légy, 

egyre csak azt, hogy: június négy. 

Hallatszik halkan, s mégis fennen, 

átlengve úton, át a kerten, 

s betölti a Házsongárdot, 

áldozat fülét, azét, ki ártott. 

Aztán az égalja meghasad, 

kakas szól, s minden megszakad, 

a kakas, mit hallunk sem magyar, 

nyugat szemetén ágál a gall. 

A bús árnyhad máris eltűnik, 

keletről a nap is feltűnik, 

bástyafal felett jő fényes ív, 

míg György a gonosszal egyre vív. 

 

TRIANON ÁTKA 
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ÉNEK  A 
 

SZÜLŐFÖLDRŐL 

 

 

Ha eltávozott egy jó barát, 

Fogyni érzi az ember magát, 

Menni készülne már maga is, 

A várakozás itt oly hamis, 

És visszanéz a megjárt útra, 

Békére és a háborúra, 

Míg az agy még nem homályosul, 

Az emlék virgonc és fut vadul, 

Véle a múltba, ahol a mát 

Még nem sejtve adta át magát, 

A sodró sorsnak mit örökölt, 

Mit reábízott a szülőföld. 

Ódon tornyok, házak, várfalak, 

Köztük annyi ismerős alak, 

Kicsiny és nagy, mi több – óriás, 

Jobbágy, pap, nemes és annyi más, 

Kik létrehozták a várost ott, 

Hol első hajnala pirkadott. 

Még Szent Mihálynak harangja kong, 

Míg lent idegen város dong, 

Szűd keserves bánat járja át, 

Mint orgonahang templom falát, 

S a méltóságos hangokon, 

Búsong a még ottmaradt rokon, 

A téren osonva menne át, 

Ha nem hallaná az orgonát, 

De felzúg ősi szép dallama, 

Akár ha riadót hallana, 

Ő, s bronzba öntött harci mén, 

Tartása, nézése oly kemény, 

Ül rajta büszkén a nagy király, 

Mint kinek soha semmi nem fáj, 

Mert őt már legyőzni nem lehet, 

Idő, rendszer, bíró mit tehet? 

Csak áll és néz jövőbe, múltba, 

Épülőbe, háborúk dúltba, 

Buta gödrökre nem hederít, 

És tekintetével is leterít, 

Hazug szót s félrevezetést, 

Múltat rontó mítoszteremtést, 

Kacsintnak rá gödrök romjai, 

Vasbetonból, hogy lett római, 

És nem is alaptalan a vád, 

Dák nyomért a bíró mennyit ád. 

Körös-körül ős szép paloták, 

Alkotnak egy szégyen kalodát 

Hazugnak, ki pusztulni látna 

Mindent, csak alkalomra várna, 

Felszámolni annyi vén tanút, 

Ódon lábast, vastag kő falút. 

Állnak még az ősi oskolák, 

S az emlékezet akár a rák, 

Visszaindul a múltak felé, 

Hol nagyjaink nyomát is lelé: 

Bátor Bocskai, bölcs Báthori, 

Dávid Ferenc meg Apáczai, 

Egymásnak adnak találkozót, 

Várnak a jövőből hírhozót, 

Hogy mire jut majdan nemzetük, 

Kiért élték egész életük. 

 

Lázadt Nagy Antal, nem arra várt, 

Csinálnak belőle is románt, 

Rákóczi s Mátyás, mind felett, 

Kiket itt magyar el nem feled. 

Odébb a Farkasok útja vár, 

Antik hangulat között a kár, 

Mit romboló vad vágy alkotott, 

Ízléstelen szörny itt s amott. 

S a Szent Lovag sárkánnyal vív, 

Mögötte ősi szép kapuív, 

És gót mívű karcsú ablakok, 

Még meg-megcsillannak, nem vakok. 

A kollégium zsibongva vár, 

De gazdái előtt most bezár, 

Építők nyelvét megtagadják, 

Hírét, tekintélyét akarják, 

Hogy saját múltjukat emelje, 

S a kontrasztot csak növelje, 

A raj meg, ki ajtaján kifut, 

Igaz múltjáról semmit sem tud, 

Vagy, hogy első nyomdánk mit nyomott, 

Semmit, mit magyar hagyott nyomot. 

Ott áll az agg Bethlen bástya is, 

Előtte egy nagy szobor, hamis, 

Nem hős, kit a bronz megörökít, 

Vagy harcos, kit félt a török itt, 

Nem nép, nem had, csak rablóvezér, 

Mártír lett, s most itt áll ezér’. 

Fölöttük szolgálva a halált, 

Békében fekszik a Házsongárd, 

Az erdélyi pantheon, magyar, 

Illata az avartól fanyar, 

A hegy mit sírásó folyvást ás, 

Négyszáz év után gazdája más. 

Mert a holtak tűrik csendesen, 

Hogy ott állnak felettük lesen, 

A csontjaikat szórni vágyva, 

Temetőárok magányába. 

S míg árva sírt takar avar, 

E hódítás már alig zavar, 

Megfáradt védőket a vártán, 

Lassan fogy a címeres márvány, 

A kripták felett már új a név, 

A betontengerben új a nép. 

A beton-gyűrű, mi úgy szorít, 

Mindent mi magyar volt egykor itt, 

Hogy szinte hallod a fulladást, 

Tűnt levegőkért a kapkodást, 

Mert nyolcvanezer még itt hörög, 

Képernyők számlálóin pörög, 

Hogy ma hetvenöt, vagy nyolcvan ő, 

Feliratokért berzenkedő, 

 

Mert ha csak eggyel is kevesebb, 

Már nem kötözhető be e seb. 

S ha ódon kaput bezárván, 

Kinn ülsz a sétatéren árván, 

A pad alattad is trikolór, 

Mint színekben bújkáló terror, 

Háromszínű már a kuka is, 

S a budis-néni, a hamis, 

Háromszínű papírral várna, 

Rád háromszínű ajtót zárna. 

A szép város, kincses Kolozsvár, 

Imígyen váltott színt is ma már. 

Hol sok száz éve áll egyetem, 

Nem lehet magyar, nincs kegyelem, 

Érveidet kurtán lerázza, 

Saját igazát magyarázza, 

Hatalom gátlástalan őre, 

Minden szava átlátszó, pőre. 

Míg az idő ellenedre pereg, 

Ősi utcákon a tömeg ténfereg, 

Kószálva ok nélkül vagy okkal, 

Kapukban csonka koldusokkal, 

Itt ámulsz a nagy gazdagságon, 

Ott a szörnyű nyomorúságon, 

Idegenül kapkodod fejed, 

Értelmeznéd, mi van most veled, 

Fél élted színterén mi történt, 

Idézve azt a másik önkényt. 

A várost most elnyelő polip, 

Undok csáp, mi halálra szorít, 

Kevésnek tart ennyi változást, 

Vágyának ő nem hagy tartozást, 

Figyelme mindenre kiterjed, 

Agyában Bizánc még ott erjed, 

Emészti lassan szép városunk, 

Otthon ne érezhessük magunk. 

És ha érkezik új hadosztály, 

A már ott született korosztály, 

Gazdák ők, gátlástalan lesznek, 

Mondják - saját kenyeret esznek. 

 

 

Mi meg élők és az értünk holtak, 

Mind, akik itt ezer évig voltak, 

Nézünk Felekről a volt városra, 

A kincsesre, a kilenc zárosra, 

Látjuk mint forr a hazugság tömeg, 

Indulna ellene isteni 

Görgeteg! 
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EMLÉKE IS EMLÉK 
 

 

Múlt emlékernyőjén felvillanó képek, 

követnek, kísérnek bárhova is lépek. 

Egykor volt nevelő közösség emléke, 

sorsa csupa harc volt, hangulata béke. 

Kemény szelíd keze sorsom egyengette, 

bántó szándékoktól védte, ha tehette. 

  

Próbált elterelni, 

 próbált melléd állni, 

  próbált vigasztalni, 

   próbált erőt adni. 

 

Volt, hogy megtévedett, 

 nem tette a dolgát, 

  félve taktikázott, 

   mímelte a szolgát. 

 

De célja csak egy volt  

 mindig, megmaradni, 

  benned és általad  

   amit kell folytatni. 

 
 

Szent volt a hibája, 

 szent volt az erénye, 

  szent volt a kudarca, 

            szent volt eredménye. 

 

Hogyha megcsalt, 

 öröm volt rá a megbocsátás, 

  Hogyha hű volt, szépen  

   szólt érette az áldás. 

 

Ha most felidézem bölcsőmnek ringását, 

féltő, irányító, intő bíztatását, 

próbálom felmérni elvesztése súlyát, 

csak sejtem, becsülöm egykori hatását. 

 

Simogatásából e hatalmas kéznek, 

a múlt homályán át reám arcok néznek, 

elköltözött sokuk már a Házsongárdba, 

mások szétszóródtak a kerek világba. 

 

Van aki még ott áll, vállán csillagsúllyal, 

eleven sebekre rámutató ujjal, 

de ami volt, már nincs, 

 emléke is emlék, 

  hazudnám,  mit érne, 

   ha én is ott lennék. 

 

S                 

 

  SZORONGÓ 

                  BORONGÓ 

 
      Szülőföldnek 

  tája 

  bája 

                     Emlékének 

  éke 

 béke 

                     Gondolatom 

  rája 

  zárja 

                     Enyém minden 

  vésze 

  része 

                     Híre arcot 

  fedő 

  redő 

                     Mint az idő 

  rontja 

  bontja 

                     Míg a múltja 

  merő 

  erő 

                     A jövője 

  osztja 

  s fosztja 

                     Árva lélek 

  érzi 

  vérzi 

                     És a sorsát 

  írja 

  sírja 

                     Nehéz harcát 

  nézi 

  nézi 

                     Vajon meddig 

  vívja  

  bírja 

 

 
 

 

 

 

         



 

 

SZÜLŐFÖLDÖN 

 

Perzsel a passzus 

    Utazó zsebében, 

        Határőr-vámos 

             Beletekint. 

 

Surrog a kerék 

    Hágót hágván, 

         Királyok nyomán 

             Újra-megint. 

 

Országnyi ország 

     Várja a vándort, 

          Múltja nyomában 

               Szíve szerint. 

 

Életnyi emlék 

     Nyomja a vállát, 

           Jó-rossz mi elmúlt 

              Feléje int.      

      

 Idegenségtől 

     Dermed a szíve, 

         Más jog – más törvény, 

              Mi itt megint. 

 

Más szín, mit lenget 

     A szabad szellő, 

         Új lábak pora, 

             Amit rá hint. 

 

Temető csendje 

     Elnyeli léptét, 

         Ősöknek csontja 

              Megtűrt már mind. 

 

  TÉR-IDŐ 

 

Emlékeimtől gazdag 

szülőföldem 

te drága, 

gondolatom visszaszáll 

hozzád ifjonti évre, 

és a felidéző szellem  

szelíd szerszámával,                

bontja le rólad 

gonosz idők  

bús rétegeit,                       

mint tudós régész  

tűnt korok 

temetőit túrva, 

megidézném  

tanításodat, tanulságidat, 

rohanó évek  

megszépítő távlati képe, 

gáncsolja  

óhajtott kutatásod 

az elmúltban, 

s ha emlék és irat  

nem segít felidézni, 

látásodra 

visszazarándokol 

hozzád  fiad, 

de nem leli az már helyét  

a hajdani földön, 

mert bár ura lett  

a térnek 

s a  távolságnak, 

nem tehet semmit  

az ellen, 

mit galádul elnyelt, 

a legyőzhetetlen erejű 

múló idő. 

 

 

EMLÉK 

 

Még dobban a szív, mészpáncél alatt, 

Még terem az elme a szikesedő, 

És érez a kebel, a lélek nem halott, 

Elme, szív, lélek mind emlékező. 

 

 

Már szürke a haj a gyér koponyákon, 

Már ködös a távol, távol a közel, 

S a mellkason tapasz, folt a zsákon, 

Zajos jelened az éltedből vesz el. 

 

 

De ha a csendben egy halk éji órán, 

A „volt egyszer” fátyola terül föléd, 

A hulló por felszáll a homokórán, 

S megszépült emlékek gyűlnek köréd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               KOLOZSVÁRSIRATÓ                                                                                             

 

 
 

Ablakunkból egy hegyre láttam én, 

A legszebbre e Föld kerekén, 

Pedig nem bérc volt, 

Görbedt földdarab csupán, 

De ezt látta egykor  

apám s nagyapám. 

Kapunk kedves kis utcára nyílt, 

A legkedvesebbre énnekem, 

Mert anyám és nagyanyám járt itt, 

S itt nőtt fel mindkét gyermekem. 

Jártam, éreztem, féltettem a várost, 

Hol testem s lelkem  

negyven évet élt, 

Múltunkat törölték történetéből, 

Nem is idézik holt szellemét. 

Ó város, nevedet én, 

Lassan, ízlelve ejtem, 

S mögé, e név mögé 

Egy élet fájdalmait rejtem. 

Benne minden ott él s hal, 

Ébred és enyész, 

E szóban az én számomra, 

Minden, mi büszke s szép, 

Ott tenyész. 

Kolozsvár, Kolozsvár, 

Te megcsúfoltan is szép, 

Ki voltál, s még vagy, 

Vagy talán már nem? 

Nem nekünk, 

Mert elvettek, elvennének, 

És kifogynak belőled, 

Kik benned éltek, 

Kik benned reméltek, 

S érted - értünk! 

Óh, azóta mily messze értünk. 

Lakott benned szász, 

S kéretlen magyarrá lett. 

Lakott benned magyar 

S elfogyott. 

Sivár beton közt, ami emlék, 

Akár lakói, megrogyott. 

De mégis félik, 

Ők kik most felélik múltját. 

Mert érzik a szellem, a szellem 

Ott él kilenc zár alatt, mint kincs, 

Mi csinált torzójukban nincs, 

Mely formált bennünk jellemet, 

     Aranyad most múltad s szellemed. 

     S mi mentünk! 

     Szétszóródtunk a világban, 

De útravalónk is Te adtad, 

Magadat köpenyként ránk hagytad, 

Ránk terítetted, 

S most lepi hosszú út pora, 

Nem terem már Donáth vitéz alatt 

Napoca bora. 

Őt magát is félreismerik 

S gyűlölet erejével, magukat csúfolva 

Gyalázni merik. 

Nem magyar a derék vitéz, 

Hisz római, 

De magyar a múlt, melyhez tartozik. 

Hát nem kell, még ha római is! Nem! 

Mit ők mondanak, kell hinnem! 

És ők- mondják! 

S ha már szakad kötél, 

Kiderül, hogy minden, mi áll, 

S e város éke, 

Román jobbágyok verítéke, 

Mátyás meg persze nem magyar. 

Rád mered hazugság, mint agyar. 

A harang kong még, 

de odébb felsír egy lélekharang, 

fogyunk,  

s már nyugodni sem térhetünk haza. 

A Házsongárd is lesz idegen, 

Ott is a beton néz le rád hidegen. 

Iskoláink? 

Oh, iskoláink.  

Fogynak ők is. Velünk. 

Idegen szó, idegen szív, 

S lassan már az is,mit elszív, 

S visz hegyeken át, 

Hogy gyarapítsa magát. 

Itt mindenütt leng a trikolor, 

Lábnyomunk is háromszínű lesz, 

Megyünk, ki erre, ki amarra, 

S a távolság birtokába vesz. 

 

 

 

A  MÚLT OSTROMA 

 

 

Időben, térben 

távol a város, 

az énemmel volt 

egykor határos. 

Most esős éjben, 

a zord sötétben, 

oly feketében 

akár az ében, 

csak körvonalak, 

falak és tetők, 

cifra kőrózsák, 

és gót vízvetők, 

kerek kő csillan 

a bús esőben, 

vallást hirdetett, 

elmúlt időkben, 

s nem fárad el 

ott egy gyenge kéz, 

oly rég vív sárkányt 

György, a szent vitéz. 

Nézi őt csendben 

templom iskola, 

köröttük zajlik 

a múlt ostroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bús kincses nóta 
 

Évfordulón magamban ülve, 

mint annyiszor csodára várok, 

saját hazában tán csak tűrve, 

forognak bennem kilenc zárok. 

Az a kapu s a kilenc zár, 

benn okkal s mészárosokkal, 

hogyha csikordul, nem reám vár, 

már rég lebontott várfokokkal. 

Kitaszíttattam én belőle, 

s nyelvem kapuőr nem érti, 

kiszámították jól előre, 

statisztikáját, mi felméri: 

jogom-e tudni, mi is volt itt, 

emlékeimet, aki látja, 

azt, mit elhitt, azt is, mit nem hitt, 

hazug táblákon megtalálja. 

Tört köveinket elorozták, 

körülvesz vasbeton kohója, 

fogynak azok, kik létrehozták, 

ágál máshonnan jött lakója. 

Ólmos álomra huny magyarja, 

sorra pihen el, bár nem álmos, 

nem ezt akartuk, más akarta, 

merre lehetsz, te Virág János? 

 

 

Kolozsváros  

olyan város 
             (Az eredeti dal) 

Kolozsváros olyan város, 

a kapuja kilenc záros. 

Abban lakik egy mészáros, 

kinek neve Virág János. 

 

Kordován csizma lábára, 

sárga sarkantyú van rajta, 

összeveri legény módra, 

hull a csukros szegfű róla. 

 

Kapum előtt összeveri, 

víg szívemet keseríti, 

kapum előtt ne veregesd, 

víg szívemet ne kesergesd. 

 

Meghót Jánosnak az apja, 

rámaradt a gazdagsága: 

hat ökörnek a kötele, 

három vasvillának nyele. 

 

Kolozsváros 

már más város 
  

Kolozsváros már más város, 

beton járdája is sáros, 

benne nincsen már mészáros, 

nincsen olyan név, hogy János. 

  

Kordován csizmája másé, 

sarkantyúja a rozsdáé, 

nem veri már össze aztat, 

nincsen már szegfűből asztag. 

  

Kapum előtt más kopogtat, 

bánatos szívemben kutat, 

kapum előtt ne kopogtass, 

bánatomban ne kutatgass. 

  

Apja után ment János is, 

tán még az onokája is, 

villanyél sem maradt mára, 

csak egy ökör kötélszára. 

 

 

A hegyoldalban szorongva lesve, 

a túlélést holtan keresve, 

hevernek ők, az élő csontok, 

mint különös őriző vakondok, 

kik tovább élve áldott éltet, 

őrzik a jelent, a most féltettet, 

halmokat túrva a szikes lelken, 

a gaztól felvert ősi telken, 

hogy az, ki élve sorvad még 

észlelje, 

úgy nézzen rá, mint egy 

vészjelre, 

s e világban, mely közönyre 

nevel, 

gondoljon arra, ki alant hever, 

ki érte lóra ült, kardot öltött,                     

nem hitelből élt, nem is költött 

feleslegesre, talmi rosszra, 

de vállalt küzdelmet élethosszra, 

hogy az, ki ma közönnyel 

tapossa, 

ki felelőtlen, s kezeit mossa, 

élje életét, mint ő is élte, 

jövőt szolgáljon egész léte. 

 

 Keletre néztem én 

             időben és térben, 

ahol vers úszott  

             az óceánig Érben,                  

az időbe néztem, 

             véle együtt múlva, 

kócos ősz múltunknak 

             a hajába túrva. 

És találtam benne  

             riasztót meg szépet, 

múlt emlékét romlót és 

             megannyi épet, 

mely lehet bármilyen, 

             embert mégis épít, 

hogyha eltévedtél, 

             a jó útra térít, 

mert ott a szülőföld  

             biztos iránytűje, 

az első írásom 

            olvasott betűje, 

de nemcsak amiről 

            olyan sokat írok, 

hanem domboldalban 

            nékem kedves sírok. 

 

 

Verejtékes álom már ismét, 

nyolc évtizednyi feledés sem gyógyítja, 

s kiáltod öntudatlanul: 

az enyém, miénk, ne vegyétek el! 

De minden néma, egy hang sem felel. 

Néhány vonal, mit itt vagy ott 

meghúztak, 

s milliónyi élet, mit véle összezúztak. 

Egy nemzet! Ennyi! 

A többi tilalom. 

Marad falon, hivalkodón porosodva, 

vagy divatként, mint tüntető testékszer, 

hol itt, hol ott. 

De lelkedbe égetve, belémarva, 

az a titkos, a kimondhatatlan, 

gyötrelmesen ragyog. 

És bár az egész mit sem ér, 

verejtékes álmod 

vissza-visszatér. 

                                      
 

HÁZSONGÁRDI  LÁTOMÁS               TÉRKÉP                                                    HAZANÉZŐ 

 



 

 

 

           Mindenható, te legfőbb Hadúr, 

Ki mindég is tudtál magyarul, 

És megtartottad ezt a nyelvet, 

Magad is lelted benne kedved, 

A fényes trónról nézz le ránk ma, 

Hová taszítottak, a sárba, 

Hogy ítélkezzél jóról, rosszról, 

Elmúltakról és várhatókról, 

Véget vetni a ránk kimértnek, 

Mit szenvedünk mint elítéltek, 

Régi bűnért mit elkövettünk, 

Bár annyiszor már megkövettünk, 

Meg újért, mit a testvér ellen, 

Kényszerített ki sötét szellem, 

A század istentelen réme, 

Új bűn lett a réginek bére, 

Mert így halmozzuk ezred éve, 

Nemzedékről új nemzedékre, 

Hajdan volt erőnk közben hígul, 

Az is fogy, ki a bűntől pirul, 

Már nem ismerünk önmagunkra, 

És formálódunk fokról fokra 

Olyanná, mit a megrontó vár, 

Kinek romlásunk siker, nem kár, 

Ne hagyd hát, hogy beteljen vágya, 

Ne hagyj a gonosz prédájára, 

Emelj fel ingyen kegyelemből, 

Ne sodorjál le tenyeredről, 

Minket ki nyelved egykor bírtuk, 

És a sok vesztett harcot vívtuk, 

S kik a rosszat annyit tűrtük, 

Hogy a jövőt is megbűnhődtük, 

Nézz alá ránk most sine ira, 

A vértanúink sírjaira, 

Október van, ez itt a gyászé, 

Soha nem is lehet már másé, 

Te kinek a szeme mindent lát, 

Tekints le e sötét felhőn át, 

Hogy lássa mind, kit csüggeszt bús vég, 

A magyarok Istene él még. 
 

OKTÓBERI FOHÁSZ 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

Enyészetnek szolgálója, 

pihen a halál, 

int, hogy vegyed fontolóra, 

ki vagy s ki valál. 

Így szolgálja mind, ki elment, 

most az életet, 

figyelmeztet avagy felment, 

mérlegelheted. 

Alánéznek nagyjaink 

a gyertyafüstön át, 

zarándokló tömeg velük 

méreti magát. 

Egy közösség a homályban 

csendben tüntetett, 

létével e kézfogásban 

számot vethetett. 

Telt az idő s eszmék káros 

vad vihara dúlt, 

a halk tömeg s az a város 

már maga a múlt. 

                                            -.- 

 

Még van, aki felmegy a domboldalon, 

még vannak gyertyagyújtogatók, 

de van, aki már idegenben idézi a múltat 

és van, akinek már gyertyát gyújtanak. 

Fogynak Ők is - halottaink! 

Először nevük tűnik el, 

aztán öröknek hitt nyughelyükön 

idegen gyertyák tüze lobban 

új, büszke, hódító halottakért. 

S hova kerítés szögesdrótjának árnyéka vetül, 

csontjaik temetőárok lágerében, 

korhadó fejfák, fonnyadt koszorúk, hervadt virágok 

barakkjában. 

Hanttalanul. 

Hontalanul. 

Várják az ígért feltámadást! 

 

 

 

                                                  NOVEMBER ELSEJE 

 
Kincses városom lakói kik egyszer voltatok, 

vonultok velem lassú léptekkel, 

emlékezetem novemberi domboldalán. 

Araszolva haladunk, zokszó nélkül 

 a kegyelettől megszépült estében. 

Százezernyi gyertya fényétől otthonos 

 eleink ősi nyugvóhelye, 

   a Házsongárd. 

Körülöttünk a történelem, 

 körülöttünk a tegnap és a ma, 

s ott toporog megilletődve a kézenfogott jövő. 

Halk üdvözlések, bólintás, kalapemelés, 

 egy-egy rokoni csók. 

Élők és holtak, 

 élők és élők 

  találkozója. 

S mintha bölcs, derűs, ünnepi hangulatban, 

velünk lenne mind, ki elköltözött. 

Őszi virágok, gyertyák, sátorosok édességének illata, 

és egy különös, egyedülálló visszafogott zsongás. 

Az az illat, az a zsongás, 

 gyermekkorom, ifjúságom örök emléke marad. 

                                                    -.- 

 

A hegyoldalban a sok gyertya, 

meghitt fényével ünnepel, 

a Házsongárd csodás illata, 

reánk terül, mint egy lepel. 

Benne egyesül minden, mi majdan, 

kegyelet lesz s emlékezet, 

idézi azt, ki köztünk volt hajdan, 

s kinek ideje elérkezett. 

Hoznak krizantémot, s gyertyát, akik hisznek, 

közöttük halk suttogássá szelídül a szó, 

mézestésztát, törökmézet gyermekkezek visznek, 

halottaink ünneplése életet adó. 

 

 



 

 

 

KINCSES GYERMEKKOROM 

DECEMBEREI 

 

Nekünk a december mást jelentett, 

de nekik nem azt, mint nekünk, 

mi csizmás Mikulást reméltünk, 

és angyalt vártunk gyantaszagban, 

míg azok elözönlötték a várost, 

s a behozott balkáni piszokban, 

táncoltak. 

Felmásztak az Igazságos mellé, 

bronz ménjét hágták, 

s lenn zengett a hóra, 

míg Mátyás keményen nézett fel, 

a délfelé vezető kaptatóra. 

Emlékszem:  

amint fejével mozdulatlan arra int, 

honnan - a talapzatra rótt sorok szerint, 

vérei - századokon át, 

jöttek hívatlanul és settenkedve, 

s majd rongyokban, 

s alig fegyverezve, 

hogy, utóbb a púderes had nyugatról, 

bő zsákmánnyal térve meg, 

állig fegyverzetten már nem remeg. 

 

 

A hullarablást hősi tettnek kiáltja ki, 

s minket hazátlannak, 

hogy megvethessen,  

és mindent, mit akar megtehessen, 

várva a döntést, 

mely szentesíti a beözönlést. 

A döntést, mely nem késett, 

keményen jött, mint az, mi kőbevésett. 

S azóta ünnepelnek ők, 

most és másként, mint mi, 

mint tettük búsan csendesen, 

míg a Fő-téren szólt a részeg hóra , 

s a szemét hullt a fehér hóra, 

mint gyermeki fehér emlékezetem, 

egykor volt csodálkozó szemeire, 

az ünnep látványa idegen, 

érzem kis lódenkabátomon át, 

a decemberi szél fújt hidegen. 

Ül Mátyás, látom lován az Igazságost, 

s a bronzba öntött igazság most 

valahol, ki tudja hol? 

Az arany kereszt alatt megszólal a harang, 

de most a hóráé a tér, 

már nem zúgása, zengése a rang. 

Lengenek a trikolórok, 

árad a harag, 

s a város népének akkor még java, 

kit nem vonz már mint egykor,  

december hónap első szép hava, 

elhúzódik a szél járta utcákról, 

sehol nem hallatszik szava, 

megbújik, hogy mint régen, hát most is 

- vérző sebe ekkor még oly friss - 

a decembert visszaadja 

Mikulásoknak és angyaloknak, 

reményeknek, karácsonyi daloknak, 

hogy áldozzon a szép emlékeknek, 

jövőt álmodjon gyermekeknek. 

 

A főtér közben ismét sötét, 

Mátyás tán siratja mindkét felét? 

                                            

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SZENTESTI NOSZTALGIÁK 

 

 

                                      

                                     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Karácsony délutánján, 

Év utóján, 

Század fogytán, 

Ezred végén, 

Ültem békében 

A kályha padkán, 

Kegyesen és 

Elmélkedvén, 

S az emlékeknek 

Hullámhosszán, 

Annyi  gond s gondolat 

Jött el hozzám. 

Mert ezen az édesbús 

Adventi vártán, 

Messzire láttam én, 

Látva látván. 

És kérdeztem 

Azt, ki eljövendő, 

Mit miért rejt múlt 

Mi az, mi eljövendő? 

Mért van oly messze 

Az apám sírja, 

Mért más az 

Ki azt a földet bírja, 

Miben megpihent ő 

S ősöm megannyi, 

Mért kell nekünk 

Már máshol meghalni? 

S miért van adventje 

Másnak a házban, 

Ahol születtem 

S Őt annyit vártam, 

Mint gyermek, ifjú, 

És harcos ember, 

Miért van oly messze 

Már mint a tenger? 

A hely, hol megéltem 

Sok jót, sok kínt, 

A kert, hol ott  

Nőttem fel kint, 

Halott fenyőivel 

A végtelenből int. 

A környezet, 

Ami felnevelt, 

A kis torony, 

Mely mögött elsirattam 

A pecsétet, 

Mit a hatalom, 

Az ajtónkra tett. 

 

S a  nagy szobából, 

Hol  akkor  

A szellem tetézett, 

Kós, Tamási, Dsida 

E fenyőkre nézett, 

S annyi más, 

Kikhez emlék fűz. 

A zöld kályhában 

Duruzsolt a tűz, 

És ők tiszta hittel 

És erős reménnyel, 

Erdélyt védelmező 

Jellemmel, keménnyel, 

Vetették papírra  

Jövőnk vázlatát. 

S míg telt az éjjel, 

S ők egymás szavába vágtak, 

Havasaink 

A fákra leszálltak. 

Én aludtam 

Angyalt váró  

Álmot mint, 

Az, kinek sorsa biztos, 

A világ körötte 

Nem lehet piszkos. 

Felidézem, amint 

A katedrál üvegen át, 

Látom az  angyal 

Mozdulatát. 

Az angyalét, 

Mert biztos ő volt, 

Azé, kit most is 

Leküld az égbolt. 

Rég volt. 

De rég volt. 

A kedves hajlékony 

Sziluett 

Kisurrant s  

Anyámmá lett. 

De balga gyermek én 

Fel nem fogtam, 

Csak boldogan 

Sürögtem, forogtam 

S nem tudtam, 

Hogy az a béke, 

Anyám - házunknak éke, 

S a köröttem 

Járkáló nagyok, 

 

 

És gyermek én, 

Aki vagyok, 

Mind-mind csak 

Múlttá dermedünk, 

És mind, az a világ 

Velünk. 

A ház nem az már, 

A kert fáit kivágták, 

S a múltnak 

Emlékét is kivágnák. 

Bölcs vendégek 

Jóságos ősök, 

Könyvek lapjain 

Maradnak hősök, 

És a ház,  

A föld, amin áll, 

A csont, amit rejt, 

A fa, mi abból sarjad, 

Másé már, 

Oda már, 

A hollóval mondom, 

Nem fordul 

Soha már. 

S majd engem itt  

- Kályhapadkáról 

Hanyatlót - 

Nem az a föld borit. 

Az ébredő emlékezet 

Pedig, 

Mely karácsonykor 

Bennünk dalol, 

Engem  már örökre, 

Csak rabol, rabol. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARÁCSONY  

A HARGITÁN 

 

 

Csípős fagy, 

száncsengő, 

erdőn át 

versengő, 

borzos ló 

vágtája, 

szülőföld 

szép tája. 

Öreg fák 

sudárak, 

kedvesek 

madárnak, 

megbújni, 

jóllakni, 

nagy télben 

jól lakni. 

Vén kocsis 

hátranéz, 

az orra  

mint a réz, 

fenyővíz, 

szalonna, 

surran  

egy mókuska. 

Kéményfüst, 

kicsiny ház, 

gazdája 

kezet ráz, 

benézel 

a rácson, 

itt lakik  

karácsony. 

Asztalon 

fenyőág, 

gazdasszony 

bejglit vág, 

tűzre vet 

egy ágat, 

jószívvel 

kínálgat, 

 

 

Poharak ürülnek, 

szívek 

könnyebbülnek, 

elfelejtsz egy 

határt, 

az ármányt, a 

vitát, 

kinézel s csodálod, 

az örök Hargitát. 

 



               MEZŐSÉGI                                                  MEZŐSÉGI 

 

                        MERENGŐ 
 

Hajszolt hét végén, 

nyári esten, 

újságkivágást olvasok. 

Ahonnan hozták, 

ahonnan hírt hoz, 

az indulatok ordasok. 

Kis magyar újság, 

ólmos lapja, 

alján két betű, ismerős, 

Ő írta ezt?  

Tán még az apja? 

Egy gondról szól, 

utód vagy ős.  

Zaklatott kézzel lapozom 

a rögtönzött kis gyűjteményt, 

szomjas szívvel, elmével szívom 

 a hírt, hogy ünnepelték Keményt. 

Nemzetünk nagyját, ki némán fekszik, 

szórványban, gyalázott rög alatt, 

mellette őrként dédapám, a szomszéd, 

sírhelye még épen maradt. 

Beszédek hangját hallom, 

mit átívelnek – történelem, 

emlegetik a bús báró rangját, 

elgondolkodnak a tényeken. 

Mint hurcolta Krímbe a tatár 

a mezőség magyarjait, 

nem érdekelte csupán a jó ár, 

s a falu néptelen maradt jaj itt. 

S az üres falvak új lakókat 

vonzottak a hegyek felűl, 

a szórvány saját ősi földjén 

nyelvében bujdosni kényszerül. 

Térül-fordul az elmúlt század, 

Kemény halott, jő huszadik, 

Trianon szörnye fölénk árad, 

a szórvány tovább zúzatik. 

Földreform címén földönfutásra 

kényszerül a maradék, 

új háború s mi azt követi, 

a végszó - csupán adalék. 

Most csonka oszlopának tövében 

ünneplik már az Óriást, 

új század ébred és nevében 

ismét remélünk feltámadást. 

 

 

 

 

 



H 

 

 

 

 

 

Nézem a régi, fakó képeket, 

hol derék aranybányászok közt, 

nagyapám lépeget. 

Port oszt, pirulát és vigaszt, 

a jövő még senkit sem riaszt. 

Aztán száz évet ugrik az idő, 

s a technika, és előttem 

nagyapám nyomdokán 

már exkavátor lépeget, 

és dúl, tarol meg omlaszt, 

mind kit a múlt nem riaszt. 

Nézem évezredek, 

világok pusztulását. 

Mint óriások óriásainak marását, 

mint hersegve harapó fogak nyomait 

egészséges almán, 

mint emberfeletti amfiteátrumot, 

mint vérezni már nem képes 

sebét a földnek, 

s körülötte az otthoni táj. 

Elorzott hegyeink pusztulnak, 

elrekkentett erdeink 

nőni már nem fognak, 

pusztuló, szikkatag 

hegyeknek sziklahegéből. 

Túl az egykori erdőségeken, 

Erdőelve, Erdély, 

Transz-szilvánia, 

Tündérország, 

mi lesz veled? 

 

VERESPATAK 
  Nagyapám emlékére 

 

 

Az új gazda nem becsül, 

könnyen kapott,  

értéked nem érzi, 

nem vérzett érted ezer éveket, 

könnyen is árul el, árusít ki, 

nem hallgat érveket. 

És a másik gazdád, 

jaj az a régi!  

Annak közönye, 

annak árulása,  

a rettenet látomása, 

történelmi völgymenet, 

örök hanyatlás végállomása. 

A hegy vájt fekélyének szélén, 

pusztulásra szánt temetőink, 

gyönyörű templomaink, 

azt hittük, örök nyomaink, 

még egyszer felkiáltanak az égre, 

hogy ébredjetek, 

ébredjetek végre! 

S aztán? 

Aztán mennek az elődök után, 

Marosszentimre nyomán.  

Ülnek a szúette padokban, 

hárman, heten, kilencen, 

vagy tizenegyen, 

és a pap, meg az Úr? 

Mindegy! 

Mégegyszer 

felszáll az ének is magyarul. 

S aztán? 

 
 

 

 

 

 

 
Aztán a néma csendbe, 

a riadt döbbenetbe,  

belehasít majd, 

három robbanás, 

mely nekünk három, 

új sírt megás. 

Hányadikat,  

s meddig bírjuk még 

csontokkal tölteni, 

a szent gödröket? 

Szívós elődeink emlékén, 

senki sem mereng, 

s ha van még csordogáló könny, 

tudatlanság, vezérelt tudatok 

lékein elfolyik, s elvegyül  

az aranyportól csillogó csontokkal, 

ott a már soha fel nem tárható múlt 

ciános iszapja alatt. 

Majd nézem a képeket, 

három kántor hajladozik, 

három bányászgyerek 

fújtatója nyekken, 

három árva kis orgona búg, 

emlékezésem múlandó retinája 

mögött, 

egy ifjú patikus és felesége 

templomba indul, 

s a három templom népe 

egymás útját keresztezi. 

Kalapok emelkednek: 

Jószerencsét! 

A kőtörők ma nem kelepelnek. 

A patika is zárva van. 

 



 

 

FENYŐ 

 

Magányos fenyő, 

Zord hegynek ormán, 

Őrszem a vártán, 

Távolba tekint. 

 

Messzire ellát, 

Térben-időben, 

Ha jő a veszély, 

A völgybe leint. 

 

Tépte rideg kor, 

Zorddá tett hegyen, 

Reményt kémlelt ő, 

Újra s megint. 

 

Messzire látott, 

Véres időkben, 

Jött a veszély is, 

Az írás szerint. 

 

Reccsent az ága, 

S szállt a mélybe, 

Hajlott a törzse, 

S feszült gyökér. 

 

És állt szilárdan, 

A fáradt őrszem, 

Bár riasztotta, 

A dér és a vér. 

 

De jött gyarlóság, 

A törpe féreg, 

És ellepte őt, 

Jól tudva, miér’. 

 

S a büszke fa, 

A makacs őrszem, 

Lám, dől a mélybe, 

S már mit sem ér. 

 

 

 

 

TÉL 

 

Tél foga csikorog, 

Mutatja erejét, 

Lenn is hó nyikorog, 

S fedi ház tetejét. 

 

Szél hordja, forgatja 

Fehérlő fellegét, 

Belepi, takarja 

Kert végét, elejét. 

 

Friss hó a lábnyomod 

Sietve fedi be, 

Vad szél, ha elhányod, 

újat hoz helyibe. 

 

Kémény kerge füstje 

Ide-oda kapkod, 

Zimankó ezüstje 

A házba becsapkod. 

 

A falura csend ül, 

A madár is néma, 

Csak a harang csendül, 

A szél fütyül néha. 

 

 



 

 

 

1959. AUGUSZTUS 23. 

 

Emlékszem még, korai ősz volt 

mármarosi ritkás csúcsokon, 

a kövér fűt már gyér hó fedte, 

szürkének tűnt mint a rút ólom. 

Otromba csizmám 

meg-megcsusszant 

a korán jött télnek friss haván, 

és csüggetegen járt a napfény 

ott lenn, a gleccsernek kis taván. 

Aprócska kunyhó állt a völgyben, 

gerendákból rótták hegylakók, 

egy nyitott tűzhely melengette 

a benne most csendet hallgatót. 

A gyérülő hegyoldalakról 

csúszdákon csorogva víz szaladt, 

és felsírt e nyikorgó vályú 

a sikítva sikló rönk alatt. 

Kő közt lomhán megbújni készült 

egy megkésett vén, nagy vipera, 

de felette ott körözött már 

a hegynek királyi madara. 

Lassan ballagtam én a völgybe, 

alant várt rám egy rideg világ, 

csizmámra néztem és a földre, 

még rám bólintott egy kis virág. 

 

 

 

TÉLI REMÉNY 

 

Ködmönbe bújt a táj, 

Dermedt didergésbe, 

Most is minden úgy fáj, 

Nem megy feledésbe. 

 

Tollat télre borzol 

A sok éhes madár, 

Míg semmit ostromol, 

Körül a hét határ. 

 

Fázós, fáradt ország, 

Haza lenne mégis, 

Elmúltak az őszök, 

Elmúlik e tél is. 

 



 

KÖNYÖRGÉS 
                     marosvásárhelyi pogrom                                                                                                        

    19. évfordulójára 

  

Istenem, te Erdélyt adtad nékünk, 

s benne tűrtünk annyi éven át, 

nehéz sorsunk feladatnak szántad, 

túrtuk földjét, s védtük várfalát. 

Földjét dússá verítékünk tette, 

várak falát vérünk öntözé, 

ám a viszály lendületünk vette, 

s haragod erőnket megtöré. 

Tudjuk már, hogy utat tévesztettünk, 

óvnánk templomot meg iskolát, 

de más lett már az úr felettünk, 

s mi keressük nap mint nap okát. 

Reméltünk már csodás fordulatot, 

felmutattunk gyertyát s bibliát, 

de özönvízként zúdult ránk az ármány, 

s a végzet megszülte ördögfiát. 

Fekete lett akkor márciusunk, 

lett, s maradt örök tapasztalat, 

majd követte újabb csalódásunk, 

s Erdély népe magára maradt. 

Fogyunk otthon és a nagyvilágban, 

szétszórattak sokan közülünk,                     

nincs menedék, mint egykor a várban, 

és nem terem földje már nekünk. 

Haragodnak Urunk, vessél véget, 

s tereld már el felőlünk a vészt, 

múlt erénye, utód sorsa végett, 

hagyj belőle nekünk járó részt. 

 

 

 

 

Lélekvámolók 
  
                Dr. Fekete István professzornak 

  

Gáspár Istvánt hazafelé 

megvámolták a románok, 

hazatérne holtában is, 

ez erre a hatalmas ok. 

Nézegetik a koporsót, 

mit lehetne kérni érte, 

mintha az asztalos mester 

a halotthoz deszkát mérne. 

De nem a deszka zavarja 

a szülőföld új gazdáját, 

ingyen kapta, s ő nem érzi 

annak csodáját, vonzását. 

S nem a halott látásától                            

ül arcukon a rettenet, 

hiszen a koporsófödél 

eltakarja a tetemet. 

A holttól mit vehetnek el? 

Sokkal inkább attól félnek, 

hogy a némán porló testtel 

hátha hazatér a lélek! 

 

 

 

 



                                                                                             

 

 

 

VÁNDORUTUNK 

 

Setét nagy csend 

kérdez bennem, 

maradhatok? 

vagy kell mennem? 

El kell mennem 

örök útra, 

könnyen, 

mint a vízért 

kútra? 

Vagy marad 

a világ terhe, 

amivel  

meg vagyunk 

verve? 

Mitől folyton  

sebes hátunk, 

amit nem kértünk, 

nem vártunk, 

de visszük 

már ezer éve 

nincs sehol 

e nemzet réve? 

Maradni kell, 

cipelni kell, 

hol hegyről le, 

hol hegynek fel. 

Testünket veríték 

mossa, 

lábunk út 

porát tapossa. 

Kérdik, honnan 

kezdtük, 

s rég-e, 

nincsen annak  

sehol vége? 
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EGY SZÁL HEGEDŰRE 

 

Egy szál hegedűre, 

makacs tánccal, 

szembeszállni 

a világgal, 

betű hangszer, 

tollszár vonó, 

ezer, millió táncoló 

lába dobban, 

szíve lobban, 

sanda bámész 

foga koccan. 

Rögből lesz dob, 

szóval száll lob, 

s a sok táncos, 

pelyhes állal, 

mély fájdalmas 

homlokránccal, 

pantallóban, 

bő gatyában, 

pörgő nagy és 

kis szoknyákban, 

hol itt dobban, 

hol ott lobban, 

amíg e föld 

beleroppan, 

s elnyeli a 

bámész hadat, 

fegyvert, 

orvvadászt, 

és vadat. 

Nem halunk meg, 

nem fogyunk el, 

nem törődünk  

sírgödrökkel, 

miket 

csontjainkkal 

töltünk, 

nem azzal, 

kit mi megöltünk? 

Körülállnak, 

odaszólnak, 

vigyorognak, 

míg zabálnak 

vídáman a mi 

batyunkból, 

ha már kihullott 

karunkból. 

Nem szeretnek, 

csak átkoznak, 

minden gonoszt  

reánk hoznak, 

és a saját 

ösvényünkön, 

saját ősi 

törvényünkön 

gúnyolódva 

osztozkodnak, 

de minket 

szóba sem hoznak. 

Mi csak megyünk, 

az út poros, 

arcunk véres, 

lábunk fagyos, 

énekelni is 

felejtünk, 

minden értéket 

elejtünk, 

S akik nézik, 

még tetézik, 

szenvedésinket 

nem érzik, 

utánunk biz azt 

nem hozzák, 

ami elhullt, 

elorozzák. 

Nem a mienk 

már e vidék, 

megkapta azt 

a sok pribék, 

még emlékünk 

is tévedés, 

jogtalan 

múltba révedés. 

Lesik minden 

léptünk, szavunk, 

s ha botlástól 

lemaradunk, 

reánk bűnös 

jelzést tűznek, 

aztán hamar 

Nincs már jurtánk, 

nincs mit együnk, 

s mi csak megyünk 

egyre megyünk. 

Járunk körbe, 

ősi földön, 

a szent zsugorodó 

rögön. 

Megyünk és  

mégis maradunk, 

várják, lesik, 

nem fáradunk? 

Honnan ez az 

ős gyűlölet, 

ez az ármányos 

bűvölet? 

Miért kerülget 

a halál,  

lát minket, 

de meg nem talál? 

Miért kell csak 

menni, menni, 

éhezni és  

sosem enni, 

imádkozni 

templom nélkül, 

égve látni 

hogyha épül, 

gondolatból 

hegyet rakni, 

légvárakat 

mind belakni, 

hinni s aztán 

megcsalatni, 

magunknak  

soh’sem 

aratni? 

Elveszítve már 

egymást is, 

e lelkekben  

dúló pestis 

tovább gyengít, 

tovább rombol, 

míg a világ 

egyre tombol. 

Megyünk körbe,  

megyünk hegyre, 

ereszkedünk alá  

völgybe, 

és csak várunk, 

és csak járunk, 

csak éhezünk 

meg csak fázunk. 

S mégis van, ki 

tovább vigyen! 

Van, amiért  

bennünk higgyen! 

 



 

DIÓSADI NOSZTALGIA 
 Sinkó Zoltán barátomra emlékezve 

                                                                                                     

           Februári vékony szelek, 

           szilágysági fergetegek,  

           fújdogáltak, kavarogtak, 

           farkasokkal versenyt futtak. 

  

Búcsúztattam a barátom,  

ott valahol Diósadon, 

sűrű hóban integetett, 

otthagyott, mást nem tehetett. 

  

  Ő visszament a városba, 

én maradtam a sárosba, 

aztán meg én vettem köpenyt, 

búcsúztatott: ne légy jöttment. 

  

Átaljöttem egy határon, 

többet nem ültem batáron, 

alattam motor berregett, 

már nem féltem a felleget. 

  

Negyvenhat év távolából, 

durva szelek világából, 

emlékeznék, készülődnék, 

de azért még el nem mennék. 

  

Mi vett körül akkor engem, 

milyen szél fútta az ingem, 

s milyen az, mi most diderget, 

már itt is magyarként verhet? 

  

Hova lett már az a világ, 

hol jár már az a jó barát, 

hol kínozták, hol kínoztak, 

csalódást itt kik okoztak? 

  

Elmehetnék e világból, 

csak valami benn még lángol, 

nem fútta el se szél, se hó, 

sem hazát áruló tahó. 

 

FELVILLANÓ EMLÉK 
 

 

Vecsernyére szólt a kis harang, 

lenéztem az útra ott alant, 

hol didergősen hárászt fogva össze, 

Istennel, hogy bizton összekösse, 

két vén árny araszolt az úton, 

a dombon innen, kissé túl a kúton. 

Most is látom, akár réges-régen, 

egy erdélyi sáros faluvégen, 

imbolyognak ők a félhomályban, 

mint kis mécses, óriás hodályban. 

De az irányt tudják, ismerik, 

elfeledni ők nem is merik. 

Nem merik és nem is akarják, 

lelkük ármányok nem takarják, 

még nem jött el az új világ, 

egész életük hasznos olajág. 

Nem kértek többet, mint azt, ami 

kell, 

beérték azzal, mi volt, ennyivel, 

mit létrehozni volt erő, saját, 

pedig hordozták a világ baját. 

Mégis maradt belőle másnak is, 

nem ismerték még azt, hogy hamis, 

és nem nyaraltak, nem is teleltek, 

de sok apró magyart neveltek, 

s játszani tanítottak gondtalan, 

elmondták nekik: nem vagy 

hontalan. 

 

 

A plébános már várja őket, 

a mindig pontos érkezőket, 

s hármasban ők, meg a Fennvaló, 

még tudják, mi a rossz és mi a jó. 

 

 

KALOTÁS 
  

Falut őrző dombok, 

kotlós templomtornyok, 

felettük dél felé, 

szelíd magas ormok. 

  

Írott varrottasok, 

ősi tálentumok, 

kelengyés mély ládák, 

pusztító szabályok. 

  

Cifra szép menyecskék, 

egyke gyermekecskék, 

szép szobák tornácán 

ott fészkelő fecskék. 

  

Legények oly büszkék, 

kalapjukra tűzték 

a gyöngyös bokrétát, 

egymást táncban űzték. 

  

Asszonyok serények, 

füstölő kémények, 

fogyással átkozott 

elfogyó remények. 

  

Alszeg és a Felszeg 

a színektől részeg, 

pünkösdi királyság 

már a Kalotaszeg. 

 

 

 

 



 

 

 

SZEMEM AZ ÉGEN 
 

Szemem az égen, szemem a földön, 

a reménységen, a meggyötörtön, 

a fogyhatatlanul mégis fogyón, 

sároson, szikesen és megfagyón, 

mely öröktől fogva még ugyanaz, 

határtalan öröm és sok panasz. 

Alant bűnre bűn, s új őrület, 

ott fenn a béke és könyörület, 

nekünk e földön s alatta is, 

de mindig volt tagadni kész hamis, 

rémült szívekből reményt kitörlő, 

makacsul ádáz, ostobán önző, 

aki nem akarta Őt tisztelni, 

a megváltás kegyelmét ismerni, 

nem hitte, bár érezte s látta, 

hisz egész léte szemébe vágta, 

hogy a planétánk nem véletlen zöld, 

fenn Isten vigyáz, s miénk e föld. 

 

VÁLASZ 
          A 80 éves Csávossy 

 Györgynek, 

 a barátnak és példaképnek. 

  

Fiatalságom Nagyenyedje 

lelkem réteges kőzetei közül szólít, 

fáradó memóriám nem engedi el képeit, 

makacsul beléjük kapaszkodik,  

mint éltető erőt adni képes gyökereibe az ősi fa. 

Egy hegyoldalból a kollégiumra nézek, 

s a Nagy Fejedelem emlékét ezüstbe foglalva 

megcsillan a Maros-kanyar,  mögötte Csombord,  

csodás s csalókán csorduló borát, 

a „plébánost” könnyező dombjával. 

Sorjázó tőkéi közt hajladozik megannyi barát, pillantásával 

a jövőt hordozó szemeket  simogatva, jövendőt érlel. 

A jó cél érdekében a jó bor, Isten adta kincsből 

most életmentő eszközzé lényegül, 

s míg a sekrestye kelyhében aranyló ital  

titokzatos átváltozásra kész, 

addig testvére, ott lenn a pince hűvösén, 

a hatalom csalárd szolgáit ringatná jobb belátásra: 

maradna az iskola anyanyelv szállása.  

És a magyar szó, a kerékbetörött, újra felcsendülhet  

„plébánost” könnyező dombok alatt, 

a léha haszonlesőkkel naponta megtelő pincék fölött. 

Élünk! Egyik napról a másikra folyvást bizakodunk, 

és büszke féltő tekintetünkkel nézzük a nagyobbik hazát,  

átcsempészett irodalmi újságot,- számunkra oly lazát, 

magyar győzelmeket stadionok gyepén, 

egy-egy magyar busz formáját s utasait. 

Éled a szellem, koccintunk, reménykedünk. 

Igen! Szívósak vagyunk még, bár tudjuk, nem biztos, hogy 

kortyolhatunk mi is majdan a remény hordóiból. 

Nehéz, olajos lesz, mire pohárba csordul  

a beteljesülés óbora, s mi talán vének, 

de egymás szemébe nézünk cinkosan: 

sebaj, akkor is kibírjuk, 

csak úgy legyen! 

  

Vajon felhozhatjuk-e 

Csávossy Gyurka vén borát, 

pókhálós pincezugból? 

Vajon jut-e még ok, s idő 

koccintanunk? 

 



 

NYOLCVANADIKRA 
        idősebb Tolvaly Ferenc  80. születésnapjára 

 

Ez a nyolcvan már a tiéd, 

sógor, 

kedved legyen, mint az a bölcs 

óbor! 

Huncut mosoly maradjon a szájad 

szélén, 

legyél bárhol, Pókán vagy a világ 

végén. 

Bár a természeted neked most is 

kóbor, 

megértjük  mi mindég egymást kevés 

szóból. 

Ennek oka közös 

erősségünk, 

szülőföldünk, kedves 

Mezőségünk. 

Bármit mond erről az 

irodalom, 

nekünk ez a legszebb 

birodalom. 

Mára benne nem jár medve, 

se nem mándruc, 

mégis védelmeznénk,  

akár egy vén párduc. 

Emlékeink e dombok  

lakói, 

omló falak annak 

megmondói. 

Templomtorony a völgyekben 

fehér, 

gombjával az Úristenig 

felér. 

Hiába jeszteget környül nagy              

szakadék, 

vasárnap egybegyűl még ott a 

maradék. 

Kalapját levéve a jövőben 

kutat, 

és csak a Fennvaló mutat neki 

utat. 

Kóborolj szerteszét, míg a lábad 

bírja, 

otthonod küszöbe legyen annak 

írja! 

Bírod a nyolcvanat, bírtuk a 

hetvenet, 

tűzzed hát most célul azt a 

kilencvenet! 

 

RENDHAGYÓ KÖSZÖNTŐ 
idősebb Tolvaly Ferenc  81. születésnapjára. 

  

Elrepült újra egy évünk 

a félretettből vagy megírtból, 

s ki tudja, miben különbözött 

a többi eddig már kibírttól.  

Tettük a dolgunk, jöttünk, mentünk, 

mint hangyák a maguk rendjét tartva, 

mindig a jobbat keresgélve, 

a rosszat sohasem akarva. 

De körülvett változó, vad világ, 

s a közülünk rendre kiválók, 

és jövőt féltve szenvedtünk, múltunk 

szolgálva nyomot hagyni kívánók. 

Hullámzó reményünk kétely ringatta, 

beteges, szorongó rémes álmok, 

s borzadva néztük miként pusztít 

a gátlástalan és az álnok. 

Egy maradt csak, mi erőt adott, 

a múltnak biztos s megmászott fája, 

rajta barátság s család gyümölcse, 

alatta szeretet biztos árnya. 

Nem meddő forma erős óhajunk, 

egymást szeretve ünnepelni, 

hanem a legszebb lelki igény, 

újabb harcokra felkészülni. 

Ezt senki nálunk nem tudja jobban, 

mint kik nyolcvanegyet ünneplünk, 

miközben arra vagyunk büszkék, 

hogy kilencvenet már átszenvedtünk. 

S a nyolcvanegy a kilencvenben,  

erről szól most az ünnep hangja, 

ilyen időkben megharcolni, 

ez ünnepeltünk igazi rangja. 

Drága rokon, s te drága barát, 

adjon az Úr néked sok erőt, 

hogy végre abból is kapj jussot, 

mit elvettek a minket verők. 

Az a három T*, amit ismerünk, 

váljon most történelemmé, 

új korba lépjünk és reményünk, 

szülessen meg, s legyen jelenné! 

 

  

 



 

A MÚLT NYOMÁBAN 

 

Ismét úttal mérni a múltat 

én elindultam, mint annyiszor. 

És elsuhant mellettem Petőfi rónasága, 

őt megcsaló város s múltak délibábja. 

A szél süvöltött s jött velem 

féktelen, 

és már ott állt előttem 

László  városában maga is, bronzban,  

védtelen. 

Alakját kopott korlát keríti, 

s annak komorságát teríti 

ránk szorongó tisztelőkre. 

Majd Ady szól a kanonoksor 

boltívei alatt gúnyosan, 

még nem tudva, hogy 

városát is  

átadják másnak csúfosan. 

Aztán ismét csak ő és Csinszka, 

a Kőrös Csucsánál 

s a költő utolsó sóhaja: Erdély, - 

feltárul. 

Sztánán a vénülő varjúvár 

már nem Károly bátyánkra vár. 

És Kalotaszeg egykéivel! 

Színes, szorgos haláltáborunk? 

A völgyekben megbúvó fehér tornyokra 

idegenekkel népesült városuk, Hunyad 

bádogtornyai nevetnének harsányakat. 

Gyalu, mit egykor a királyfival 

Izabella látott, s Gárdonyi nagy 

fantáziája, 

és már bepillanthatnánk Mátyás 

városába, 

de tekintetünknek útját állja 

a bevándoroltak betonvára. 

Rákóczi emléke is halott  már itt, 

Monostor ősi temploma nem segít, 

és Budai Nagy Antal sem a miénk 

s már alig ismerős ez a vidék, 

mindent ellep a kopottas új 

és a hangyákat idéző tömeg, 

mely itt már jobban boldogul, 

melynek mozgása céltalannak  

látszik, 

de az jól tudja miért s merre 

mászik. 

Ott beljebb a történelmi mag, 

sebhelyivel hazug nevelő 

és fölötte az egykor csodás, 

most hamis és feldúlt temető… 

Ódon falakon gyalázkodó táblák 

az idegenből érkezettnek ábrák, 

hogy ne tudja merre jár. 

A Bethlen bástya egy trikolórral 

s egy haramiával áll,  

míg elrabolt iskolámra, 

egy bús varjú száll. 

Mert így kellett,  

a buldózerekkel elkapart  

honfoglaló vitézek 

gyalázott sírja mellett. 

Torda emlékeit fehér por fedi 

és magát itt is az új kelleti, 

a silány, de nagy 

(lásd ki vagyok s ki vagy!) 

 

 

 

és ami csendben folyik alá amott 

az Aranyos is halott, 

megölték mint őseinket, 

de a világ ezért 

senkit meg nem intett, 

hát tehetik 

s mindennek fejét vehetik 

mi a múltról beszél, 

csak a mezőségi szél 

nem uralható és szól 

Keménnyel keményen, 

míg az út 

a székely főváros felé araszol, 

hol füstfal gomolyog fel gyárkéményen, 

s bár nem láthatod a tornyokat, 

Marosvásárhely fogad. 

A vártemplom és dombja 

és egy idegen templom, 

hol egykor állt a Bodor kútja - 

farkasszemet néznek, 

mintha külön Istent szolgálnának. 

S mi tovább indulunk, 

a Nyárád szelíd völgyén felfelé, 

haladunk a szent hegyek felé. 

Itt Rhédey grófnő  

örök csontbölcsője ring, 

míg vére Albionban is kering. 

Szováta s a Cserepes tető, 

a tőkének árú, puszta kő. 

Tamási és Orbán Balázs, 

majd Udvarhely, 

a legmagyarabb város 

s fenyveseivel a Hargita már int. 

És fakadó vizeivel, 

nyelvünk ízeivel  

vár Szereda  

és Somlyó nagyasszonya a boldog, 

hogy tekintetével  

a Gyimesekre mutasson, 

emlékezetünk  

a múltban kutasson. 

Nézzük könnyek közt 

a hajdanvolt határt, 

és a sok csel nyomát 

mi most is nekünk árt. 

És csodáljuk sok kemény 

magyar tetteit, 

hogy próbál minden  

álnok cselnek 

gátat vetni itt. 

Soha nem szűnő 

büszke harcok, 

s emelt fők,  

barázdált arcok. 

Amott Szentgyörgy, a vártemplom, 

kertjében magyar tömegsír, 

s egy közelébe települt új  

faluról a hír. 

A téren ott áll Mihály, 

a bősz oláh vitéz, 

tekintete messzeségbe néz - 

láthatatlan székely hada felett,  

helyét nem lelve itt, hidegen, 

s nem sejtve, hogy hódító vágya, 

mítoszoknak lesz majdan ágya. 
 

 

 

Új emlék jő, Mikó, Mikes  

és az élő hős, 

Kató tiszteletes. 

Aztán utunk fordul délnek, 

hol a szent korona védelmében 

nyolcszáz évig ők, 

a szászok  voltak fellelhetők, 

velünk éltek s olykor elégedetlenül, 

nem sejtvén, hogy másban bízva, 

nyolcvan is elég, 

és földjük itt marad néptelenül, 

és a Kárpátok alatt  

úgy hever a sok falu  

- halott - 

mint hullák csatatéren, 

hol  halál aratott. 

Aztán Déva vára 

rímel a közös balladára, 

Kőmíves Kelemen, 

vagy Manole mesternek 

asszonya volt ára? 

Majd Lippa, 

Bethlen bölcs emlékével 

Bánát kapuőre. 

S a legendás jó föld 

mely búzától pőre, 

magyar kenyér nélkül, 

sváb Pécska  a dőre. 

Gyászos emlékivel 

már itt is van Arad, 

hol az emlékhely 

vajon meddig marad? 

A magyarul keresztelt 

Szentmiklósra érve, 

gyorsat pillanthatunk 

Bartók emlékére. 

Aztán egy zord vonal - mi vár, 

A Trianon-i határ, 

s a határtalan közöny, 

a korrupt granicsár, 

ki elállja utad, 

tarisznyádban kutat 

és zsebére mutat, 

de míg dadogva megnevez, 

érzed a Balkán kapuja ez. 

S mit itt rejtett a föld 

a kincs, 

másik szomszédé, 

számunkra nincs. 

 

És mégis, mégis! 

Bár gondokkal vérzel, 

rejtett önmagadban, 

új erőket érzel. 

S visszapillantva a hegyek felé, 

több hittel nézel 

a jövőd elé. 

 

 

 

 



 

 

MAGYAR BŐR? 

 

Gyűlik az emlék, 

jelen hull múltba, 

sérelem rakodik, 

rétegben reád. 

Adni akartál, 

s csak cserében kapni, 

nem azt, mit hazád, 

most néked ád. 

Túl a román közt, 

idegen voltál, 

vártad, hogy keblére 

majd egy hon ölel, 

de itt még fájóbb, 

az idegenség, 

észre sem veszi, 

hogy magyart lök el. 

Címke és billog sorjában 

járja, 

Körülvesz hamisan irigység 

árja, 

S ha véded magad, amikor 

rád tör 

Gúnyosan s gőggel néked azt 

mondja: 

Erdélyi mivoltod nem 

kutyabőr! 

 

TÖRTÉNELMI LECKE 
Nekem Erdély semmit nem jelent, 

pöffeszkedve mondja ifjú titán 

az interneten, pofája rejtve. 

S hiába a lélek belső biztos hangja, 

ne figyelj, ne háborogjál új vitán, 

belsőm felfortyan, mit sem sejtve. 

Ki ő, e kor neveltje?  

Ma triumfáló, bölcs mérsékletre 

oly sűrűn hivatkozók 

csacska gyermeke? 

Ó ember, te balga, 

tudod mit beszélsz? 

Azt képzeled, hogy egy nép sorsa, 

azé amelyben élsz, 

kinek beszélsz, 

olyan, akár egy giccses kép, 

mely nem igaz, csak szép, 

s még az sem, 

csak bambák falvédője, 

várkastély, s hattyúk feredője. 

Ó te vak, te szerencsétlen, 

ki nem ismered a fájdalmat, 

az édest, mely rejtve bár 

génjeidben ott bujkál. 

S bár nagyjai nevelőidnek 

irtják s gúnyolják, 

egy közösség büszke öntudatát, 

mit gondolnak ők, 

ha a lenézett tömegtől, 

melyet sokuk gyűlöl   

és bűnösnek tart, 

s elvenne tőle minden reményt, 

maguk jólétét biztosítandó 

várnak nagy teljesítményt. 

Egyszerre akarnák erejét, 

vérét préselni, inni,  

s közben satnyulni, halni szánnák. 

 

  

Ha végleg elfogyna sem bánnák. 

Jön más helyére, 

ki új nyelvet beszél, 

s nem hordja emlékezete 

e táj fájdalmas és erőt adó 

múltjának szép emlékeit. 

S az őket bántó, más emlékeket! 

Azok majd jobbak lesznek, 

alkalmasabbak. 

S a mai tanítómesterek, 

majd csupán nyelvet cserélnek, 

hogy hitük szerint tovább is 

fennmaradva, választottai 

legyenek a történelemnek? 

Sírjainkat akkor majd 

érdeklődéssel turkálnák, 

s mint ma fellelt régi temető, avar, 

mi érzelmet már soha nem zavar, 

doktori téziseiknek lennénk 

tárgyai, 

sőt buzgón bizonyítanák 

tárgyilagosságukat, 

mesélvén derék csontjainkról, 

viselt dogainkról, 

s arról, hogy hit híján 

ím mily esendők valánk, 

hogy e szép medencét, 

mely egykor volt hazánk, 

immár Erdélyt is beleértve, 

- ezzel akkor már 

senkit sem sértve - 

csak csontjainkkal voltunk 

képesek teleszórni. 

(S ettől még ők sem 

tudtak megóvni!) 
 

 

 



 

ERDÉLY 
 

Omló kövekből hegy ormán hét vár, 

Lesüt a nap rá, ballag a hold már, 

Alatta rengeteg erdő hallgat, 

Ezredév előtti létünkről faggat, 

A fogyó magyart suttogva kérdi, 

Ősi gazda jussát fák szíve vérzi, 

Sziklának résén friss patak buggyan, 

Öreg templomnak bús fala roggyan, 

Zsoltárok hangjának már régen vége, 

Tömjénnek illata sem száll az égbe, 

Régi kollégiumoknak keserves a csendje, 

Kántor tanítóknak korhad vén keresztje,  

Mások lakják már a folyók völgyét, 

Idegenek tarolják hegyoldalak tölgyét, 

S a szirtből buggyanó kicsiny hegyi patak, 

Áradattá duzzadván a völgyekre szakad, 

Kontár kezek rontják minden 

gazdagságát, 

Rossz ízlésű szemek szépségét, nagyságát, 

Maradékainknak nyelvét sem akarják, 

Múltnak igazságit ravaszul takarják, 

Nem kell, ami régi, minden jó mi rontja, 

Hazug múlt képével önbizalmát ontja, 

De aki még próbálja menteni a régit, 

Nem hajlandó elfogadni hagyománya 

végit, 

Küzdelmet vállal fel, egy életre szólót, 

Keservet, fájdalmat, soha el nem múlót, 

És hogyha remélne nyugalmához helyet, 

Hamvát is szétszórnák, temetői helyett. 

 

 

 

 

 



 

 

KILENCVENEDIK 

 

Te benned bíztunk 

eleitől fogva, 

Boldogasszony Anyánk, 

régi nagy patrónánk, 

járt közbe nálad Urunk, 

hogy áldd meg a magyart. 

Ezer éve száll magasodba 

az itt lenn fájdalmasan zengő 

s ott fenn  hallani remélt 

himnuszok könyörgése. 

És mi még itt vagyunk. 

Megmaradtunk. 

Közben pedig eltűnt mind, 

ki nem talált könyörgő szóra, 

zengő, keserves himnuszra 

az egyetlen csillag 

mutatta magasság felé. 

Most csak annyit adj Uram, 

hogy felmérni legyünk képesek, 

megmaradásunk csodáját. 
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