
 

Kiss Székely Zoltán 
 

Ebháti elégiák 
 

Az Ebhát Marosvásárhely egyik legrégebbi utcája. Itt állt Aranka 
György háza, ebben működött az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. 
Csokonai Vitéz Mihály Marosvásárhelyi gondolatokjai ide íródtak. Ka-
zinczy Ferenc itt vendégeskedett. Ebben az utcában áll mai napig a tanársor: 
a Református Kollégium tanári lakásai. Itt éltem én is tanár-unokaként, ta-
nár-gyerekként és tanárként huszonöt éven keresztül.  

 

Kiss Székely Zoltán 

 

Ez a VárosEz a VárosEz a VárosEz a Város    
 

szűk utcák csorognak a temetők mellől 
a rákóczilépcső fölötti négyes fasor egymásrautaltsága 
és a vár falához tapadt virág-nevű nyári kert 
a régi rata-tér — ahol most bűzös vécé ácsorog 
és a főtér felé vezető elfalazott udvarterek 
a kistemlomtér Feketerigói 
és az Iskolapálya — a volt gyümölcsös 
a városszéli filmszínház sanda homálya 
nagy Bőrlabdák tompa puffanása 
és az első Kaland a trébelydombon 
  
alattunk város sötétségbe nyúló fénypár soraival 
és a hangtalanul lélegző Maros — a Folyó 
 
és ott a régi iskola mellett a ház 
az eperfa koronája eltakarja az utcai lámpát 
ami a sáros utca macskaköveit tapogatja 
sárga fényével 
 

a Ház homlokzata nyugatra néz 
így a hajnali fények 
az internátus faláról visszfényesülnek 
tátott szemű szobámba 
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így ér hozzám itt könyöklök ki 
ez a Város             minden nap 
                        ablakába 

 

1978–2008 
 
 

Hol a Nyárád Marosba fulladHol a Nyárád Marosba fulladHol a Nyárád Marosba fulladHol a Nyárád Marosba fullad    
 

Hol én laktam, régiségkereskedések nincsenek, 
minden használható s elhasználódik szerre. 
Lépcsőjén az elhasználhatatlanságnak ülök 
s bámulom az időt. Elpereg. 
Furulya szólal. Peng egy cimbalom. 
Régi dallamok bújnak elő a lány ujjai alól. 
Megülve harmadfű lovát legény léptet el ottan. 
Mintha harcosa volna rég feledett vitézi kornak, 
ki éppen menekül vélt sorsa elől 
nyereg nélküli lován. Visszanéz a lányra, 
a szép szűz szempillája rebben. 
Sohsem felejtik már egymást. 
És sohsem találkoznak itt sem, máshol sem. 
 
Valamikor majd a jövőben ugyanitt 
pengeti húrját a gitárnak szép mellű lánya. 
S barna, vágott szemű legény néz le rá 
motor nyergéből. Tekintetük találkozik. 
Tudják, látták már egymást, 
s újra látni fogják 
évszázadok múlva megint. 
De testük egymástól megtiltatott. 
 
Akkor én már nem leszek jelen. 
 

 

VisszatérésekVisszatérésekVisszatérésekVisszatérések    
 

Kis-Küküllő, Abosfalva, éjszaka. A magas fűben 
hanyatt feküdve békességemet kerestem, 
s szemem pszeudoszférák szabályos íveit 
fonta a csillagokra. 



82 Múzsa és lant 
 

Így néztem őket akkor is, gyermekkoromban, 
az Ebhát hegy felöli második udvarán 
a besztercei szilva gyér lombja alatt 
a kockakövek gránitágyán heverve, 
s imát morzsolt a szám a Tejút felé. 
 

Tarkómon kezemet összefonva 
hazatéréseimet éltem. 
Illatok üzenete a teraszon: száradó rózsaszirmok, 
és menta, a csupaszőr parasztbarack, trombitagomba. 
 

Gondoltam, fel is olvasom halkan 
neked, anyám, teraszunk árnyékos sarkában, 
a tékozló fiú meséjét, 
mely mindig úgy kísért hosszú néma útjaimon, 
ahogy a távolodó lépésekre ritmus születik: 
halkan, magától. 
 

De ritkán térhetnek meg az eltávozók, 
és anyjára sem jut ideje annak, 
aki országútra vágy nélkül kerül. 
És elindultam, éjszakámba rejtve, 
mert féltem, hogy a másnap hajnal itt maraszthat. 
 

Az utakon kaptam rá a dalra, 
kalászba szökkenő ecsetpázsit illatától, 
s a szagos mügétől, mely fehérre tarkítja 
a pipacs és szarkaláb szőnyegét a Kincses-dombok tövében. 
 

S immár Kolozsvár felett a Feleki-tető szerpentinjén 
a poros szélbe sűrű koppanással esőcseppek keverednek, 
bivaly vonta móc szekerek zörögnek, 
s a nyirkosodó estből fel-felpislant a csillagtalan égre 
a saroglyára akasztott olajmécses. 
 

Fénye eltévedt szentjánosbogáré. 
 
Budapest, 2010 májusa


