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Tompa László 

 

Alkalmi vers,Alkalmi vers,Alkalmi vers,Alkalmi vers,    
Orbán Balázs 100-ik születésnapjának székelyudvarhelyi ünnepére* 

 

Dicsérem őt, ki száz év távolán át 
Tekintget most bölcsőjéből felénk. 
De hogy dicsérjem? S lehet-e dicsérnem 
A minden dísztől húzódó szerényt, 
Ki rangján, módján alul mostohán élt, 
Hogy annál többet tehessen fajáért? 
 

S kiknek dicsérjem? Ő igénytelen volt — 
Míg most gyönyörre les a kor fia. 
Önzés füt. Köztünk az Ember Fiának 
Fejét sincs hová lehajtania. 
Más feje alól a párnát kiszednők — 
Ki látna hát ma benne követendőt? 
 

S riaszt egyéb is! Látom véreimnek 
Hajóra szálló csüggedt rajait... 
Mennek, ha túl a tengeren javulna 
Sorsuk, mely őket sujtolja itt. 
S véreznek künn, mig a farmok, s a gyárak 
Roncsai lesznek, s haza — halni vágynak! 
 

S én mégis itt — kétségek éjszakáján — 
Egy szép csillagot bízva nézek el. 
S rámutatok: Testvéreim, e csillag, 
Amely után most nekünk menni kell, 
Mint követtek egy mást a szent királyok: 
Számunkra ez váltságunkról zálog. 
 

E csillag: az ő tündöklő erénye, 
Az önzetlen, tüzes fajszeretet. 
Mely őt örökké ösztökélte, úgy hogy 
A munkában nem ismert szűnetet. 
Volt: mindig-hő vas és egyben: kovácsa! 
Így gondoljunk ma mind Orbán Balázsra! 
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S tekintsük: mint élt! Külországokat jár, 
Hogy benn tanítsa, amit künn tanult! 
Majd fénylőbb múltról szól borus jelennek. 
— Oh, bíztatónk már sokszor volt a mult! 
Holt regéi sok völgyünknek, hegyünknek 
Az ő szaván át megelevenűlnek! 
 

A Székelyföld minden zúgába elmegy, 
Hogy leirhassa minden szent kövét. 
Mert szent előtte minden, ami székely, 
Amihez csak egy ősünk egyszer ért! 
S hogy népe legyen múltjához, magához 
Méltó tovább is, — ezért fárad, áldoz. 
 

S mindent: fajáért, — semmit: önmagáért! 
Mindenben mindig ez volt jelszava. 
Ha mi is mindig hittel vallanók ezt: 
Veszélyek közt sem vesznénk el soha. 
Kövessük hát! S a hűség és a munka 
Megmentőnk lesz, az élet vár fajunkra! 
 

__________ 
*1929. február 3-án előadta a szerző. 

 

 

Józan Miklós 
 

„Örök székely”„Örök székely”„Örök székely”„Örök székely”    
 
Századok mezsgyéjén — vészben és viharban — 
Áll az örök Székely... áll és hervadatlan  
Tilalomfa módra hordja koronáját: 
Legendák ködéből szövi a ruháját. 

 

Ott, ahol a nap kél, erdős hegyek tája  
Több mint ezer éve — törzsökös hazája;  
Tengerszem környékén, ott az ő sasfészke.  
Virágos völgyekben csöndes menedéke. 

 

Címerében a hold vetekszik a nappal,  
Hét szép büszke várát csillogó arannyal  
Szórja bé vidáman s fölöttük az égbolt  
Tiszta kék, sugárzó, mint amilyen rég volt. 
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Sasmadarunk szépen kiterjeszti szárnyát:  
Látom átvonulni dicső múltak árnyát  
Napbanéző szemén s hallom, amint szálldos  
Hangos vijjogással magas sziklaszálhoz… 

 

Most a Hargitára, majd a Székelykőre,  
Keresztesmezőn át — fel a Cenktetőre:  
Meg-megrázza magát, hull a tolla szerte,  
Ahogy őseinket török-tatár verte. 

 

Isten kezében a nyüzsgő osztováta,  
Suhanó csöveit váltja, egyre váltja. 
Majd, ha kedve támad, nagyokat ránt rajta,  
Hogy megrendül belé az Olt s Maros partja. 

 

Ám az örök Székely — hősök ivadéka,  
Nem hiába szülte csodálatos Réka,  
Bárki fia előtt gyáván meghátráljon?  
Inkább, hogy mindétig a vártán megálljon! 

 

Meg is állott híven, utolsó csepp vérig, 
Mint oroszlán, harcolt... Kik a hazát védik,  
Látták őt dalolva csatába rohanni... 
Lobogó zászlónkat soha föl nem adni... 

 

Áll a vártán most is: eke szarva mellett;  
Havasi mezőkön nyájakat legeltet.  
Gonddal simogatja békés házatáját,  
Szívszakadva védi drága Szentegyházát. 

 

Elmereng a múlton; gondol a jövőre,  
Keserű jelenben boldog esztendőre: 
Ha majd a fényes nap lemosolyog reája,  
S megjön az ő régi, hű íródeákja... 

 

Megjön Orbán Balázs. Poraiból menten  
Újra támad... Ő az!... Első a seregben:  
Szívét hozza Néked, vitéz Csaba népe!  
Századok mezsgyéjén fölragyog a képe... 
 
Jobbra-balra tekint... Itt is, ott is megáll... 
Szejkefürdő táján, egy bús sírhalomnál  
Tilalomfa módra hordja koronádat: 
Legendák ködéből szövi a ruhádat.


