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Hej,�Kolozsvár...Hej,�Kolozsvár...Hej,�Kolozsvár...Hej,�Kolozsvár...����
 

„Hej, Kolozsvár, czifra kőhalom!”* 
Elhagyott itt rég a nyugalom, 
mint vihar hajót a tengeren, 
meggyötört benned a szerelem. 
 
Lakozásom távol kezdetén 
oly szerelmes voltam egyszer én, 
elmondani azt itt nem lehet, 
nagybőgőnek néztem az eget. 
 
Voltam azért olykor boldog is, 
amikor szenvedtem, akkor is, 
hiszen fiatal voltam, diák, 
s várt az élet — távol Indiák. 
 
Évek szálltak, másfél évtized. 
Dolgoztam (mint adós, ki fizet). 
Újabb tizenöt év szállt tova. 
Férj lettem, lehiggadt, „bölcs” apa. 
 
Ez a szerelem már szelídebb, 
éltető fényekkel telített, 
család melegével, derűvel, 
mindennapi drága terűvel. 
 
S lettem, aki lettem, az vagyok, 
amivé ötven év faragott, 
költő, ki nagyokat hallgatott, 
és vagy ötszáz könyvet kiadott. 
 
Jobb lesz hagynom ezt a „memoárt”. 
Emlékírás...  minek az? — csak árt. 
S nem vagyok oly ifjú-nyugtalan,  
hogy  magamról szóljak untalan. 
 
Ám e várost azért szeretem. 
Tulajdonképp ez is szerelem: 
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ami rossz van benne, feledem, 
csak a szépet és jót keresem. 
 
Nem tudhatom, mi van hátra még. 
De azt tudom, itt vár rám a vég: 
házsongárdi végső nyugalom. 
Hej, Kolozsvár, czifra kőhalom! 

 

__________ 
*Kriza János: Vadrózsák. Az 558. dal első sora az első kiadás első kötetének 297. lapján. 

 

Hársfºvirág,�Fºrkºs�utcºHársfºvirág,�Fºrkºs�utcºHársfºvirág,�Fºrkºs�utcºHársfºvirág,�Fºrkºs�utcº����
 

Hársfavirág, édes illat, 
illatok közt fényes csillag... 
Június van, tavasz megint, 
a kóbor szél arcon legyint. 
 
Tele vagyok fájdalommal, 
mint az utca hársfalombbal, 
érthetetlen gyötrelemmel, 
hársfavirág-szerelemmel. 
 
Vajon a kínt mi okozza, 
a hársról a szellő hozza? 
Vagy tán inkább megfordítva: 
ami fáj, azt meggyógyítja? 
 
Hársfavirág, Farkas utca, 
révedek illatba, vissza, 
állok, mint az öreg hársfa, 
mint kinek földben a lába. 

 

II.�Rákóczi�Ferenc�pºnºszºII.�Rákóczi�Ferenc�pºnºszºII.�Rákóczi�Ferenc�pºnºszºII.�Rákóczi�Ferenc�pºnºszº����
 

A nyelvem inkább francia, 
latin talán vagy német. 
Hát mért szeretem én, Uram, 
ezt az elárvult népet? 
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Hazám? A hazám, ó, hazám! 
Hazám a kötelesség. 
Hazám a szabadság, Uram, 
a legszentebb nemesség. 
 
Leghívebb társam a magány. 
Lengyelhon vagy Rodostó? 
Francia s német nagyurak, 
szívetek zárt koporsó. 
 
Egyszer volt igaz vigalom. 
Ezer puskás-, kaszásból 
lett hetvenötezer kuruc, 
az ínségből, a sárból. 
 
Állván élükre s elibük, 
én sok rossz földi bűnöm 
lefoszlott testemről, Uram, 
elolvadt mintha tűzön. 
 
Zajlott a harc, a háború. 
Változott a szerencse. 
Tűzhelyek mellől szállt a dal, 
hogy néked megjelentse. 
 
Győznünk miért nem lehetett, 
és annyi tiszta szándék, 
áldozat a színed előtt 
mért lett hiú ajándék, 
 
és mért fogadtad el, Uram, 
a mások áldozatját, 
az árulókét, gazokét, 
kik népük megtagadják? — 
 
közeledvén már hozzád az úton, 
„te tudod, Uram, hogy én nem tudom”.* 

 
__________ 
*Mondattöredék a Vallomásokból. 



Bºlázs�Sándor�
 

“Iƒ.�L“Iƒ.�L“Iƒ.�L“Iƒ.�Lºjos,�º�nyúlºjos,�º�nyúlºjos,�º�nyúlºjos,�º�nyúl����
 

Részlet a szerző Dugó a vízen című, megjelenés előtt álló álregényéből 
 
Közben véget ért az iskolaév. Gorgan bácsi — bár anyanyelvét ott zavartala-

nabbul használhatta volna — nem költözött délebbre, ahol továbbra is más sze-
lek fújtak. Más színű zászlókat, mint itt, úgymond, Északon. Egyre többször jár-
tunk együtt futballmeccsre, s biztatott, beajánl a piros-fehérek ifi csapatába. 
Hadd legyen belőlem labdarúgó, olyan, mint Barátki vagy Bodola. Amikor az 
edző meglátott, az első kérdése futballkarrierem lényegére tapintott. 

— Fogsz-e még nőni és hízni? 
Egy dugóról soha nem lehet tudni, hiszen megváltoztathatja alakját. Az első 

edzésen kiértékelt. 
— Labdakezelésed nulla, erőnléted pocsék, fejelni csak akkor tudsz, ha a lab-

da eltalálja a szűkre méretezett agyvelőd csontvédőjét, de van egy nagy erényed: 
igen gyors vagy. Mondd, hogyan tudod ezt a gömböc testedet ilyen ütemben 
görgetni magad előtt?   

Azért bevett a csapatba — de csak tartaléknak. Tizennégyes számmal a háta-
mon mindig ott kuporogtam a kispadon a többiek között, mint a verebek a vil-
lanydróton, leltári számmal. Nevet is kaptam, én voltam XIV. Lajos. Semmi re-
ményem nem lehetett arra nézve, hogy egyszer majd felkel a Nap, s druszámhoz 
hasonlóan engem a Futballisták Fénylő Csillagának fognak nevezni. Legfeljebb 
abban bízhattam, hogy legalább három csapattársamat elviszi a razzia, s akkor 
szóhoz juthatok. Csakhogy ők törvénytisztelők voltak, nem keveredtek kétes 
ügyekbe, így maradt a kispad melegítése ülepemmel. De mit ad Isten, egy influ-
enzajárvány jobban megtizedelte a csapatot, mint a razzia, s lám kezdő-
játékosként én is ott idétlenkedek a pályán. Gondoltam, kihasználom amúgy is 
kisszámú erényeimet, ez esetben a megdicsért gyorsaságomat, s széltében-
hosszában szaladgáltam a pályán, amíg ki nem fulladtam. Csak egy baj volt: rit-
kán találkoztam a labdával. Hol én futottam el mellette, hol ő került ki engem, 
mintha félt volna, hogy a bal lábamat igencsak szorító futballcipővel kárt okozok 
neki. Volt, amikor mégis eltaláltam, de akkor a lelátóról bekiáltották: „Te pék-
mester!” Nem értettem, de a balösszekötő ott helyben a zöld gyepen, a fülembe 
suttogva megmagyarázta: „Azért, mert óriási kiflit rúgtál.” „Hatalmas kifli” — ez 
emlékeket kavart bennem. Felidéztem azt a sötétbarnára sült félhold alakú pék-
süteményt, amelyet az abesszin háború idején Négus-kiflinek neveztek, s oly 
nagy élvezettel majszoltam. Már amikor Prezenszky bácsi, a pékáruk eladója né-


