
«szteró�István 
  

Ã�KÓR�FÃLÁRÃÃ�KÓR�FÃLÁRÃÃ�KÓR�FÃLÁRÃÃ�KÓR�FÃLÁRÃ����
 

Ãrºdi�13Ãrºdi�13Ãrºdi�13Ãrºdi�13����
 

Merni, tizenhárom mártírja szökött ideálnak, 
   Hagyni örökbe, amíg bujdokoló hevület 
Kész felemelni hazát a hazákra szakadt lobogóval, 
  Állhatatos szivetek összefogó delejét!  

 

Gábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúi����
 

Száz Áronnal az ágyúk száma talán elegendő 
   Lett is volna magyar ellene ellen akár, 
Százszor több falu lelke harangját senki se győzte 
   Volna le, szent vigalom zengne gyásza helyett. 

 

Koronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsán����
 

                                                 Kocsis Istvánnak 
 

Szent Koronát őrzők életre-halálra, szilárd pont 
   Egy van a nemzet egén századok óta dicső, 
Csillaga szent igazunknak ezen függ, súlya alatt, ha 
   Ferdül a drága kereszt, bírja ki, míg magyar él! 

 

¿emesvár,�¿emesvár,�¿emesvár,�¿emesvár,�’89.89.89.89.����
 

Ő csak az utcát járta repesve szabad levegőért,  
   Merre nyüszítve golyó szívdobogásra vadász’, 
Porba hanyatlott, ám fejedelmi hemoglobinára 
   Ádáz öldökölő réme futásnak eredt. 

 

Fekete�márciusFekete�márciusFekete�márciusFekete�március����
 

Szították a tüzet, vér lobja kitört a terekre,  
   Mert ha szelet vet, arat nemtelen élve vihart, 
Béke helyett a viszály villái meredtek előre, 
   Míg bukaresti kaján gondtalanul heherész.  
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BºlkániBºlkániBºlkániBºlkáni����
 

Aknamezőn a viszály gyökeredzik torz televényben,  
   Sanda virágai közt hirtelen égre tüzel, 
Elfeketült kéz ujja meredten markol az égbe 
  Menteni tán a pokol szája elől a napot. 

 

ƒégvári�állomás�ƒégvári�állomás�ƒégvári�állomás�ƒégvári�állomás�����
 

Ablaka nincs, a vonat beidegződésre megáll még,   
   Itt nyugszik Végvár: lenne az új felirat, 
Bár a kisiklott táj is feltámadhat a romból   
   Párhuzamos sineken érni utol tavaszát.  

 

Füstbe�ment�tFüstbe�ment�tFüstbe�ment�tFüstbe�ment�terverververv����
 

Széchenyi fákkal akarta elűzni a fojtogató port,  
   Zöld szigetekkel egész Pestre való levegőt 
Szűrni, ma szmogra köhécsel az értekezésre sereglő 
   Balga kor embere pár törpefa díszlete közt. 

 

Ã�kór�fºlárºÃ�kór�fºlárºÃ�kór�fºlárºÃ�kór�fºlárº����
 

Kór fala égbe hatol, hogy felhőt karcol az éle,  
   Fémes esőre a nyár rozsdavirágba borul, 
Kór falain csipegethet még a panaszra gyülemlő  
   Tollatlan madarak jóhiszemű serege.   

 

ƒégkifejlet�feléƒégkifejlet�feléƒégkifejlet�feléƒégkifejlet�felé����
 

Száz év felfedezéseivel kivirult az egész Föld, 
   Bár ami tündökölő, füst nyeli büszke falát, 
Olvad a jéghegy, tengerek árja dörömböl a portán,  
   Rémület arca tetőn, ágakon égbe kiált. 

   

CsendéletCsendéletCsendéletCsendélet����
 

Kint nyugalom hegyi útja kering, de füledben 
   Gépkocsik árja zajong síp, duda hangjaival, 
Üllőn száz kalapács veri zagyva ütemre a csendet, 
   Csak a borókabokor hallja a pillanatot. 
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«sti�Kornél�ºrs�poétikájº«sti�Kornél�ºrs�poétikájº«sti�Kornél�ºrs�poétikájº«sti�Kornél�ºrs�poétikájº����
             

IIII����
 

Bűn megbántani bárkit az Isten s ember előtt, nincs,  
   Nincs szive sértegető szóra, mi porba aláz 
Támogatásra szorult elesettet: a jóravalónak,  
   Börtönök ablakain törne szilánkra egünk. 
 

IIIIIIII����
 

Díszlet, a kellék változik épp csak, az emberi lényeg 
   Kezdetek óta adott, dráma, komédia feszt 
Űzi bolondját, sírva-nevetve virágzik a vétek, 
   Szóra katarzis, igaz, kezdetek óta hiány. 

 

Hertº�Müller�dilemmájº�Hertº�Müller�dilemmájº�Hertº�Müller�dilemmájº�Hertº�Müller�dilemmájº�����
 

Immár hívja szülőfalu*, bár alig érti babérját, 
   Eltemetett szavakon omladozó vakolat, 
Díszpolgár a hiúság prédájára, ha lenne,  
   Merre a gyom veri fel ősei lépte nyomát. 
 

*Nitzkydorf  
 

«llenzék«llenzék«llenzék«llenzék����
 

Megválasztottak, te vezényelsz fű, fa hadának,  
   Rátaposol, terebélyt metszeni kész a fokos, 
Ám koronád tövis, ágak hurka a nyakravalód is, 
   Mozdulatodra mihelyt sérül a tősgyökeres.   

 

Megºlkuvás�szobrºMegºlkuvás�szobrºMegºlkuvás�szobrºMegºlkuvás�szobrº����
 

Húsz év múltán szobrot a fajtánk bajnoka* nyerjen,  
   Majd szeme s tolla miatt szóba jöhetne Sütő, 
Bár a mi nemzeti hősünk, kancsi világ, az egekre 
  Rójad is álmaidat, mindeneket felülír. 
 

*Gusa tábornok 
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Mímesek�º�gátonMímesek�º�gátonMímesek�º�gátonMímesek�º�gáton����
 

Hinni szeretnéd, tette szavára aranyfedezet lesz, 
   Átveretésre viszont elkomorul a világ 
Restellvén a bizalmat visszamenőleg, a gáton 
  Hogyha legényt imitál gyáva lapátkerülő.  

 

HivºtásHivºtásHivºtásHivºtás����
 

Lopni, hazudni erényes nagyra törő pirinyóknak, 
   Törpe kis Atlasz-ezer tudja le így az eget 
Száz önös érdek alatt rogyadozva, talán igaz Úr is 
   Tárva felejti zsebét, míg a mohó kotorász’.     

 

ƒálságbºnƒálságbºnƒálságbºnƒálságbºn����
 

Csődbe jutott hangyánk, olcsó temetésre se futja,    
   Kéri a tücsköt igen, hogy kalapálna kövén 
Rendes epigrammát ma hitelbe, ki vési szipogva:  
   Nyugta lehetne, mikor nyugta borítja ihol. 

 

KárhárításKárhárításKárhárításKárhárítás����
 

Szívfacsarón ecsetelte cseh elnök: jaj, csehül állunk, 
   Kártalanítsa az Úr, mert telepítve ki volt 
Annyi hazátlan drága szülőföldről gyökerestül, 
   Áldás, béke legyen, ó, örök útravalód! 

 

Ördögi�körÖrdögi�körÖrdögi�körÖrdögi�kör����
 

Kell-e pohár rázós ügyeken túljutni, barátom? 
   Árama bár szünetel mennyre cserélve pokolt, 
Másnaposan magasabb a feszültség, pattog a szikra, 
   Ördögi körre megint körbeszalad a pohár. 

 

Sörivóknºk�vºlóSörivóknºk�vºlóSörivóknºk�vºlóSörivóknºk�vºló����
 

Első kortynyi söröd, lurkó, még nyögve nyelő volt, 
  Gyógyító szirup is jobban itatta magát, 
Mára tudom, keserűt keserűje hogy orvosol, ámde 
   Annyi fanyarra elég föld kerekén se terem.  
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Ã�béke�bºrátjºÃ�béke�bºrátjºÃ�béke�bºrátjºÃ�béke�bºrátjº����
 

Hogyha Bagarja*, a béke barátja zsürizne ma svédnek, 
   Békedijat, paradox füstbe meresztve szemét 
Kocsmai harcok után, maga erszényébe becsülne,  
  Míg Nobel úrra emel bort, hiteles homokit.  
 

*P. S.: A helység kalapácsa  
 

SzeptemberSzeptemberSzeptemberSzeptember����
 

Csöpp nebuló most kandi szemekkel kémlel előre,  
   Felfedezésre, ahogy indul az űrutazó 
Hátra akasztva palackot sűrített leleménnyel,  
  Lába nyomába iszik őz, lila végtelen is.  

 

Őszi�hºdjárºtŐszi�hºdjárºtŐszi�hºdjárºtŐszi�hºdjárºt����
 

Ősszel ezer tanulót hajszoltak rég a határba: 
   Burgonya- s tengerivel küzdjön a zsenge diák, 
Hol tudomány otromba időknek csak kirakatja. 
   Sorba napestig anyák álltak üres piacon. 

 

«gy�volt�tºnfelügyelőre«gy�volt�tºnfelügyelőre«gy�volt�tºnfelügyelőre«gy�volt�tºnfelügyelőre����
 

Hajdan még a szaros bot vége se érte fel orrát, 
   Átnézett rajtad, mint a lyukas garason, 
Most orrát lógatva köszönt, felidézi a régi 
   Szép napokat, bizony ám, melyre te légy a tanú.  

 

ƒitorlázóƒitorlázóƒitorlázóƒitorlázó����
                                         

A 16 éves ausztrál Jessicának 
 
Hullámvölgyből csúcsra dobálja hajódat a szélvész, 
   Árbochoz kötözött álmokat űz a vihar, 
 Kergeti, nyúzza, utolsót tépi cafatra talán, míg 
   Lázas távcsöveden felmerül egy kikötő.  
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¿ibeti�echó�¿ibeti�echó�¿ibeti�echó�¿ibeti�echó�����
 

Jó Csoma Sándor távlatait nyitogatta serényen,  
  Annyi protektora, míg bökdösi szárnya alá 
Nagy Himalája vidékét századok óta harácsért, 
   Merre tudós szavakat morzsol a sziklaorom. 

 

RáºdásRáºdásRáºdásRáºdás����
 

Nyolc percet tesz a földig nap sugarán a varázslat, 
   Élet igézete hajt bársonyos ujja nyomán, 
Nyolc perccel több hunyta után a világa, halálon 
   Túl ragyogó szerelem küldi nemes vigaszát. 

 

MéregmérlegMéregmérlegMéregmérlegMéregmérleg����
 

Négy vagy negyven év, ami kísért síri hazával, 
   Áldozatot ki latol, szíve beléje szakad, 
Sztálini kór vagy hitleri agyrém arca ijesztőbb? 
   Tőke belőle ha nő, mérget iszik az idő.   

 

¿udsz¿udsz¿udsz¿udsz-e�folyóul¡e�folyóul¡e�folyóul¡e�folyóul¡����
 

Megvénültél, tárgyakhoz szólsz, mint elevenhez. 
   Az tehet így, aki szót érteni vágy igazán. 
Mondod, a dolgok lelke beléd szállt, tudsz-e folyóul? 
   Véle csobogva fut el versem a daktiluson. 

 

Ã�nºgy�tűzÃ�nºgy�tűzÃ�nºgy�tűzÃ�nºgy�tűz����
 

Pár milliárd év, és bolygónk beleolvad a Napba: 
   Fű, fa, virága, madár ég veled, emberi szó, 
Tornyok omolnak alá, vak egekre nyomult birodalmak, 
   Hűség, hit, becsület állja talán a tüzet. 



 

Csire�Gºbriellº�
 

Mondák�és�históriákMondák�és�históriákMondák�és�históriákMondák�és�históriák����
º�törº�törº�törº�török�időkbőlök�időkbőlök�időkbőlök�időkből����

 
Ã�MÃROS�M«N¿I�CSÃ¿ÃÃ�MÃROS�M«N¿I�CSÃ¿ÃÃ�MÃROS�M«N¿I�CSÃ¿ÃÃ�MÃROS�M«N¿I�CSÃ¿Ã����

����

Kenyérmező,�1479�
 
Hírül hozták Mátyás királynak, hogy Ali bég hatalmas sereget gyűjt a Duna 

mellékén. A török császár híres vezére katonák sokaságával készült Erdélyország 
elfoglalására. Ám a király sem ült ölbe tett kezekkel. Követeket küldött két jó ve-
zérének. Az egyik követség Báthori Istvánt, a másik meg Kinizsi Pált értesítette a 
közelgő veszélyről. 

— Jól vigyázzatok — adták át Mátyás üzenetét a követek —, mert rövid idő 
múltán hatalmas sereggel lépi át a határt a török. Menesszetek kémeket az ellen-
ség táborába! Meg kell tudni idejében, mit forral Ali bég. Közben gyűjtsetek nagy 
hadinépet, hogy ne érjen váratlanul a támadás! 

A Királyúr szavára nagy sietséggel látott hozzá Báthori István éppúgy, mint 
Kinizsi Pál a zsoldosok toborozásához. Kémeik titkos utakon jöttek-mentek, s 
hozták késedelem nélkül a jelentéseket, majd a rettenetes hírt, hogy Ali bég átkelt 
a Dunán, és Erdély földjére lépett hatvanezer emberből álló seregével.  

Ekkor Báthori István üzenetet küldött jó bajtársának, Kinizsi Pálnak: 
— Földünket dúlja már a török. Bár mi jóval kevesebben vagyunk, mint ha-

talmas ellenségünk, mégis győzni fogunk, ha bekerítjük Ali bég seregét. Ezért ar-
ra kérlek, drága barátom, jöjj sietve hadinépeddel. Én szemből vívok majd velük, 
míg te hátba támadod a kontyosokat. 

Kinizsi Pál ekkor Temesváron gyülekező szép nagy seregével azonnal elindult. 
Messziről követte a török sereget, nehogy megsejtse Ali bég a titkos haditervet. 

A törökök nagy hirtelenséggel rohanták le a gazdag városokat, égették fel a 
gyönyörű falvakat. Raboltak, öltek, várakat, templomokat és palotákat osztogat-
tak, máglyára vetették a könyveket. Azt hitték, ellenállás nélkül térhetnek most 
már haza a lopott kincsekkel, elhajtott állatcsordákkal és a rabul ejtett férfiak, 
nők, gyermekek sokaságával. 

Egy szép, tágas síkságon ütöttek tábort éjszakára. Jobbról a Maros vize, balról 
magas hegy határolta Kenyérmezőt. Ali bég arra számított, hogy a közeli városok 


