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10 éves az Erdélyi Toll. 
 
 
 

Matematika 
 

Folyóiratunk, az Erdélyi Toll ebben az esztendőben érkezett tizedik szüle-
tésnapjához. Indulásának évében, 2009-ben ünnepeltük az Erdélyi Egyházmegye 
alapításának ezeréves évfordulóját. Folyóiratunk szellemiségével, hagyománya-
ink, nyelvünk ápolásával csatlakozni szerettünk volna hagyományainkhoz, kultu-
rális javaink megőrzéséhez. Hitünk, kultúránk kincsei jelképesen 10 x 100, ezer-
évesek. Szeretnénk szorzószám lenni, megtöbbszörözni a művészi alkotásokban, 
tanulmányokban, emberi erőfeszítésekben megnyilvánuló értékeket. Mit is jelent 
az erdélyi gondolat, mely kiadónk elnevezése, és melyet oly sokszor kíséreltek 
meghatározni? A következő versek erre a kérdésre kívánnak a maguk módján vá-
laszolni.  

 

Kozma László 

 

Kozma László 
 

Erdélyi gondolat 
 

Hol bujdosik a gondolat?  
Virágzó tisztáson fogant, 
Harmatcseppben a fényteli, 
Zúgó fenyőket élteti. 
 
Mert önmagának nem marad, 
Suhogó vízben szétszalad, 
És a réteket öntözi, 
Az erdők arcát tükrözi. 
 
Benne a fordított világ, 
Eperszem s óriási fák, 
A kéklő égbolt háttere. 
 
Létünkön úgy szivárog át, 
Örvény sodor s nyugalmat ád, 
Egyszerre csönd és lágy zene. 

Véreskép 
 

Bíborával béhasítva 
A kék égbe, mint a szikla, 
Boltívének üregében 
Nincsen név, villan fehéren. 
 
Ha ránézel, könnypárát von 
Szemed, s mint vetítővásznon, 
Vonulnak a hősök rajta, 
Megéledjen mindnek arca. 
 
Eljönnek bíbor keretben 
Aradiak tizenhárman, 
Gál Sándor és Gábor Áron 
 
Mereng székely szabadságon. 
Mert jövőbe nyíló ablak, 
Szobra ez a Gondolatnak. 
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Orbán Balázs 
 

Orbán Balázs Szejkefürdőn 
Ballagva a hegyre feljön. 
Sziklaút és folyóvölgyek, 
Indul rajta egyre följebb. 
 

Erdély földjét hogyha járod, 
Zúgó fenyők és források, 
Vízesésen, mohacsenden 
Az életed teljesedjen. 
 

A cikázó gondolatnak 
Villáma távolba csaphat, 
Folyók villanó ezüstje. 
 

Otthonod, hol béfogadnak, 
Dermedésén téli fagynak 
Hívón száll a falvak füstje. 

 

Tamási Áron 
 

A székelyudvarhelyi állomáson 
A vonatról leszáll Tamási Áron. 
Hogy amíg az elhalad pöfögve, 
Az ismerős várost üdvözölje. 
 

A dombot, hol a kertek egybeérnek, 
Mint megszaladó, csöndes szívverések, 
A vonaton egyszerre dobogva 
Egybeforrjon nemzetének sorsa. 
 

Szél kongatja a harangvirágot, 
Búzamezőn suhannak az álmok, 
Fűillata van a szülőföldnek. 
 

Bárhová ment, ide hazavágyott 
Mert a szőke Nyikó itt csillámlott, 
Gondolatok s gondok idekötnek. 

Szabó János 
 

Min dolgozik Szabó János? 
Elek apó s Gábor Áron 
Csillagfényben megélednek,  
Szélzúgásban beszélgetnek. 
 

Örök hitünk, a Vasszékely 
Idők árjában sem vész el. 
Gondolat, mely újratámad 
És fölépít sziklavárat. 
 

És a Jézus kápolnának 
Falai közt ima árad, 
Nem némítja semmi század. 
 

Arányok és tiszta formák, 
Mi széthullna, egybefogják 
Szobraidban, Erdélyország. 

 

Borvíz 
 

„itt az is kincs, ha felhangzik 
anyámnak nyelvén egy ének.” 

Buzogány Árpád: A gagyi falutalálkozón.  
 

A gagyi vers, amely nem gagyi, 
Mert benne a reményt hallani. 
Visszafelé rángató tüskék, 
A bozóton áttörünk tüstént. 
 

Kiforrjon a lobogó vízben 
A Gondolat pezsegve, frissen, 
Mert kell, hogy tisztán megmaradjon 
A szó, mely szétolvad az ajkon. 
 

Megcsillanjon az aranykincsen, 
Szobrainkban, énekeinkben, 
A hegyek zengő kórusában. 
 

Gazdag vagy, mert egyebed sincsen, 
S nyelved, melyet adott az Isten, 
Ropogó tűz a hóhullásban. 
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 Műhely. 
 

Beke Sándor 
 

Könyvterjesztés Erdélyben 

(I.) 
 

Beszélgetések a XXI. század eleji erdélyi könyvterjesztésről 

könyvterjesztőkkel, szerkesztőkkel, irodalomtörténészekkel, 

bibliográfusokkal, írókkal, költőkkel, sajtómunkatársakkal, 

szociológusokkal, történészekkel, tanárokkal, 

tudományos kutatókkal, muzeológusokkal 
 

Bencze Mihály • Bertha Zoltán • Demeter Attila 

Kozma Mária • Kuszálik Péter • Nagy László Mihály 

Nagy Székely Ildikó • P. Buzogány Árpád • Pomogáts Béla 

Róth András Lajos • Sarány István • Szekeres Lukács Sándor 

Szőcs Katalin • Tácsi Erika • Tar Károly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVVILÁGRA HANGOLÓ 
 
Mátyás király idejében már virágzott a könyvkereskedelem és mint tudjuk, 

Nagyszeben volt az első olyan erdélyi város, mely az 1500-as évek elején könyv-
kereskedőként is jeleskedett. Ezután Kolozsvár és Brassó akkori értelmiségi ré-
tege örülhetett a főleg külföldről behozott könyveknek. 1550 után Heltai Gáspár 
felesége és Komlós Aladár volt a kor legismertebb könyvterjesztője.  

Az ellenreformáció idején a protestáns könyvkiadás hanyatlik, ami e szakma 
visszaszorítását hozza, olyannyira, hogy maga a könyvterjesztés nem szűnik meg, 
de egyre inkább a katolikus egyházon belülivé válik. 

Erdélyben 1918 előtt bizományi rendszerben, illetőleg előfizetés útján terjesz-
tettek könyvet. 1918 után egy-egy ismert kiadó szerzőgárdája előzetesen szerve-
zett olvasókat műveik megjelentetésére, a könyvesboltok pedig nyomtatott cím-
jegyzéken ismertetik az új könyvcímeket kiadványaik népszerűsítésére. Később 
számos mű ex librises „tálalásban” jelent meg, egyes kiadók pedig az iskolás 
gyermek-olvasókat megcélozva olyan anyagi bevételekre tettek szert, melyek az 
újabb kiadványok nyomdai költségét is fedezték. A két világháború között nép-
könyvtárhálózatot is szerveztek. A korabeli ismert erdélyi folyóiratok könyveket 
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adtak ki, sorozatokat indítottak el és könyvforgalmazással is foglalkoztak. A 
könyvterjesztést rangos irodalmi műhelyek író-olvasó találkozói is segítették. 

A II. világháború idején és után jött divatba a könyvnapok szervezése: könyv-
sátrakban dedikálták eladott műveiket a szerzők. 1948 után életre kel a szövetke-
zeti könyvterjesztő hálózat. Az 1970-es évektől több kiadó szervezett könyvna-
pokat, ahol a szerkesztőségek lehetőséget adtak az író-olvasó találkozókra, ez a 
lehetőség a ’80-as évektől felsőbb, politikai irányításra szűk körű „országos 
könyvnapokká” korlátozódott. Az 1960-as évek végén létesül a Tőzsér József ál-
tal alapított és hosszú évekig működtetett „Könyvet postán” szolgálat. 

1990-től másfajta könyvterjesztésről beszélhetünk. A politikai-társadalmi-
gazdasági változások lehetővé tették a könyvterjesztés magánszférájának a kialakí-
tását is. Ez azt jelentette, hogy a monopol helyzetű, de egyre inkább hanyatló álla-
mi könyvforgalmazás mellett, majd ezeknek megszűnése után, Erdély legkisebb, s 
legeldugodtabb településein is létrejöhettek a magánterjesztők vállalkozásai. 

Tulajdonképpen az első magán könyvkereskedők vállalkozásainak beindulása az 
erdélyi lapok, folyóiratok, könyvek első megjelenésének idejére tehető. Az újonnan 
létrejött szerkesztőségek saját maguk terjesztették kiadványaikat a különböző terjesz-
tési stratégiák révén megszervezett vagy spontánul kialakult útvonalakon.  

A kis haszonért a lap- és könyvterjesztésben még alig jártas különböző keres-
kedelmi egységek is bekapcsolódtak a különböző kiadványok terjesztésébe, majd 
ezekkel párhuzamosan a régi és nagy tapasztalattal rendelkező, már magánkézbe 
került könyvesboltok vállalkozói mellett e munkában már felsorakoztak a jó 
pénzszerzési lehetőséget látó új és élelmes lap- és könyvterjesztők, akik vagy he-
lyiségeket béreltek e célra, vagy járműveikkel keresték fel a „népesebb” vásárló-
erőt: az iskolásokat, vállalati dolgozókat, vagy mindazokat az ünnep- és zarán-
dokhelyeket, ahol nagy tömegnek kínálhatták nyomtatott portékáikat. 

Az erdélyi 1990 utáni könyvterjesztés időszakában a 2000. év mérföldkő: két-
felé osztja a lap-, de főleg a könyvterjesztés történetét. Az előbbi, a virágzó, a 
2000. előttire, melynek idejét az új szellemi táplálékra szomjúhozó olvasó-vásárló 
fémjelzett, a másodikat a harmadik évezred küszöbétől napjainkig, e könyv meg-
jelenéséig számíthatjuk. Ennek — vásárlói szempontból — nehéz időszakát a 
sokoldalú és fejlett technikával gyarapított és ennek létezésével felgyorsított világ 
tette befolyásolhatóvá. 

A beszélgetést megelőző „kis és gyakorlatias tananyag”, A lapterjesztéstől a 
könyvterjesztésig című fejezet ugyan példaértékűen kitér az 1990-től 2000-ig terjedő 
lap- és könyvterjesztés időszakára, a beszélgetőkönyvünkben olvasható válaszok 
inkább a 2000. év utáni erdélyi könyvterjesztés valóságát vetítik elénk. 

E közlés valósághű feltérképezése a harmadik évezred eleji erdélyi könyv-
szakma és könyvterjesztés szép, de nehézségekkel járó életének. 

 
Beke Sándor 

KÖNYVJELZŐ 
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avagy 
Az elismerés arany fényű koronája erdélyi magyar 

könyvműhelyeknek és a Romániai Magyar Könyves Céhnek 
Marosvásárhelyen, a magyar könyv erdélyi fővárosában 

 
Marosvásárhely a legnépesebb magyar lakta romániai, erdélyi város, a székely-

ség legnagyobb oktatási, művelődési és szellemi központja. Ez a „Székely-
vásárhely” ad évente, immár 23 éve otthont a Nemzeti Színház modern, impo-
záns és korszerű épületében Erdély legnagyobb és legrangosabb könyves szemlé-
jének, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak. Szervezője a Romániai 
Magyar Könyves Céh, az erdélyi könyves vállalkozások érdekvédelmi és érdek-
képviseleti szerve, élén a fáradhatatlan és ügybuzgalomtól fütött kiváló szervező, 
irodalmár és könyves szakember, Káli Király István.  

A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak köszönhetően minden év 
novemberében a kiállításon részt vevő erdélyi magyar könyvműhelyek és a ren-
dező Romániai Magyar Könyves Céh szolgálata fölé az elismerés aranyfényű 
szellemi koronáját emeli a változatlanul magas látogatottság, közönségsiker és 
könyvszeretet. A meghitt, otthonos könyvünnep színterén a kis és felnőtt olva-
só-vásárlók tudásszomja, a rendezvényen a nagy tömbben jelentkező szellemi elit 
jelenléte és érdeklődése a könyvek iránt méltán nevezi és helyezi Marosvásárhelyt 
a magyar könyv fővárosává Erdélyben. 

Nos, a „magyar könyv fővárosában” született meg jelen beszélgetőkönyvünk 
ötlete. A 2014 novemberében megrendezett könyvünnepre a székelyudvarhelyi 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó képviseletében nem csak könyvkiadóként voltam 
jelen: már faggató szándékkal — beszélgetés-kötetet tervezve az 1989 utáni, s fő-
leg a huszonegyedik század eleji erdélyi könyvkereskedelemről — „felkészülve” 
jelentkeztem: kérdéseimet már kinyomtatva nyújtottam át az itt részt vevő hiva-
tásos könyves szakembereknek: könyvterjesztőknek, szerkesztőknek, irodalom-
történészeknek, bibliográfusoknak, íróknak, költőknek, sajtómunkatársaknak, 
szociológusoknak; a többi, az országban felkeresett interjúalanyokat és az erdélyi 
könyvkiadáshoz nemcsak szívből, de „gyakorlatban”, azaz írói szolgálatban is 
kötődő határon túli írókat elektromos postán szólítottam meg válaszadásra. 

Meggyőződésem, hogy mindannyiuk őszinte, objektív, művelődéstörténeti jel-
legű és dokumentum értékű hozzászólása ez úttörő témához nagy mértékben 
hozzájárul majd az erdélyi könyvterjesztés és könyves szakma még jobb megis-
meréséhez, megismertetéséhez és javításához. 

Szeretettel ajánlom erdélyi könyvvilágunk értékes, de néha szomorú „lapjait” 
mindazoknak, akik még szebbé és értékesebbé képesek varázsolni az erdélyi ma-
gyar szó köntösét, a magyar könyvet. 

Beke Sándor 

A BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI 
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BENCZE MIHÁLY 1954-ben született Csernátfaluban. Matematikus, tanár, 

költő, helytörténész, több mint 30 szaklap szerkesztője, Erdélyi és Nemzetközi 
Magyar Matematikaversenyek alapítója és működtetője, a Bukaresti Magyar Élet és 
az Octogon Mathematical Magazine szerkesztője, a Fulgur Könykiadó vezetője. 

1978-ban végezte el a Babeș—Bolyai Tudományegyetem matematika szakát, 
2010-ben doktorált a Craiovai Egyetemen. 1978–1990 között a brassói Vörös 
Zászló Líceum, majd 1990–2013 között a brassói Áprily Lajos Főgimnázium ta-
nára, 2013-tól a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója. 26 könyve jelent meg, 
több mint 850 szakdolgozatot, és több mint 29000 matematikai feladatot közölt 
a világ több szaklapjában. Az American Romanian Academy of Arts and Sciences 
(ARA) levelező tagja. 

 
BERTHA ZOLTÁN 1955-ben született Szentesen. Kölcsey Ferenc-, Ta-

mási Áron-, József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész, habilitált bölcsész-
doktor. A Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tan-
székének docense. 

1978–1990 között a debreceni KLTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
könyvtárosa, tudományos munkatársa, 1990–1994 között országgyűlési képviselő 
és az emberjogi és vallásügyi parlamenti bizottság tagja. 1994-től a budapesti Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének do-
cense. 1984–1988 között a Magyar Írószövetség fiatal írók József Attila Körének 
(JAK) vezetőségi tagja, 1982–1987 között az Alföld Stúdió vezetője, a Dolog és 
Szellem (1988–1989), az Alföld (1991–1993), a Holnap (1990–1993), a Magyar Élet 
(1993–1995) című folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, 2008 óta az Agria folyó-
irat főmunkatársa. 

2001–2004 között a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai 
Kollégiumának tagja, 2002-től a Magyar Írószövetség Választmányának, az Írók 
Alapítványa Kuratóriumának, a Tokaji Írótábor Kuratóriumának, az MTA Köz-
testületének és a MAOE, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság, a Németh László Társaság, a Magyar Újságírók 
Közössége, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma tagja. 
Több mint ezer tanulmánya, írása látott napvilágot magyarországi, erdélyi, felvi-
déki, kárpátaljai és délvidéki magyar kiadványokban, több mint száz kárpát-me-
dencei lap, folyóirat közölte írásait. A XX. századi magyar irodalomról és az er-
délyi magyar irodalomról számos (mintegy fél tucat) könyve látott napvilágot. 

 
DEMETER ATTILA 1966-ban született Marosvásárhelyen. Költő, újságíró, 

szerkesztő, szociológus. 1995-től 2005-ig újságíró. 1997–2002 között a Ko-
bak (Kobak Plussz) című gyermeklap főszerkesztője, 1998-tól 1999-ig a Marosvá-
sárhelyen megjelenő Elit Magazin főszerkesztő-helyettese. 2004–2005-ben a Nép-
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újság munkatársa. Írásait, tanulmányait a helyi sajtó jelenteti meg. Verseit közölte 
az Erdélyi Toll, a Népújság és egy irodalmi antológia.  

 
KOZMA MÁRIA 1948-ban született Csíkkarcfalván. Középiskolai tanulmá-

nyait 1966-ban végezte Csíkszeredában, majd a kolozsvári Babeș—Bolyai Egye-
tem filológia fakultásán magyar nyelv és irodalom szakon diplomázott 1971-ben. 
1967-ben jelent meg első novellája a kolozsvári Utunk című irodalmi hetilapban. 
A 70-es évek közepétől előbb a csíkszeredai Városi Múzeum muzeográfusaként, 
majd a Megyei Könyvtár Dokumentációs Részlegén könyvtárosként dolgozott. 
1991–1994 között a Hargita Megyei Könyvtár igazgatója. 1994-től a csíkszeredai 
Pallas-Akadé-mia Könyvkiadó főszerkesztője. Tagja 1985-től a Romániai Írók 
Szövetségének, 1990-től pedig a Magyar Írószövetségnek. 

Kitüntetései, díjai: 1997-ben Csíkszereda város: Pro Urbe-díj; 2008: a Magyar 
Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumától Pro Cultura Hungarica-
kitüntetés, 2010: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől Szolnay Sándor-díj 
(Tőzsér Józseffel közösen); 2015: Hargita megye: Kájoni János-díj. 

Fontosabb könyvei: Festett káposztalepke. Forrás-sorozat (1970), Idővallató 
(1983), Az ember bolond természete (1987), Sárkányfogvetés (1993), Asszonyfa. Egy 
1848-as napló és mai utóélete (Az EKE 1848-as regénypályázatának díjnyertes könyve, 
1999), Partomlás (2000), A másik táj (2002), Vérkápolna (2004), Nők is az időben. 
Afféle kalendárium (2008), Daczó Árpád (P. Lukács (OFM) élete. Naplói, levelezése 
és más feljegyzések nyomán (2013), A Fehér-patak útja (2016), Könyvbolondok — 
könyv kótyavetyén (2017), Tőzsér József könyves élete (2017). Gyermekirodalom: Csilla-
la mester, avagy a csodálatos köpeny története (2001), Csillala mester, avagy a csodálatos kö-
peny története. Mesejáték kisiskolásoknak (2009), Marcika-mesék (2010), Régiségek Csí-
kországból. Történelmi regék (2011), Régiségek Gyergyóból. Történelmi regék (2012), Mar-
cika és a kóborok (2013), Írd le, hogy megmaradjon. Szemelgetés az írás és a könyv történe-
téből (2014). 

 
KUSZÁLIK PÉTER 1949-ben született Kolozsváron. Sajtóbibliográfus, 

szerkesztő, publicista. 1995–2001 között az Aranka György Alapítvány titkára, 
2001-től 2006-ig a csíkszeredai Pro-Print Kiadó, 2006-tól a marosvásárhelyi 
Mentor Kiadó szerkesztője. Több próza- és sajtótörténeti könyv szerzője. Szak-
mai elismerései: A Látó novellapályázatának I. díja (1995), az Erdélyi Könyv 
Egylet regénypályázatának I. díja (2000), Josephn Pulitzer Emlékdíj (2002).  

 
NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY 1957-ben született Kézdivásárhelyen. Marosvá-

sárhelyen érettségizett a Bolyai Farkas Líceumban. 1979-ben tévéoperatőri tech-
nikumot végzett Bukarestben, majd a Román Központi Televízió Stúdió Magyar 
adásánál dolgozott. 1984-ben újságírói minősítést szerzett. Tizenkét évig volt új-
ságíró, előbb az Ifjúmunkásnál, majd Sepsiszentgyörgyön a Megyei Tükörnél. Ala-
pító tagja a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilapnak. 1992-ben a csíkszeredai Új 



10  

sport és a nagyváradi Erdélyi Napló háromszéki tudósítója, valamint az Ifi Fórum 
munkatársa. Sepsiszentgyörgyön megalapítja az Ötödik kerék magazint, melynek 
főszerkesztője és igazgatója. 1995-ben Marosvásárhelyen a Tabu Magazin, Erdélyi 
Hirdető, Erdélyi Futár munkatársa, szerkesztője, főszerkesztője. 2001-ben az 
Aquaserv Központ kutatási osztályát vezeti. 2002-ben létrehozza a Magna Okta-
tási Központot, ahol felnőttoktatásban turizmus, kereskedelem szakot és tréner-
képzésben technikumot indít. 2004-ben részt vesz a Pannonforrás Kárpát-
medence Felnőttképzési Hálózat létrehozásában, az Erdélyi képviselet vezetője. 
2014-ben létrehozza egyéni vállakozását, marketing tanácsos. Több prózakötet 
szerzője. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) tagja.  

 
NAGY SZÉKELY ILDIKÓ 1979-ben született Maros megye székhelyén, 

Marosvásárhelyen. Újságíró, író. 2002-ben fejezte be tanulmányait a kolozsvári 
Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politikai Tudományok és Közigazgatás Ka-
rán, újságírói szakon, 2008-ban diplomázott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán, kommu-
nikáció és közkapcsolatok szakon. Már a középiskolai évek alatt publikált verse-
ket, illetve rövidprózát a Népújság című Maros megyei napilap irodalmi-
művelődési mellékletében, a Múzsában. 2007-től a lap állandó, belső munkatársa 
lett. Ugyanebben az évben jelent meg Mint könnyű léptű óriás című első verseskö-
tete a marosvásárhelyi Juventus kiadónál. Az Ajándék. Krisztián könyve című gyer-
mekverskötete az Erdélyi Gondolat gondozásában jelent meg 2014-ben. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD 1965-ben született a Hargita megyei Székelyke-

resztúron. Író, költő, szerkesztő, műfordító. Jelenleg a székelyudvarhelyi székhe-
lyű Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közművelődési munka-
társa. Verset, prózát, gyermekirodalmi írásokat, illetve tanulmányokat, riportokat, 
interjúkat közöl Udvarhelyszékről. Több kiadó és folyóirat, közel 300 önálló ki-
advány szerkesztője, olvasószerkesztője, korrektora. Irodalmi pályázatokon díjaz-
ták írásait. Elbeszélései, gyermekirodalmi, népismereti írásai, néprajzi gyűjtései, ta-
nulmányai, riportjai, műfordításai több kötetben jelentek meg. 

 
POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Budapesten. Az irodalomtudomány 

doktora, Széchenyi- és József Attila-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztjével kitüntetett irodalomtörténész, kritikus. 

1965 óta a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
munkatársa, 20. századi osztályvezetője, majd igazgatóhelyettese, 1996 óta tu-
dományos tanácsadója, 1994 és 1997 között a közgyűlési képviselője, az Akadé-
miai Kutatóhelyi Tanács és az Irodalomtudományok Bizottságának, a Doktori 
Tanács irodalomtudományi szakbizottságának a tagja. 1992-től a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága és az Anyanyelvi Konferencia elnöke. 1995 és 
2001 között a Magyar Írószövetség elnöke, 2002–2007 között az Illyés Közala-



 11 

 

pítvány kurátora. A Literatúra főszerkesztője, a Nyelvünk és Kultúránk és az Európai 
Utas szerkesztőbizottságának az elnöke, a Vigília, a Magyar Nemzet, a Kisebbség-
kutatás és a Valóság szerkesztőbizottságának tagja. A két világháború közötti és 
az 1945 utáni magyar irodalom, az erdélyi, valamint a nyugati magyar irodalom 
történetével foglalkozó tanulmányai közel 100 könyvében láttak napvilágot.  

 
RÓTH ANDRÁS LAJOS 1953-ban született Kézdivásárhelyen. Történész 

és EMKE-díjas könyvtáros, alelnöke a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-

letének. Szülővárosában érettségizett 1972-ben, majd a kolozsvári Babeș—Bolyai 
Tudományegyetem történelem—filozófia szakán folytatta tanulmányait. Az 
egyetem elvégzése után 1978-tól 1990-ig a székelyudvarhelyi 2. sz. Ipari Szakkö-
zépiskolában, a mai Dr. Bányai János líceumban történelemtanár. Ettől az évtől 
napjainkig a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumhoz tartozó Tudományos 
Könyvtár könyvtárosa. 1990-től a Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyó-
irat és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó szerkesztője. 2000-től szerkesztőbizott-
sági tagja az Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok című kiad-
ványsorozatnak.  

Tudományos és ismeretterjesztő írásait, tanulmányait közölte a Brassói Lapok, 
Hargita Népe, Aetas, Székelység, Korunk, Székely Útkereső, Erdélyi Gazda, Iskolakultú-
ra, Könyv-könyvtár-könyvtáros, Rovás, Kelet-Nyugat és más lapok. Társszerzője az 
1994-ben megjelent Székely Útkereső Antológiának és az egy évvel később, 1995-
ben napvilágot látott Orbán Balázs örökösei című köteteknek. A helyi Haáz Rezső 
Kulturális Egyesület által kiadott Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára című, 
1996-ban megjelent kiadvány szerzője. A Székely Útkereső Kiadványok számára 
1998-ban összeállította az Orbán Balázs — korok tükrében című ismeretterjesztő 
kiadványt. Az ő válogatásában és előszavával jelent meg 2005-ben a Született nyel-
vünkön... A magyar anyanyelv dicsérete a XVII–XVIII. században című szöveggyűj-
temény, melynek szó- és névmagyarázata is az ő nevéhez fűződik. 

 
SARÁNY ISTVÁN 1965-ben született a Hargita megyei Maroshévízen. Ál-

talános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte 1983-ban, közleke-
dés-üzemmérnöki diplomát a brassói műegyetem Mechanika Kara csíkszeredai 
kihelyezett tagozatán szerzett 1988-ban. Még abban az évben a Hargita napilap-
hoz került riporternek — 1989. december 23. óta a lap Hargita Népe címen jele-
nik meg. Újságíró diplomát Nagyváradon szerzett.  

2005–2008 között a Hargita Népe mb. felelős szerkesztője, a nyugalomba vo-
nult Borbély László főszerkesztőt váltva a lap élén. 1994–2007 között a Hargita 
Kalendárium új folyamának a főszerkesztője, 1998–2008 között a Magyar Távirati 
Iroda bukaresti tudósítói irodájának munkatársa. 

2011-től ismét a Hargita Népe felelős, majd főszerkesztője. A laphoz visszatér-
ve sem szakad el a könyvkiadástól, szorgalmazására a napilap sikeres könyvsoro-
zat kiadásába fogott, gazdagítva a térség könyvkínálatát. 
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Interjúkat közölt a Székelyföld és a Brassói Lapok hasábjain, 2009–2011 között 
pedig könyves magazint szerkesztett a csíkszeredai Székely Tv számára. 

Írásai az erdélyi magyar, a magyarországi, valamint a vajdasági, felvidéki ma-
gyar sajtóban, erdélyi magyar és román, magyarországi és vajdasági antológiák-
ban, riportkötetekben láttak napvilágot. 

Újságírói munkásságát 1997-ben Bálint András-díjjal jutalmazták, 2002-ben 
elnyerte a Böszörményi Simándi Zoltán riportpályázatának Ficzay Dénes külön-
díját, 2010-ben Hargita Megye Tanácsa életműdíjat ítélt meg számára, 2016-ban 
pedig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egysület (EMKE) Spectator-díját kapta 
„igényes lap- és könyvszerkesztői tevékenységéért, valamint egyéni hangú publi-
cisztikai munkásságáért”. 

Első — Szabó (Daczó) Katalinnal együtt jegyzett — kötete 2001-ben jelent 
meg Megyecsinálók címen a csíkszeredai Státus Kiadónál, 2009-ben látott napvilá-
got a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában Toronyiránt Európában című 
útijegyzet kötete, 2010-ben az Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen című be-
szélgetőkönyve, majd 2011-ben az Önkéntes száműzetés. Beszélegtések erdélyi alkotók-
kal című interjúkötete, ugyanabban az évben a kolozsvári Világhírnév Kiadónál 
Zászlópengetés című jegyzetgyűjteménye. Ugyancsak 2011-ben jelent meg a Hargita 
Kiadó, majd a Hargita Népe Kiadó gondozásában a Mesés Székelyföld című gyer-
mek-könyvsorozat első két kötete, 2012-ban kiegészült a harmadik kötettel. 
2014-ben saját kiadásban jelentette meg a Tudós a végeken. Kelemen József, az igaz 
ember című kismonográfiát, illetve a Csíkszereda Kiadó gondozásában jelent meg 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes utóbbi öt évét bemutató monográfia 
Forrásban címmel, illetve ő jegyezte a Márton Árpád festőművész gyűjteményes 
kiállítása alkalmából megjelent művészalbumban szereplő életút-interjút. 

 
SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR 1954-ben a marosszéki Erdőszent-

györgyön született, de fiatal éveit az udvarhelyszéki Felsősófalván töltötte. Jo-
gász, jogtörténész, jogi doktor. Az 1980-as évektől közölt irodalmi recenziókat 
Erdélyben. Magyarországra való költözése után történelmi, jogtörténeti írásokat 
jelentetett meg. Könyveit Székelyudvarhelyen adta ki, egyéb írásait erdélyi és ma-
gyarországi folyóiratok közölték. A székely jog témakörében a budapesti ELTE-
n, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott előadásokat. A széke-
lyek történelmével kapcsolatosan Erdélyben és Magyarországon civil szervezetek 
előtt is tartott előadásokat. Egyik kezdeményezője volt az egyetlen székely feje-
delem, Székely Mózes mellszobra felállításának, melyet 2013. augusztus 25-én 
avattak fel Felsősófalván. 

 
SZŐCS KATALIN 1946-ban született a Hargita megyei Gyergyóújfaluban. 

Az anyagtudomány doktora, vegyész, fizikus, geológus, kutató, technológus, 
néprajzi gyűjtő, az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Tudományos Techni-
kai Társaság és a Kriza János Néprajzi Társaság előadója, a Magyar Tudományos 
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Akadémia Köztestületi tagja, 2011 és 2017 között a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság Kémiai Szakbizottságának titkára, 18 találmány egyik szerzője, 164 ku-
tatási cikk szerzője. Írásait, tanulmányait közölte a Metallurgia, Analitikus Kémia, 
Kohászati Lapok, Gyopár, Erdélyi Toll, Keresztény Szó, Vasárnap. Természettudomá-
nyos kutatásai könyvben jelentek meg. Népismereti gyűjtéséről rendszeres elő-
adást tart az Önismeret—Népismeret körben, melyet 2009 óta vezet.  

 
TÁCSI ERIKA 1940-ben született Aradon, szülővárosában érettségizett, 1962-

ben Kolozsváron német—magyar szakos tanári oklevelet szerez. 1976-tól I. fo-
kozatú tanár. Írásai a Szabad Szó, Heti Új Szó, Erdélyi Toll, Művelődés, Partium, Par-
tiumi füzetek, Temesvári Tanfelügylőség, A honismeret szolgálatában, Mindenki kalendáriu-
ma hasábjain láttak napvilágot. 1992-től tolmács, fordító. 1996-tól a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 1992-től a Máltai Szervezet, 
2006-tól a Bartók Béla Vegyes kar elnöke, alapító tagja a 2016-tól megalakult 
Várbástya Alapítványnak. Több országos és helyi díj és elismerés kitüntetettje. 

 
TAR KÁROLY 1935. augusztus 30-án született Kolozsváron. Technikus, ta-

nár és újságíró végzettségű. Ötvennégy éve lap- és könyvszerkesztő: volt ripor-
ter, művelődési felügyelő, a romániai magyar ifjúsági lap rovatvezetője, publicis-
tája, a Napsugár gyermekirodalmi folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Szépmíves 
Céh egyik újraalapítója és intézője. Az Erdélyi Kiskönyvtár alapító-szerkesztője, 
az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóirat, az Ághegy 
Könyvek sorozat és a Magyar Liget alapító szerkesztője. A Magyar Nyelv és Kul-
túra Nemzetközi Társaságának választmányi tagja, a Román, a Magyar és a Svéd 
Írószövetség, valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének tagja, az Egyetemes Kultúra Lovagja, Ex Libris-díjas. Iro-
dalmi és irodalomszervezői munkásságáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjé-
vel tüntették ki. Mintegy félszáz regény, vers, tanulmánykötet, kézikönyv szerző-
je, fordító. A Szerenád dobra, cintányérra és egyéb ütőhangszerekre című regényét az 
Irodalmi Jelen pályázatán díjazták. Önéletrajzi regényének harmadik kötetén dol-
gozik. 1995-től Svédországban él és dolgozik a magyar művelődést önzetlenül 
szolgálva. 
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A BESZÉLGETÉS TÁRGYA 
 

 
A LAPTERJESZTÉSTŐL 

A KÖNYVTERJESZTÉSIG  
 

„A KIS ÉS GYAKORLATIAS TANANYAG” 
 

A lapterjesztéstől a könyvterjesztésig — 
lépésről lépésre, részletesen 

 
Az „alapoktól” felépített könyvterjesztésnek hű erdélyi példája — többek kö-

zött — az 1990-ben alapított székelyudvarhelyi Székely Útkereső című irodalmi és 
művelődési folyóirat évtizedes (1990–1999) működtetése, melynek saját, jól meg-
szervezett, magabiztos terjesztői tapasztalata útmutatóként szolgált az egy évvel 
később, 1991-ben, ugyancsak Székelyudvarhelyen alapított, az 1989-es változá-
sok utáni első magyar erdélyi könyvműhelynek, az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adónak. 

 
Beke Sándor A Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében. Székely Út-

kereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2011 
című könyvben tette közzé a folyóirat indulásának, életének, működtetésének, 
majd az igazán magyar érzelmű lapterjesztői áldozatos munkájának a történetét. 
Az alábbi „mindennapi” és „aprólékosnak” tűnő (lap)terjesztési példák és idéze-
tek hadd szolgáljanak kis tananyagnak és okulásnak mindazon könyvszakmába 
vágó vállalkozóknak, akik hosszú távon szeretnék működtetni a könyvüzletet és 
egyetlen célt követnek a könyvkiadásban és könyvterjesztésben — a szolgálatot, 
az anyanyelvhez való önzetlen hűséget, s ezáltal népének és saját szellemi műhe-
lyének a fennmaradását: 

 
 

Az első Székely Útkereső-szám szedése és nyomtatása 
 

Lapunk első számának a szedése és nyomtatása az újonnan, 1990-ben Szé-
kelyudvarhelyen alakult Infopress nyomdai vállalkozás jóvoltából készült. 

Mint minden 1989 utáni vállalkozás, valószínű, hogy az Infopress Nyomda 
munkaközössége is hirtelen verbuvált, de jó szakemberekből állt össze. 

Köztudott, hogy Székelyudvarhelynek mindig jól képzett műszaki „személy-
zete” volt, jó hírű fizikusokkal, mérnökökkel, kiváló, és a „nehéz” ipar ágazatai-
ban igen jártas szakemberekkel. 
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A lap számítógépes szedését s a nyomtatását is az Infopress Nyomda vállalta. 
A Székely Útkereső folyóirat 1990-ben az Infopress első kinyomtatott kiadványa 
volt. Hálás vagyok nekik ezért, de azért is, mert első nyomdagépükkel életre kel-
tették nemcsak Székelyudvarhely, hanem Székelyföld első, 1989 után megjelent 
irodalmi és művelődési folyóiratát, a Székely Útkeresőt. Név szerint köszönöm 
meg a nyomda alapítóinak, Albert Andrásnak, Burus Endrének és Keresztes 
Miklósnak bizalmukat összes, e nyomdánál megjelent lapszámainkért. Nem utol-
só sorban Szabó Lászlónak, az első — Székelyudvarhelyen 1990-ben elindított 
— síknyomású nyomdagép akkori nyomdászának, akinek a keze alól kerültek ki 
azok a lapszámok, melyeket nem csak Székelyföldön és Erdélyben, de még a ha-
tárainkon túl is lapozhattak a magyar olvasók. 
 
 

A Székely Útkereső Kiadványok első kötete 
 
A Székely Útkereső mai jogutódjának, a Székely Útkereső Kiadványoknak az el-

ső száma 1991-ben már a Kossuth utcai nyomdában készült… 
Egy független, szabad, anyagi támogatótól nem függő irodalmi és művelődési 

folyóirat mindig anyagi nehézséggel küzdött és küzd. Nos, a Székely Útkereső úgy 
indult, hogy az Infopress magánnyomda az első számot úgy nyomtatta ki, hogy 
megvárta az első lapszám eladását, és ez már nagy segítséget jelentett számunkra. 
Az A4-es formátumú, 12, majd 16 oldalon megjelent lapszám ára 6 lej volt, ti-
zenkétszer (!) több, mint a Romániai Magyar Szó ára, mely — ha jól emlékszem — 
50 bani volt akkor. 

Lapalapítóként és főszerkesztőként magamban sokszor megmosolyogtam vál-
lalkozói, illetve „üzletemberi” merészségemet, bátorságomat. Azt mondtam, 
hogy ilyen árat csak egy álmodozó, fellegekben járó költő adhat a lapjának. Jó, 
nívós, tartalmas, rokonszenves és radikális lapot sikerült összeállítani, megszer-
keszteni, ezért kapkodta is az új sajtótermékre „éhes” olvasó. Szenzációhajhász 
aligha volt a Székely Útkereső, de az akkori sajtótermékek közül éppen a magas 
szintű művelődési anyagával tűnt ki. Elsőként jelentkezett hasábjain olyan nagy 
nevű szerzőkkel, akiknek — az új és szabad közlési lehetőséget felhasználva — 
azon nyomban előkerültek íróasztalaik fiókjaiból a régi világban eldugott és talán 
örök kallódásra ítélt számtalan kéziratuk. Az olvasók valósággal keresték a Szé-
kely Útkeresőt. Mégis, ahogy a lapszámok gyarapodtak, úgy fogyott és hígult a 
pénz is, s a lap, mely 1991 után már az Erdélyi Gondolat Kiadóhoz tartozott, 
nehezen, de mindig kifizette az egyre növekvő nyomdai költséget. 

Az akkori, ’90-es évek eleji árviszonyítását úgy kell elképzelni, hogy akkor, 
amikor az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadót megalapítottam, 1991-ben 
100000 lej alaptőkét kellett befizetnem a folyószámlára. Ez az összeg 1991-ben 
egyenértékű volt egy új személygépkocsi árával. A lap nyomdai költsége pedig 
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30000 lej volt. Tehát az akkori 100000 lej három lapszám kinyomtatásához volt 
elegendő. 

A hónapok, évek során számtalanszor nullázódott a folyószámla, mégis — a 
szűkölködés ellenére — 1991-ben beindítottam a Székely Útkereső Kiadványso-
rozatot is. Ugyanebben az évben jelent meg az első kiadvány is, a Vass László 
Levente Egyedül az éjszakában című, hátrahagyott verseit tartalmazó kötet. A ki-
adványsorozat első kötetének kinyomtatására a székelyudvarhelyi állami nyom-
dához folyamodtam, ahol a többi, modern nyomtatási eszközökre törekvő 
nyomdák mellett ez a nyomda még mindig a régi, magasnyomású nyomdagépet 
használta. A nyomdai költség viszont itt jóval kisebb volt, mint az Infopressnél 
vagy másutt. 
 
 

A lapterjesztés körüli gondok 
 

A lapterjesztés nemcsak leírt fogalom, hanem a legfontosabb feladat egy lap 
vagy folyóirat életében. Bármilyen termék gyártása, létrehozása komplex munka-
folyamatok összességének az eredménye. Főleg a „kényes” lapkiadás volt/van 
ilyen helyzetben. Hiszen a lapalapítónak mindenekelőtt ki kell gondolni a lap 
ideológiáját, eszmei vezérfonalát, szellemét, irányvonalát, hogy kihez-kinek szól 
majd, milyen célközönséget, azaz olvasói tábort céloz majd meg? A fölállított 
képlethez minden rovathoz vagy tudományághoz megfelelő, hozzáértő szerkesz-
tőket kell toborozni, úgy, hogy a más városban élő és bedolgozó (táv)szer-
kesztőnek a távolság ne jelentsen akadályt; meg kell keresni a szerkesztők közötti 
legegyszerűbb és legolcsóbb kommunikációs lehetőséget; fel kell áldozni egy la-
kást/helyiséget a szerkesztőségnek, lehetőséget kell teremteni egy „központnak”, 
ahová a bejött-begyűlt anyagok megérkeznek, s ahol a főszerkesztő és a helyi 
szerkesztők átnézhetik és megbeszélhetik a sajtóanyagokat; jól gépelő és a számí-
tógépes programokat ismerő szedőt és tördelőszerkesztőt kell alkalmazni; egy 
olyan gazdasági menedzserre is szükség van, aki — állami támogatás hiányában 
támogatásért vagy reklámozási lehetőséget ajánlva — a mecénás szellemű gazda-
sági vállalkozókhoz a megfelelő helyen és a megfelelő időben bekopogtat; jó ad-
minisztrációs érzékű embert kell foglalkoztatni, aki kellő irodai felszerelésekkel 
megkönnyíti a szerkesztőségi munkálatokat; jó, hozzáértő, a pénzügyi törvénye-
ket jól ismerő könyvelőt kell alkalmazni, aki a kiadvány minden anyagi rezzenését 
követi a készpénzben bejött összegektől a bankszámlákig; élelmes, rugalmas, 
mozgékony lapterjesztőket kell keresni. Egyszóval olyan embereket kell „tobo-
rozni”, akikben az is tudatosult, hogy munkájuk nemcsak egyszerű hivatás vagy 
megélhetési lehetőség, hanem szolgálat is. Mert ezek az emberek nem mások, 
mint a kultúra aktív „strázsái”, akik szeretetet és önfeláldozást éreznek a leírt és 
kinyomtatott szóért. Ha egy működő vagy egy induló lap mindezeket nem tudja 
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megengedni magának, akkor természetesen a lap tulajdonosára hárulhat minden 
fent felsorolt „attribúció”. 

A Székely Útkeresőt több székelyföldi és külföldi lapterjesztő vállalta. Ezek kö-
zül kiemelt felelősségtudattal állt a folyóirat mellé a csíkszeredai Tőzsér József, 
aki nem hónapok múlva, hanem időben vagy előre kifizette a terjesztésre átvett 
folyóiratot. 

Közben már a ’90-es évek elején nagyot változott a lapterméket és a könyvet 
„befogadó” olvasó szokása is: egyre kevesebbet tért be abba a könyvesboltba, 
melyet azelőtt pár évvel még szellem-szomjasan majdnem minden nap meg-
látogatott. 

A Székely Útkeresőt tálalni kellett, mindig ott, ahova a magyar olvasó elment: 
nagyvárosi összejöveteleken és rendezvényeken, templomok bejáratánál, misék 
és istentiszteletek után, bevásárlóközpontok bejáratánál, a zöldségpiacok kör-
nyékén, ahol a falusi ember is megfordult, vallásos ünnepeken, zarándokhelyeken 
nagy tömeg előtt, gyárak és üzemek kapusszobái előtt, amikor épp jött ki a váltás, 
tanintézmények tanári szobáiban stb. 

A Székely Útkereső állta az egyre nehezebb sorshelyzet buktatóit. Így maradt 
fent a folyóirat közel egy évtizedig 1990 és 1999 között. 

 
 

Emlékek a lapterjesztés idejéből 
 

Visszaemlékszem, hogy 1990 pünkösd szombatján a csíksomlyói Ferenc-rendi 
kolostor előtt egy kicsi asztalról árultuk a folyóirat első és második számát. Ami-
re véget ért a szentmise, a több mint háromezer példányban megjelent Székely 
Útkereső első és második számából több ezer példányt eladva vonultunk be mi is 
családtagjainkkal — felekezeti hovatartozástól függetlenül — a nagy zarándok-
hely ősi templomába, hogy mi is elmondjuk pünkösdi imánkat. Hogy köszönetet 
mondjunk Mária szobra előtt Istennek, hogy erőt adott nekünk ehhez a kiszá-
míthatatlan vállalkozáshoz. De szerencsére akkor én még nem tudtam, hogy mi-
be vágtam bele a fejszémet, csak később jöttem rá, akkor, amikor lapalapító fő-
szerkesztői tapasztalatot nyerve könyvkiadót is alapítottam. Ekkor visszaút már 
nem volt. Menni kellett tovább, hogy a könyvkiadó és kiadványa fennmaradjon. 
Hogy korábban megálmodott folyóiratommal, s a könyvkiadóval együtt kenye-
rünket keresve családom is tovább élhessen és megmaradjon. 

1991-ben, magyarországi turistautam idején, az egyik budapesti aluljáróban 
felfigyeltem, hogy a nagy múltú magyar folyóiratok mellett a pulton árusítják a 
Kortárs, az Alföld, a Tiszatáj és az Élet és Irodalom mellett a Székely Útkeresőt is. — 
No, lám — mondtam magamban —, most az egyszer a „kortárs” székely a Kü-
küllők vidékéről nem viccelni jött ökrös szekéren Budapestre, nem is azért, hogy 
itt maradjon, hanem azért van jelen ezen a tiszteletre méltó helyen, hogy tisztes-
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séges utat keressen magának ebben a bonyolult világban. 1 forint volt itt ennek a 
székely lapnak az ára. 

Van olyan emlékem is, amikor folyóiratommal a budapesti plébániákhoz be-
kopogtatva, az egyik papi lakon minden előzetes tudakozódás nélkül úgy foga-
dott a plébános, mint erdélyi menekültet. „— Nem, én nem vagyok menekült, 
csak a Székely Útkeresőt hoztam terjesztésre… — a templom híveinek…” — 
mondtam. És ekkor láttam igazán azt a boldog csalódást és a megszégyenülés 
pírját a testes plébános úr kerek arcán, aki örömében előre kifizette a terjesztésre 
felajánlott Székely Útkereső-példányokat. 

De volt olyan különleges eset is, amikor az Erdélyből elvándoroltak kerestek 
meg a Szabók utcai tömbházlakásom szerkesztőségében és tízesével, százasával 
vásárolták meg a Székely Útkeresőt, csakhogy átvihessék kinti honfitársaiknak 
Ausztriába, Németországba, Kanadába, az Egyesült Államokba, Ausztráliába. 

Itthoni emlékként hadd idézzem a Beke Sándor—Ráduly János: Szépirodalom, 
néprajz, rovásírás. Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról cí-
mű interjúkötetből a Ráduly Jánosnak nyilatkozott gondolatokat: „Saját tapaszta-
latomat mondom el: 1990-ben, miután Székelyudvarhelyen napvilágot látott az 
általam alapított Székely Útkereső című folyóirat, a kolozsvári Helikon egyik májusi 
száma egész oldalas ismertetőt, jobban mondva kritikát közöl az első lapszámról 
(…). Akkor a Helikont — a hajdani Utunk utódját —, sok irodalomkedvelő ol-
vasta vidékünkön. Nyilván, hogy a nagybetűs SZÉKELY ÚTKERESŐ című 
szövegre sokan felfigyeltek és el is olvasták. Talán ezzel is magyarázható az, hogy 
folyóiratom első lapszámából kisvárosunkban több mint 1000 (nem elírás!) pél-
dány kelt el rögtön a »kritika« megjelenése után. Mindenki a Székely Útkeresőt »ke-
reste«”. 

Felemelő biztatást, hatalmas impulzust jelentett a fenti történet számomra, az 
anyagi siker pedig 100 százalékos garanciát arra, hogy igenis lesz folytatás. Lesz, 
amiből kifizetni az első lapszám nyomdai költségét, sőt az első szám jöve-
delméből előre kifizethettem a második számot is, a munkatársakat is, ezen kívül 
pár szerkesztőnek akkori — állami — fizetésük háromszorosát juttattam hono-
ráriumként.  

 
* 

 

Később azonban, ahogy az erdélyi lapok gombamódra szaporodtak, a szer-
kesztőségeknek a lapterjesztés lett a legnagyobb gondja. A lapoknak a rendszer-
váltás után pár évvel szerveződniük kellett, terjesztői hálózatot kellett kidol-
gozniuk. A Nagyváradról Csíkszeredába költözött Pakó Oszkár vállalkozó egész 
Erdély-szerte kidolgozott terjesztői hálózaton dolgozott, melyet levélben ajánlott 
fel az erdélyi kiadványok szerkesztőségeinek. Az új lapok — melyek nagy lánggal 
és hévvel létesültek — egy idő után már rendszertelenül kezdtek megjelenni, 
vagy már nem is jelentek meg. A főszerkesztők nagy része azonban nem ismerte 
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el a kudarcot. Az óriáslépésekben növekvő nyomdai költség alig engedte szóhoz 
jutni az újságokat, folyóiratokat.  

A Székely Útkereső, ha összevont számokkal is, de megjelent. Olvasótábora 
megmaradt a Székelyföldön, Erdélyben, sőt a határokon túl is. Udvarhelyen a 
Hídfő kft. gondoskodott hírlapboltjaiban a lap terjesztéséről, ezen kívül szám-
talan helyi üzlet tette ki a lapot a pultjaira; a csíkszeredai Alutus Kft., Orion Kis-
vállalat és Zenit Rt. már könyvesboltokban és butikokban forgalmazta ország-
szerte; Budapesten a Krisztina körúti Püski Könyvesbolt, az Erdélyi Magyarok 
Egyesületének a székháza és a Szent István Társulat könyvesboltja adott otthont 
e székelyföldi kiadványnak; Gondos Béla lapterjesztő a Gondos Betéti Társasá-
gon keresztül terjesztette a magyar főváros butikjaiban és forgalmas aluljáróiban. 

 
 * 

 

A diktatúra évei után az információéhes olvasóé volt a szó: ő szelektált, ő fi-
zetett, más szóval ő vásárolt. Egyszóval ő tartotta fent az általa kiválasztott és ol-
vasott sajtóterméket. Az 1990-es év végén azonban szomorú jelenség követke-
zett be a sajtó életében: az értékes lapok egyre nehezebben jelentek meg, vagy 
már meg se jelentek, késéseiket a sajtópiacon nagymértékben befolyásolta min-
denekelőtt a megemelkedett nyomdai költség. A komoly lapok egy része bukdá-
csolva látott napvilágot, legrosszabb esetben megszűnt: kiütötte őket az első ro-
mániai magyar szabad sajtó ringjéből az olvasó meglepően „olcsó” szellemi igé-
nye.  

 
 

Pillanatképek a Székely Útkereső 
magánterjesztőinek a munkájáról 

 
A Székely Útkereső legtöbb példánya leginkább a szerkesztőség által vagy az 

önként jelentkező magánterjesztők révén jutott el az olvasóhoz. A szerkesztőség 
minden tudását-tapasztalatát felhasználta azért, hogy „munkába” marasztalja lap-
terjesztő „ügynökeit”. Az anyagi támogatás hiányában a magánterjesztők — utcai 
standról vagy színházi előterekben pultokról kínáló emberek — nem voltak má-
sok, mint e szellemi műhely igazi „fenntartói”, őrzői — az 1989 után megszüle-
tett és kinyomtatott szabad „magyar szó mentorai”. 

Az 1990. március végén megjelent első szám — magánterjesztőink révén — 
gyorsan eljutott az erdélyi magyar olvasóhoz. A lapot Székelyudvarhelyen és 
környékén, a Nyikó és Homoród menti falvakban, Székelykeresztúron és kör-
nyékén, Csíkszeredában és a Csíki-medence falvaiban, Szovátán és a sóvidéki 
falvakban, a Kis-Küküllő mentén, Brassóban és Hétfaluban, Málnáson és Tus-
nád-fürdőn, Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medence kistelepülésein, 
Sepiszentgyörgytől Nagybányáig, Marosvásárhelytől Margittáig, Szentegyházától 
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Nagyszalontáig, Szatmárnémetitől Nagyváradig, Kézdivásárhelytől Aradig, 1994 
után pedig — az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó könyveinek forgalmazása céljá-
ból a Székelyföldön létrehozott alkalmi vagy állandó standjain forgalmazták. A 
lap magánterjesztői lelkészek, tanárok, köztisztviselők, diákok és nem utolsó 
sorban a munkatársak vagy a szerkesztők voltak. 

Legszembetűnőbben a Székely Útkereső postaládájába 1990 és 1995 között ér-
kezett levelek/dokumentumok igazolják az önkéntes, vagy az általunk felkért 
lapterjesztők munkálkodását, törekvéseit, írásos visszajelzéseit. Íme, néhány kéz-
zel fogható, időrendi sorrendben összeállított „bizonylat”: 

 
Az 1990. MÁJUS 23-án keltezett munkatársi együttműködést jegyző Mészely 

József levelében ez olvasható: „szívesen fogadnám, ha címemre minden számból 
postáznátok 5 drb-ot, de lehet, hogy szűkebb környezetben is még többre lenne 
igény”, majd két héttel később, június 6-án jegyzi: „nem ártana, ha a Székely Út-
keresőt itt Szentgyörgyön is árusítanátok, mert igény lenne rá.” 

 
JÚNIUS 26-án Szász István református lelkész Nagybányáról postai utánvéttel 

50 példányt rendel a lapból: „Egy kedves közvetítő által 35 példányt kaptam a 
»Székely Útkeresőből«. Az érdeklődés 50 példányszámig terjed. Tisztelettel kérem a 
harmadik számból 50 (azaz ötven) példányt címemre utánvétellel megküldeni.” 

 
AUGUSZTUS 1-jei levelében a margittai Papp Attila tanár azt tudatja szer-

kesztőségünkkel, hogy: „színvonalas lapjukból havonta 300-at magam, tanítvá-
nyaim, volt tanítványaim nevében terjesztésre nagyon szívesen vállalunk. Ez a 
lapdömping (inkább nem sorolom őket) válogatásra készteti az olvasót” (…) 
„Ha az első számokból maradt, ha 50-50-et küldenek is, szívesen találunk rá ve-
vőt” — írja. 

Elek György szatmárnémeti szerző 8-án írja: „A Független Magyar Párt szat-
márnémeti újságterjesztője vállalja a Székely Útkereső terjesztését. Első alka-
lommal 100 példányt. Lehet három szám is. Ha menni fog, vállal többet is. Az 
első csomagot küldje az én címemre, addigra elkészül a pártház és megadom a 
kislány pontos címét, hogy megegyezzenek a formaságokban”. 

Marosvásárhelyről Török László 22-én írt levelét így fejezi be: „Köszönöm a 
Székely Útkereső 3. számát. Majd elő is fogok fizetni rá. Ha óhajtja, meg tudom 
oldani a lap marosvásárhelyi terjesztését, illetve utcai árusítását.” Szeptember 4-
én ismét jelentkezik: „A következő lapszámból küldjön legalább 1000 [ezer!] pél-
dányt. Ha elfogy, még kérek telefonon. Mikor jelenik meg az új szám? Ezt azért 
kérdem, mert lehet, hogy kb. két hét múlva megyek Kirulyba, viszem a kötetem 
kéziratát, s mikor jövök vissza, hozom a lap(csomag)ot. (…) De ha esetleg a 3-as 
számból vannak megmaradt példányok, azokat addig is elküldheti postán a cí-
memre.” 
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SZEPTEMBER 21-én a nagyszalontai Dánielisz Endre levelében közli: „Bihar 
megyei terjesztésre 200 darabot (példányt) magam is átveszek.”  

Jánosy Erzsébet Kolozsvárról szeptember 24-én rejtvénykötetét ajánlja fel a 
Székely Útkereső folyóirat induló kiadványsorozatának, s az október 10-i levelében 
kötete terjesztéséről gondoskodva „személyes aggályait” tolmácsolja a lap fő-
szerkesztőjének: „Nem tudom, hogy a terjesztésével mi fog történni? A SZÉ-
KELY ÚTKERESŐ szerkesztősége vállalja a terjesztését is? (ezt a kérdést azért 
merem feltenni, mert időközben tárgyaltam egy kolozsvári szerkesztőséggel, azaz 
az illetékesekkel, akik ki is nyomnák és terjesztését is vállalták, de abból csak 
márciusban lenne valami — még csak most szerelgetik a nyomdájukat — és én 
attól félek, hogy mire elkészülünk, megtelik a piac selejt rejtvényekkel — ha sza-
bad ezt a kifejezést használnom — és akkor nehezebb lesz az eladás). Hallottam, 
hogy Csíkszeredában van egy privát terjesztő, de nem tudom, igaz-e és ha igen, 
mennyire megbízható? Egy másik megoldás — ha igaz —, hogy az állami könyv-
terjesztő is bizonyos százalékért vállalja a terjesztést. 

Elég tájékozatlan vagyok ebből a szempontból, mert még nem jártam utána és 
nem tudom, mi a módja a terjesztésnek.” 

 
OKTÓBER 24-én a nagyváradi Szombati István levelének utóiratában jegyzi 

meg: „Köszönöm a mellékelt példányt az Útkeresőből. A forgalmazása ebben az 
újságdömpingben nem éppen egyszerű. A fiam megígérte, hogy beszél az Ady 
Líceum magyartanáraival (ő a tavaly végzett): én a magam részéről próbáltam a 3. 
számot bemutatni a Bihari Naplóban: sajnos, nagyon sokan — szégyen! — Vá-
radon még azt sem tudják, hogy egy ilyen közéleti-művelődési-irodalmi havilap is 
létezik!” 

 
NOVEMBER 10-én Szász Róbert kézdivásárhelyi olvasónk keres föl levéllel: 

„Nemrég került kezembe a »Székely Útkereső« 4-5. összevont száma. És miután 
kiolvastam, nagyon sajnáltam, hogy nem figyeltem fel hamarább erre a ténylege-
sen színvonalas havilapra. Próbáltam megszerezni az előbbi számokat is, de saj-
nos nem sikerült megkapni őket. Ezért nagyon hálás lennék Önöknek, ha vala-
milyen úton eljuttatnák hozzám az előző három számot (fizetség ellenében).” 

12-én Sárközi Zsuzsanna hűséges lapterjesztőnk Szentegyházáról levelében te-
szi fel a forgalmazással kapcsolatos kérdéseit: „Köszönöm a néhány sort, meg az 
előző példányokat. Szeretnék tisztázni néhány dolgot: 1. Kell-e kifizessem az 
előző példányokat? 2. Miért írtál az értéknek 4000 lejt, hisz 300 darab van. Az 
előző 900 lejt postáztam. Vagy nem kaptad volna meg? Nem tudom, milyen vá-
laszt keressek. 3. én nem 300 drb.[-t] kértem, hanem akkor melegiben jó lett vol-
na vagy 100 drb. a régiből, vagy 200 a friss példányból, mert mentem Sepsiszent-
györgy városába. Most már mindegy. Megpróbálom eladni, ha nem sikerül, leg-
fönnebb visszaviszem. 4. nem minden 2. vagy 3. pénteken megyek az Anyavá-
rosba, hanem minden pénteken az első (…) kivételével. Tehát 16-22 óra közt 
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megtalálhatsz a hegyen. A pénzt postázni fogom, mert a találkozás nem való-
színű.” 

26-án Zsigmond László, Málnásfürdőn élő olvasónk levélben adja hírül: „Alul-
írott Zsigmond László nyug. tanító málnásfürdői lakó tisztelettel hozom tudo-
másukra, hogy a múlt héten Tusnádfürdőn jártamkor rátaláltam az újságárusnál a 
Székely Útkereső irodalmi havilapra és úgy megörvendtem neki, hogy azonmód 
2-2 példányt vásároltam belőle. Sajnos, csak a 4-5. és a 6. számokat sikerült ott 
megkapnom, több szám sem akkor, sem azelőtt ott nem jelent meg. Nagyon szé-
pen kérem, hogy szíveskedjenek az előző számokból 1-3.-ig 2-2 példányt címem-
re utánvéttel portóköltséggel együtt megküldeni. Azért kérnék 2-2 példányt, Pá-
rizsban élő fiamnak el fogom küldeni az egyik példányt. A jövőben is pontos vá-
sárlója leszek, ha Tusnád-fürdőre rendszeresen küldeni fogják.” 

 
DECEMBER 2-án Molnár János, Kovács Ágnes, Teleki Gábor, Mátrai Géza, Kovács 

Ildikó, Mile András, Cserne Sz. Edit aláírásával a kanadai Torontóból jelentkezik a 
Magyar Emberi Jogok Fóruma vezetősége: „Tisztelt szerkesztőbizottság! Az 
Észak Amerikai magyarság szívesen olvasná erdélyi testvéreik lapjait. Önök bele-
egyezésével szervezetünk hozzájárul olvasóközönségük körének bővítéséhez, 
ugyanakkor készek vagyunk információt cserélni és propagálni. Tudatni kívánjuk 
az erdélyi magyarsággal létezésünket (mint szervezet) és segítőkészségünket. Kér-
jük, tudassák a fórummal lapjuk előfizetésének feltételeit, valamint a szerkesztő-
ség véleményét a fent említett kapcsolat kialakításáról.” 

3-án Veress Gábor dicsőszentmártoni lelkipásztor, a Székely Útkereső önkéntes 
helyi lapterjesztője tájékoztat: „Remélem, hogy nem elkésve, csak megkésve tájé-
koztatom Önt, hogy sikerült egyelőre 25 drb. »Székely Útkereső« lapmegrendelőt 
találnom. Remélem, hogy a jövőben sikerülni fog többet is beszervezni, amen--
nyiben városunkban megismerik a kiadványt. Tekintettel arra, hogy nagyon sok 
kiadvány látott napvilágot, az újaktól talán óvakodnak az atyafiak.” 

14-én László János nyárádszeredai magyartanár érdeklődik a rendszeres előfize-
tés lehetőségéről: „Szeretném, ha közölnék velem, miként lehet rendszeres előfi-
zetővé lenni, így gondolom, hogy diákjaim is szívesen vásárolnának, vagy meg-
rendelnék.” 

16-án Török László karácsonyi és újévi jókívánságait küldi a szerkesztőségnek, 
majd megjegyzi: „Sajnálom, hogy a lapterjesztés miatt a Székely Útkeresőt még 
nem tudták mind eladni. Még van belőle 300 példány. A fiam hetekig Magyaror-
szágon volt, s azalatt nemigen árusítottam a lapot. Most hazajött s azt mondja, 
hogy el fogja adni, de az még időbe telik... Tudom, hogy neked most nem ma-
gyarázkodásra van szükséged, hanem a pénzre, de mit tegyek? Egy kis türelmet 
kérek...” 

18-án Jánosi Judit tusnádfürdői lapterjesztőnk levelében kevesli, hogy csupán 
30 példányt tudott eladni a Székely Útkeresőből, ezért azt üzeni, hogy a továbbiak-
ban nem vállalja a folyóirat terjesztését.  
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27-én kelt levelezőlapon Könczey Margit, a kovásznai könyvtár vezetője értesíti 
a főszerkesztőt a küldött lapszámok sorsáról és arról, hogy van még egy általa és 
a Székely Útkereső szerkesztősége által sem ismert személy a városban, aki terjeszti 
a folyóiratot: „Én is írni akartam, hogy megkérdezzem, mit csináljak, a 100 darab 
lapból (50 4-5-ös, 50 6-os) 87 elkelt. Még maradt 13, de még nem nagyon veszik. 
Akit érdekelt, az már várja a 7-est. Visszaküldjem a megmaradt számokat és a 
870 lejt, vagy még próbálkozzak? 

Én egyébként nem foglalkozom lapárulással, azaz csak részben. A városi 
könyvtár vezetője vagyok és az Európai Idő születésétől vállaltam a lap kovász-
nai megismertetését és terjesztésének megszervezését. Azután hagyománnyá vált, 
hogy 50-et mi is eladunk. A szerkesztő azért írta ki az én nevemet, mert az jutott 
eszébe. Azt hiszem, hogy 25-t el tudunk mi is adni. Hallottam, hogy valaki való-
ban árulja a lapokat. Megérdeklődöm és közlöm önnel.” 

December végén Sárközi Zsuzsanna tudatja Szentegyházáról: „Kedves Sándor! 
Kerestelek a munkahelyeden és a lakásodon. Hoztam az újságok árát. Még elvál-
lalok 100 drb-t a 4-5-ös számból, vagy 200 drb-t a friss számból.” 

 
1991. JANUÁR 5-én a kolozsvári Balogh Edgár, a Székely Útkereső munkatár-

sa írja: „Egyben kérnék postán 3 példányt a számból, hogy elküldhessem másutt 
élő barátaimnak, esetleg másodközlés végett”. 

10-én Szabó Gizella Szovátáról postázza levelezőlapját: „Engesztelésképpen je-
lenthetem, hogy a Székely Útkeresőből küldött számok felét eladtuk. Még mindig 
próbálkozunk, ezért nem számoltam el. Közelebbről megteszem. Újabb szá-
mokból is vállalunk.” 

28-án Török László Marosvásárhelyről — szintén levelezőlapon — üzeni: 
„Február első napjaiban küldjük a hátralevő összeget. A megmaradt példányokat 
elküldtem Pestre, s ezek ára majd valamilyen formában visszatérül. A 7-es szám-
ból küldhetsz 300 példányt. Ennyi biztosan elfogy.” Szentegyházáról pedig 
ugyanezen a napon Sárközi Zsuzsanna adja hírül: „Elküldtem 50 darab Székely 
Útkeresőt, a 4-5. számból, ugyanakkor az első száz példányra a 900 lejt. A hetes 
számból megpróbálok még eladni, ha viszont nem sikerül, akkor postázom. Te-
hát tartozom neked 150 db. (a hatos) és 50 db. (a hetes), összesen 200 db. újság 
árával. Nagyon remélem, két héten belül megoldódik. Minden hónapban küldhe-
ted a 100 darabot, ennyit átlagban, kisebb-nagyobb közökkel el tudok adni.” 

 
FEBRUÁR 2-án Lázárné Szathmáry Éva Aranyosgyéresről keltezett levele arról 

ad hírt, hogy Kolozs megyében, de különösen Aranyosgyéresen nagyon nehezen 
jutnak el a más megyékben, de különösen Kovászna, Hargita, Bihar megyékben 
megjelenő magyar újságok, majd a levélíró felsorolja az általa tapasztalt terjesztési 
okokat: „A posta nem biztosítja a más megyékből rendelt újságok megérkezését. 
(Így jártam a Brassói Lapokkal és az Európai Idővel — később ezeket megsze-
reztem magán lapterjesztőknél.) Épp azért nagyon szeretném, ha lehetséges len-
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ne, pénzutánvétellel elküldenék a HAZANÉZŐ 2.-es számától (1.-est véletlenül 
kaptam meg) és a SZÉKELY ÚTKERESŐ 1, 2, 3, 4, 5-ös, (6-os és 7-esekhez is 
véletlenül jutottam) 8-as, 9-es, 10-es számait, az 1991-es számokat. Szeretném, 
ha arról is értesítenének, hogyan lehetne biztosítani az 1991-es év minden számá-
nak a megküldését, mert Kolozs megyében egyedül Aranyos-gyéresen menekült 
meg egy általános iskolai magyar szaktanterem a diktatúra évei alatt, s ennek az 
anyagát szeretném kiegészíteni folyóiratok, újságok bekötött sorozataival. 

Máskülönben nagyon színvonalasak ezek a lapok, s itt a szórványmagyarság-
nak ezen a területén, a nemzetiségi öntudatosodáshoz nagy szükség lenne rájuk, 
no de a posta ördögével való harc, s egy-két »lelkes« magyar még nem tud tava-
szabb tavaszt hozni... 

Dehát ha »egy« fecskének is tudnának ebben segíteni, előre is hálásan köszö-
nöm, tisztelettel: Lázárné Szathmáry Éva.” 

5-én Tusnádról Jánosi Judit arról értesít, hogy: „Kézbesítettem önnek az újsá-
gokat és az eladott újságok árát, kérném szépen értesítsen, ha megkapta (…).” 

12-én B. Kiss Béla, a budapesti Erdélyi Magyarok Egyesületének az elnöke le-
vélben kéri a szerkesztőséget, hogy juttassuk el lapunk legutóbbi három számát 
és azt, hogy a Székely Útkeresőből küldjünk cserepéldányt az egyesület által alapí-
tott Erdélyi Könyvtárnak: „Tisztelt Szerkesztőség! 1991. március 15. és 17. kö-
zött Budapesten, a Nemzetközi Vásár területén immár másodszor rendezik meg 
a sikeresnek bizonyult Sajtófesztivált. 

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete eddigi sajtófigyelő és szemléző munkájából 
következően, szívesen vállalja az erdélyi magyar nyelvű lapok bemutatását ezen a 
tágas fórumon. 

Ezért kérjük, juttassanak el hozzánk lapjuk legutolsó három számából egy-egy 
példányt. 

Szándékunkban áll ez alkalommal az erdélyi magyar lapok katalógusát is meg-
jelentetni, mely megkönnyítené a magyarországi és az otthoni közvélemény tájé-
kozódását, s Önöknek is a szellemi jelenlét lehetőségét biztosítaná. 

Ennek érdekében kérjük, küldjék el lapjuk röviden leírt történetét és a követ-
kező adatokat (vagy hozzák személyesen): — pontos név, cím, kiadó; — szer-
kesztőbizottság; — alapítás éve; — példányszám; — ár; — előfizetési lehetőség; 
— a lap jellegzetességei, rovatai, tájékozódási köre. 

Egyúttal értesítjük Önöket, hogy Egyesületünk egy Erdélyi Könyvtár létreho-
zásán dolgozik, s jelenleg mintegy 5000 könyvvel és többszáz újsággal rendelke-
zik. Szeretnénk, ha lapjukból folyamatosan cserepéldányt küldenének, mi pedig 
felajánljuk saját kiadványainkat s magyarországi lapok erdélyi vonatkozású cikk-
szemléit. 

Ha módjukban áll, a fentiekről értesítsenek más szerkesztőségeket is, mivel 
címjegyzékünk esetleg hiányos lehet.” 
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MÁRCIUS 1-jei keltezésű a Cserne Sz. Edit által megfogalmazott torontói le-
vél: „Örömmel olvastuk, ajánlatunkat elfogadtátok és hajlandók vagytok kibőví-
teni a Székely Útkereső olvasóközönségét a kanadai magyarság körében. 

A többi kínálkozó lehetőségre most nem térünk ki, elsősorban a lap megren-
delését kívánjuk valós alapokra helyezni. A reális helyzetet felmérve a követke-
zőket szeretnénk tisztázni (ötleteinket részben más erdélyi szerkesztőségek javas-
lataiból merítjük): 

1. A lapot magánszemélyként kellene postázni a megrendelők pontos címére. 
Ha tucatosan érkezik a HHRF címére és nekünk kell kézbesíteni, időveszteség és 
jelentős pénzveszteség áll fenn. (Bélyeg ára $) 

2. Az előfizetésekből befolyó pénzösszeget hajlandók vagyunk begyűjteni és 
bizonyos időközökben beküldeni a szerkesztőség címére. Ésszerűbb lehetőség 
az, hogy a pénzt kanadai bankszámlán őrizni, ha a jövőben szándékotokban áll 
berendezést vásárolni a kiadó részére, így elkerülhető a pénzveszteség, ami kül-
dés esetén alkalmanként min. 20 $. 

3. Mielőtt előfizetőket toboroznánk, ismernünk kell pontosan az önköltségi 
árat, valamint a posta miatt fennálló időveszteséget, ennek érdekében kérjük, 
hogy küldjél a HHRF címére egy példányt pontos feladó dátummal ellátva. 

Amennyiben a fent említett kérdések tisztázódtak, elindítjuk a Székely Útke-
reső népszerűsítését Észak-Amerikában. 

Várjuk válaszodat és amennyiben céljaink megegyeznek és törekvéseid a ma-
gyar kultúra érdekeit szolgálják, a HHRF részéről őszinte közreműködésre szá-
míthatsz.” 

 25-én Balla Tamás olvasónk írja a Beszterce-Naszód megyei Magyardécséről: 
„Egyik barátommal nagyon szeretnék felzárkózni olvasótáborukba. Kérem, ha 
tehetik, egy kis levélen értesítsenek, miként kaphatnánk meg (2 példány) minden 
lapszámjukat.” 

 
SZEPTEMBER 15-i levelében Balogh Edgár a Székely Útkereső további fenntar-

tását elősegítő jóindulatú tanácsát közli Kolozsvárról: „Amit még ugyancsak 
szívből üzenhetek, az a lapterjesztéshez való biztató hozzászólásom. A terjesztés 
alapja, hogy tudjanak minél szélesebb körben róla, de ehhez minden számból egy 
hír közlése kell, tartalmi kivonattal. Kapnak ilyen közlést lapjaink? 

Csak a legutóbbi számban közérdekű Ferenczi István írása a székelyek sokat 
vitatott történetéről, s ugyancsak ebből a lapszámból kaptam áttekintést (a lexi-
konok számára fontos) Hargita megyei magyar időszaki kiadványokról!” 

21-én különleges körlevél érkezett szerkesztőségünk postaládájába. Feladója 
nem volt más, mint Horváth Alpár, a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Európai Idő 
független emberjogi-kisebbségvédelmi és kritikai hetilap főszerkesztője, aki a 
romániai, többnyire a független magyar sajtó „egyre súlyosbodó gondjai okán” 
kereste fel a magyar lapok szerkesztőségeit, azzal a kéréssel, hogy csatlakozzanak 
az általuk elképzelt erdélyi terjesztőhálózat működtetéséhez: „Tisztelt szerkesz-
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tő/kiadó kollégák! A romániai (és különösen a független) magyar sajtó egyre sú-
lyosbodó gondjai okán ezúton értesítjük, hogy szándékunkban áll egy erdélyi (és 
elsősorban magyar) terjesztőhálózat létrehozása, ill. talpraállítása, melyet — el-
képzeléseink szerint a létrehozandó romániai magyar lapkiadók szövetsége támo-
gatna: anyagilag-erkölcsileg egyaránt. 

Kérjük, hogy (amennyiben csatlakozni kívánnak tervünkhöz) 1991. okt. 5-ig 
értesítsenek telefonon vagy faxon, hogy az október 7-én Sepsiszentgyörgyön (az 
Európai Idő székházában) tartandó tanácskozáson (amely egyszersmind a Ro-
mániai Magyar Lapkiadók Szövetsége alakuló ülése is lenne) részt kívánnak-e 
venni, a terjesztőhálózattal kapcsolatos teendőket megbeszélendő. 

A tanácskozás kezdete: 1991. okt. 7. — 10 óra (tervezett tartama: 3-5 óra). 
HORVÁTH ALPÁR, főszerkesztő.” 

A főszerkesztő mellékelte a terjesztőhálózat kiépítését vállaló Pakó Oszkár le-
velét is, valamint az erdélyi és a partiumi terjesztési hálózat kézzel rajzolt térké-
pét. Innen, e levélből is világosan kitűnik, hogy a ’89-es rendszerváltozás után két 
évre, a fennmaradásért vívott harcban mennyire fontos volt az erdélyi magyar 
lapkiadás számára egy megbízhatóan működő terjesztőhálózat üzemeltetése. És 
az ok világos volt: a sajtószabadság és a demokrácia kezdeti évei lehetőséget te-
remtettek a romániai magyar sajtó vállalkozóinak, mecénásainak az újságok, a la-
pok és kiadványok megjelentetésére, de egyben — a papír és a nyomdai költsé-
gek robbanásszerű növekedésével — a sajtó szakadékba juttatásához is. 

Íme a Pakó Oszkár-féle példa- és dokumentum értékű terjesztési hálózat szán-
dékának a terve: 

„1. A terjesztési vállalat, céljainak megfelelően, az alakulása óta eltelt több, 
mint egy év alatt biztosította 30 különböző sajtótermék állandó terjesztését, an-
nak ellenére, hogy időlegesen pénzügyi nehézségeket kellett leküzdenie — ezeket 
a zavarokat viszont kedvező egyenleggel sikerült ezidáig megoldania. 

Ugyanezen idő alatt hasznos tapasztalatokra is szert tett, a lapterjesztő távlati 
anyagi, pénzügyi és szervezési feltételeit illetően. Elsősorban megállapítható, 
hogy a lapterjesztés hatékonysága jóval a kérelmek alatt van. 

Az 1990-es évében a PAKÓ Kiadó és Lapterjesztő vállalatnak 18 városban 21 
árusi pontja volt: Csíkszereda (4), Gyergyószentmiklós (1), Szentegyházasfalu (1), 
Székelyudvarhely (1), Székelykeresztúr (1), Kézdivásárhely (1), Nagyvárad (1), 
Érmihályfalva (1), Kovászna (1), Sepsiszentgyörgy (1), Kolozsvár (1), Nagykároly 
(1), Szatmárnémeti (1), Nagybánya (1), Szilágycseh (1), Zilah (1), Szilágysomlyó 
(1), Margitta (1). 

Ezeknek az elárusító pontoknak a havi forgalma 400-500000 lej volt. Ez mű-
ködött 1991 júliusáig. 1991 júliusa óta a terjesztés állapota a következő: 

8 városban működik 11 (tizenegy) elárusító pont: Csíkszereda: 4, Gyergyó-
szentmiklós: 1, Szentegyházasfalu: 1, Kézdivásárhely: 1, Kovászna: 1, Érmihály-
falva: 1, Nagykároly: 1, Margitta: 1. Ha a helyzet nem javul, 1991. október 15-ig 
ezek a pontok is megszűnnek.  
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A TERJESZTÉSI HÁLÓZAT TALPRAÁLLÍTÁSÁNAK PROGRAMJA: 
Sokk-program: 3 hónap alatt üzembe helyezni a következő hálózatot: 
a) működő terjesztési pontok bővítése: Gyergyószentmiklós 1-ről 3-ra. 
b) a beszüntetett pontok újraélesztése (és bővítése): Székelyudvarhely 1 (2), 

Székelykeresztúr 1, Sepsiszentgyörgy 1 (2), Kolozsvár 1, Nagyvárad 1 (3), Szat-
már 1 (3), Nagybánya 1, Szilágycseh 1, Zilah 1 (2), Szilágysomlyó 1. A terv sze-
rint a terjesztőhálózat központja Csíkszereda, egy fiókja pedig Nagyvárad.  

Távlatilag új pontok létesítése: (TÁVLATI PROGRAM: 1 ÉV) 
c) ELŐFIZETŐI rendszer kialakítása — a meglévő pontokra támaszkodva a 

városokban és az útbaeső falvakban. 
Ahhoz, hogy ez a Terjesztő Hálózat működőképessé váljon, szükség lenne a 

következőkre: 
a) a szállítás folyamatosságának biztosítására 3 csomagszállító gépjármű: DA-

CIA, kamion 500000-szer 3 = 1500000 lej értékben (külföldről jóval olcsóbb!!) 
b) 15 db lapterjesztésre télen is megfelelő bódé, a jelenlegi legmegfelelőbb 

ajánlat: 
1 bódé 89380 lej = 1340700 lej + üzembe helyezés: 300000 lej = 1640700 lej. 
c) Nyilvántartáshoz elengedhetetlenül szükséges számítógépek: a két köz-

ponthoz: 2 db AT vagy XT gép 500-600 ezer lej. 
ALKALMAZOTTAK: CSÍKSZEREDA: 5 személy: 1 szervező-vezető, 1 

könyvelő, 1 raktárnok, 2 gépjárművezető. NAGYVÁRAD: 4 személy: 1 szerve-
ző-vezető, 1 könyvelő, 1 raktárnok, 1 gépjárművezető. FIZETÉSALAP: 90000 
lej. 

d) más alkalmi és szervezési kiadások fedezésére elkerülhetetlen a kezdeti idő-
szakban legkevesebb 70000 lej ráfordítása. ÖSSZESEN: 3800700 lej.  

Állíthatjuk, hogy amennyiben a fenti összeg biztosítva van és a hálózat nem 
több, mint három hónap eltelte után, a piac igényei szerint fog működni, vagy a 
ráfordított összeg arányában — és fejleszthető lesz. Pakó Oszkár” 

29-én Balogh Edgár ismét felhívja a szerkesztőség figyelmét „a Székely Útkere-
ső fokozottabb terjesztésére (kataszter útján)” és a folyóirat pontos megjelenésére. 

 
DECEMBER 18-i levelében a kárpátaljai Penckófer János örömmel értesíti a fő-

szerkesztőt: „Beregszászon a KMKSz boltban kapható a Székely Útkereső!” 
 
1992. FEBRUÁR 22-i levelében B. Kis Béla az erdélyi magyar sajtó magyaror-

szági olvasóinak a megismertetése és még jobb megismerése céljából közli: 
„1992. március 20-22. között, Budapesten, a Nemzetközi Vásárközpont terüle-
tén kerül sor immár harmadszor a Sajtófesztivál megrendezésére. A tavalyi sike-
res bemutatkozás után Egyesületünk az idén is igyekszik lehetőséget biztosítani 
az erdélyi magyar sajtó minél átfogóbb bemutatására. Természetesen a közös ér-
dek és cél megvalósításához az Önök segítségére is szükség van (…)” 
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MÁRCIUS 3-án Benkő András a folyóirat sorsáért aggódik levelében: „Sajná-
lom, hogy ilyen veszteséggel dolgozik, mint amilyenről ír, ez, úgy látszik, általá-
nos jelenség. Az itteniek egy csoportja is az ár emelése mellett, papírnehézségek 
miatt a terjedelmet csökkenti, és nem hetenként, hanem kéthetenként jelenik 
meg (legutóbb a Helikon választotta ezt a megoldást)” — majd így folytatja: 
„Valamilyen itteni elárusítási fórummal nem kötött megállapodást? A szabadáru-
sításban nem igen látom az Útkeresőt, pedig itt is elkelne néhány példány, lerea-
gálnák a népszerűsítő közegek is (rádió, tv).” 

 
1993. JANUÁR elején több olyan Székely Útkeresőt megrendelő levél is érke-

zett, mely nem szerepel A Székely Útkereső levelesládája 1990–2000 című kötetünk-
ben: január 5-én Paraté Mihály Barótról, 6-án a szilágysomlyói, újság- és könyv-
árusítással foglalkozó Talán János rendel. 

8-án a marosvásárhelyi Molnár Jánosné levelezőlapján rendelést ad fel: „»A csík-
szeredai könyvpostától« a napokban kaptam meg a megrendelt könyvek csomag-
ját és benne ajándékképpen egy »Székely Útkereső« című falinaptárt. Arra kér-
ném a tisztelt szerkesztőséget, hogy szíveskedjenek számomra, ha lehetséges, 10 
darabot küldeni ebből a falinaptárból, a Reményik idézettel, utánvéttel.”  

10-én G. Pataky András írja Aradról: „Boldog Új évet kívánva szeretném meg-
kérni Önöket, hogy szíveskedjenek elküldeni a Székely Útkereső című lap valam-
ennyi eddig és ezután megjelent/megjelenő példányait a boríték hátlapján megjelölt 
névre és címre. Jóindulatukat előre is nagyon szépen köszönve kívánok további 
eredményes munkát. Isten segítse Önöket törekvéseikben!” 

 
JÚLIUS 26-án Balogh Zoltán Mihály az USA-beli San Antonioból rendeli meg a 

Székely Útkeresőt: „Szeretnék a Székely Útkeresőre előfizetni. Kérem közölni, 
hogy mennyit és hova küldjem az előfizetés összegét!” 

 
OKTÓBER 5-én a Bereményi Könyvkiadó nevében Bereményi András ügyve-

zető igazgató és Kovács J. Béla főszerkesztő aláírásával érkezett levél arról tudósít-
ja a főszerkesztőt, hogy a levélíróknak szándékában állt 1993 karácsonyára meg-
nyitni a Határon túli magyar könyv- és lapkiadók könyvesboltját: „Boltunkban 
egy helyen szeretnénk bemutatni vásárlóink számára a határainkon kívül élő ma-
gyarság könyv- és lapkínálatát. Ezen kívül a történettudományi irodalom szak-
boltja is lennénk. A fentiek érdekében kérjük Önt, hogy küldje el számunkra ki-
adója ajánlatát. Szeretnénk, ha újdonságaikról havonta (15-ig) rendszeresen tájé-
koztatnának bennünket.” (…) „Boltunk lesz az egyetlen olyan könyvesbolt Ma-
gyarországon, amelyben a határon túli magyar könyv- és lapkiadás minden ter-
méke egy helyen lesz megtekinthető és megvásárolható. 

Rendszeres könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel és teadélutánokkal szeret-
nénk az általunk bemutatott kulturális termékek iránti érdeklődést felkelteni, fo-
kozni. Boltunk és a háttértevékenységünk jól kiegészíti egymást, s alkalmas lesz 
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arra is, hogy a kínált választék magyarországi (fővárosi és vidéki) forgalmazását 
ellássa, a piacokon terítse.” 

 
1994. FEBRUÁR 27-én a budapesti Szabó Sándor írja levelében: „Olvastam a 

Könyvvilágban, hogy Székely Útkereső címmel új magyar nyelvű lap indult Er-
délyben. Én a külföldön megjelenő magyar nyelvű újságokat gyűjtöm, ezért ké-
rem, legyen szíves küldeni 1 pld. Székely Útkeresőt, mindegy, mikori kiadás. 
Esetleg, ha vannak más című lapok, azok is érdekelnének.” 

 
AUGUSZTUS 17-én Veress Dániel megjegyzi: „Azt hiszem, hogy a terjesztés a 

legnagyobb gond. Én lapotokat egyáltalán nem látom. Persze ez azzal is össze-
függ, hogy mióta nyugdíjas vagyok, másfél éve, jobbadán a lábam sem tettem ki a 
lakásból egészségi és más okokból”, majd nyolc nappal későbbi levelében ismé-
telten visszatér — ezúttal a könyvkiadásra hivatkozva — fenti gondolatához: „a 
hazai könyvterjesztés állapotát aggasztónak tartom.” 

 
1995. JANUÁR 13-i soraiban Ráduly János rendel a kiadó termékeiből: „Ahogy 

telefonon jeleztem: küldj 10 drb. Székely Útkereső Antológiát és 10 drb. lapot — 
a legutolsóból.” 

19-én Veress Dániel jelentkezik ismét Sepsiszentgyörgyről: „Köszönöm a Szé-
kely Útkereső három számát, köztük azt, amelyben részletesen közölt a Misztót-
falusi-monodrámából. Örülök magának a hazai megjelenés tényének, másrészt 
annak, hogy több példányban küldte el, ugyanis továbbküldhetem az igen derék 
müncheni barátomnak, a neves Misztótfalusi kutatónak, Molnár Józsefnek, aki a 
lap nagyszerű propagátora lehet a nyugati magyarság körében.” 

 
JÚNIUS 5-én Reijo Eerikäinen a finnországi Toijalából megrendelő levelével 

keresi fel a szerkesztőséget: „Tisztelt Beke Sándor! KÖNYVVILÁGBAN elol-
vastam, hogy Ön a SZÉKELY ÚTKERESŐ című folyóirat szerkesztője. Na-
gyon örülnék, ha azt a folyóiratot rendelhetném, mert nagy az érdeklődésem a 
Romániában levő magyarság nyelve és kultúrája iránt. Még kérdezném, hogy le-
het-e Ön által más Romániában megjelenő magyar nyelvű könyveket és folyóira-
tokat rendelni? Lehet egy katalógust rendelhető könyvekből vagy egy magyar 
könyvesbolt címet kapni?” 
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 Örökség  . 
 

Kozma László 
 

A Himnusz 
(III.) 

 
Kölcsey Ferenc költészetének eszmekörei és a Himnusz 

(II.) 

 
Szerelem 

 
Hol a virány 

 
Hol a virány, amelyet gondolok? 
Hol a leány, kiért e szív dobog? 
Virány, szent halmain hogy nyugodjam én; 
Leány, hogy lángba szálljak kebelén.  
 
Tovább, tovább! ím hervadt a virány, 
S fojtó keservben olvad a leány; 
Virány a lyánynak búján hervadoz, 
Leányra bút, ah, hűtlen kedves hoz. 
 
Leány, leány, míg lángot nem cserél 
Ki egy más ölében szép órákat él; 
S ha bánatodtól hervad a határ, 
A víg szerelmes tőled majd mit vár? 
 
Szerelmet a leánytól várj, ha sír, 
Ki könnyben olvad, lángzó szívet bír, 
S ha kedves hűven rámosolyogva jő, 
Mint nyári nap, vígságra támad ő. 
 
[Tolcsvva, 1814. nov. 2.] 

 
Először az 1832-es Versek című kötetben jelent meg. A költemény a termé-

szeti képek és az érzelmek párhuzama. A képek kapcsolódásáról Petőfi is 
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eszünkbe jut: a Hol a lány, ki lelkem röpülését és az A virágnak megtiltani nem lehet 
motívumok párhuzamai. A költemény négy négysoros, páros rímű versszakból 
áll, melyeket tízszótagú jambikus sorok alkotnak, egy-egy tizenegy szótagú válta-
kozásával. A természeti képek és az érzelmek párhuzama, a hang egyszerűsödése 
már a népdalszerűség irányába mutat. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
virány: viruló állapotban levő, különösen virágokban ékeskedő táj, síkság, mező. 
halmain: elízió: ejtése metrikai okokból: halmajn. 
Ki egy: elízió, metrikai okokból ejtése: K’egy. 
hűven: történelmi alakváltozat.  
 
A keletkezéssel kapcsolatban a kritikai kiadás Kölcsey 1833. márcous 20-i Po-

zsonyból Szemere Pálnak írt önéletrajzi levelét idézi. „Pécelen írtam az első ro-
máncot; egy egészen új modor, s általlépés az elégikus, feyerlich tónból a dévaj-
ba, miből később a szeszélyes s a könnyű lebegésű dal kifejlődjék.” 
 

Csolnakon 
 

   Ültem csolnakomban 
Habzó vizen, 
Hallék zúgni darvat, 
Röptébe fenn. 
Röpűlsz égi vándor, 
Föld s víz felett, 
Vajha szállni tudnék 
Én is veled! 
 
   Indultál keresni 
Más jobb határt, 
Langy tavaszt, virítót, 
S tenyésző nyárt. 
Én is, hajh, keresnék, 
Szállván veled, 
Más boldog határon 
Hű fedelet! 
 
   Lelnék én tanyácskát, 
És szép eget; 
Hol telet ne látnék 
S búfelleget; 

Hol teljes reménnyel, 
Mint szivárvány, 
Tűnne fel minden nap 
Más nap után. 
 
   S ott, hol esti szél leng, 
Zöld fák közűl, 
Forrás ömledezne 
Kunyhóm körűl. 
Isten hozzád, csolnak, 
S te vészes part, 
Hű kegyes nyit ott rám 
Remegő kart. 
 
   Űlök csolnakomban 
Habzó vizen, 
Hallok zúgni darvat 
Röptébe fenn; 
Röpűlj, égi vándor, 
Föld s víz felett, 
Sorsom, ah, nem adta 
Szállnom veled! 

 
[Cseke, 1822. dec. 28.] 
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Kölcsey már korán érdeklődött a népdalok iránt: Lukácsy Sándor hívja föl a 
figyelmet, hogy tizennyolc éves korában latin tolmácsolás segítségével perui éne-
ket fordított. Önéletrajzában elmondja, hogy a Himnusz megírását megelőző három 
évben alig írt verset, ekkor a „népdal tónját találgatta”. Népdalai azonban nem 
igazi népdalok, azokon érződik a műköltő kéznyoma. Amit lényegesnek tartunk, 
hogy e törekvése egész stílusának egyszerűsödését hozta. Nyilván nem külső 
formaelemek gyakorlásáról van szó, a formai változás a gondolkodás alakulását is 
jelentette. Stílusának egyszerűsödése összetett folyamat, melyben a népdalforma 
iránti érdeklődésének is szerepe volt. 

A költeményben a tárgyi világ lélekállapotot jelöl. A ringatózó csónak kötődik a 
valósághoz, de attól már el is távolodott: az elgondolkodás, a valóságtól eloldódás 
jelképe. Az égen szálló darumadár, a népdalok toposza, a költő elvágyódását jelké-
pezi, de magára találását is: rálel igazi lírai tárgyára, önmaga érzéseire. Mert a daru 
és a hangulatos nyelvújítási változat, a csolnak csak metaforák, költői kellékek, a 
vers negyedik strófájára elszállnak, eloldódnak, kiderül, hogy csak a költő vágyai-
nak kifejezői voltak.  A költeményben a darumadár más, jobb határt keres.  A ma-
dár-motívum Tompa Mihálynak a szabadságharc után írott híres A madár, fiaihoz 
című versében hazafias tartalommal telik meg. Az ereszkedő ritmusú vers képei a 
népdalok világát idézik. A vers nyolcsoros, félrímes strófákból áll. Kölcsey a há-
romlábú teljes trochaikus sort ún. harmadik epitritusokkal  (–  – ~  –) állította pár-
ba. Az utóbbiak jambikus jellege változatossá teszi az ütemezést. Makay Gusztáv 
szerint a költeményre a hat- és négyszótagos hangsúlyos ütemezés is rámintázható. 
A szimultán ritmusalkotás Kölcsey több versét jellemzi; a Himnusz ütemeit a tro-
chaikus mellett hangsúlyosan is lehet értelmezni, az elemzők a toborzó, kanásztánc 
ritmusra is utalni szoktak. A Vanitatum Vanitas szintén szimultán ritmusú. A forma 
többértelműsége az összetett, filozofikus gondolkodásra is utal. E vers félrímes, 
hosszabb-rövidebb sorai a víz hullámzását és a gondolatok ritmusát is visszaadják, 
a tompább sorvégek az elgondolkodás mélaságát érzékeltetik. A Himnusz üteme 
feszesebb, minden sorvég összecseng. A két versnek viszont közös vonása, hogy a 
letisztult gondolatok egyszerű formában fejeződnek ki.  

Nemzeti hagyományok című tanulmányában írta: „Úgy vélem, hogy a való nemzeti 
poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni. Két rendbelieknek lel-
jük azokat: mert vagy történeteket énekelnek, vagy a szempillanat személyes érzé-
seit zengik el; […] legrégibb dalaink, mellyekben még nemzeti történetet említetik, 
a kurucvilágból maradtak reánk; ezekből a Tököli, Rákóczi, Bercsényi, Bóné nevek 
zengenek felénk; s ezekben a poetai lelkesedésnek nyilvánságos nyomai láttatnak, 
amit az ujabb pórtörténeti pórdalban hijában fogsz keresni.” E pár sor útmutató 
saját költészetéhez is, hiszen a Csolnakon letisztult egyszerűsége személyes érzése-
ket zeng, a következő költemény pedig a Rákóczi-szabadságharcot idézi. Holdhoz 
című, 1825 májusában Csekén keletkezett költeménye az elvágyódás hasonló gon-
dolatát fogalmazza meg: Képzetemben száll egy édes álom, / Lángvonással egy kép bennem 
ég, / Folyton érzem, és mégsem találom, / Itt közel leng e bús messzeség.” Az elvágyódás ér-
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zése személyes motívum, mely azonban a valóság átélésére irányuló törekvést is 
jelzi, ami a hazáért végzett munkálkodásban, tettben nyer feloldást.  

A fenti ötstrófás vers első és ötödik versszaka keretes ismétlés, akárcsak a 
Himnuszban. Az idősíkok is váltakoznak: az első strófa múlt, a befejező jelen ide-
jű, az 5. strófában a kijelentő mód felszólítóra változik, kifejezve az érzelmek in-
tenzitását: a költő is szeretne együtt szárnyalni a daruval, de neki ez nem adatott 
meg. A 2. versszak 3. sorában jelző és értelmező is található, élénkítve a stílust. A 
8. sor a h alliterációjának a reduplikációja. A stilisztikai eszközök gazdagsága, 
egyszerűsége előlegzi a Himnuszt; a part — kart rím is fölcsendül. 
  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
csolnakon: történeti alakváltozat, de már a XVIII. században ismert volt a csó-

nak változat is. 
habzó vizen: hullámzó vizen. 
leng: könnyedén, gyöngéden mozog. 
kegyes: itt: a nemes, szerető, gyöngéd érzésű nő. 
 
A költemény témája egy érzés, az elvágyódás, a béke, a harmónia keresése, a 

tiszta hangulat. Hiányoznak a nagy történelmi képek, összefüggések, mintha ez a 
költemény teljesen ellentéte lenne nagy hazafias verseinek. Pedig, a kéziratok sze-
rint, kevesebb mint egy hónapon belül a Himnuszt fogja megírni, nemzeti önálló-
ságunk, történelmünk nagy összefoglaló költeményét. Az előzmények között 
dübörgő hexameterek és klasszikus görög strófák szerepelnek — és mégis, ez a 
csöndes vers alapját képezi későbbi nagy történelmi és filozófiai költeményeinek. 
Éppen azzal, hogy egy magatartásformát jelenít meg: a költő saját érzéseire fi-
gyel. A népdal tónját találgatva, saját lelkében fedezett föl egy új húrt, a tiszta, 
egyszerű ritmusok örömét, melyek szinte önmaguktól képesek az érzelmek kife-
jezésére. A Himnuszban a nemzetet fenyegető pusztulás, az ellenséges túlerő és a 
belső viszály megoldása az Istenhez fordulás, a tiszta és egyszerű imádság, ezt a 
formaelemek és a képvilág egyszerűsödése is kifejezi. A Vanitatum Vanitas nagy 
filozófiai versében a megoldást a belső világ békéjében képzeli el, akár a Csolna-
kon című versben. Persze, az ott megjelölt magatartásformát, az érezetlen kö-
zömbösséget ő sohasem követte, hiszen életében és alkotásaiban is a tett, a cse-
lekvés jelentőségét hangsúlyozta. De a belső világ ilyen előtérbe helyezése, az ér-
zelmek egyensúlyának finom kibontása már romantikus vonás.  

Az egyszerűnek tűnő költemény szilárd szerkesztési elvekre épül, melynek 
egyik alapja az ismétlés.  

Az 1. versszak 2-3. és 3-4 sorának élén a h és az r alliterációja áll, ami a más-
salhangzók szimmetrikus alakzatú ismétlése, és a sorpárokat összefogva, kiegé-
szíti a félrímeket. Az első négy sor a földi és égi képekkel indul: a költő csónak-
ban ül, az égen darvak röpülnek. A daruhoz szólás népdal-motívum, melyet a 
költő saját érzéseinek kifejezésére hangszerel. A 6. sor logikai összefoglalás, a 
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vers helyszíneit egyetlen sorba sűríti: föld s víz felett. A költő így rokona lesz a fönn 
szálló darvaknak, melyekkel összekapcsolja a helyszín közössége. Érdekes a két 
állapot közötti párhuzam: a költő ül a csónakban, ez a mozdulatlanság képzetét 
kelti, nem evez, nem halad a folyó hullámaival. Az állapot mégis elszakad a nyu-
galmasabb földi mozdulatlanságtól, a hullámok ringása maga a versritmus. A 4-5. 
sorban azonos szó főnévi-melléknévi alakja variálódik. A tudós grammatikus 
Kölcsey arról is írt, hogy egyes szavaink egyaránt lehetnek főnevek és igék; itt a 
gyakorlatban mutatja be a szó különféle toldalékolásának, képzésének lehetősé-
geit. A statikus főnév és a dinamikus ige váltogatása a darvak repülésének lendü-
letét is kifejezi, szembeállítva a költő helyhez kötöttségével.  

A 2. versszak első és második négy sora a darvak és a költő sorsának, illetve 
vágyainak párhuzamba állítása. A 3. sor melléknév-halmozása — jelzőként és ér-
telmezőként — a vágyak intenzitását fejezi ki. A 2. sor végén álló határt tárgyra-
gos főnév a 7. sor végén határon határozóraggal ismétlődik, az első négysors egy-
ség második sorából a második egység harmadik sorába kerül, finom szerkezeti 
egyensúlyt hozva létre. A 6. sorban ismétlődik az előző versszak veled ríme is, ez a 
sor egyben sűríti az előző versszak 7-8. sorának tartalmát is. Ebben a versszak-
ban a párhuzam már megszemélyesíti a darut, akinek keresése, más tájakra röpü-
lése már emberi érzéseket, az elvágyódást fejezi ki. Ezt hangsúlyozza az 1. sor 
megszólítása is. A 7-8. sorban a h alliteráció reduplikációja figyelhető meg. A hű 
fedelet kifejezés jelzőátvitelnek, enallagénak is felfogható; a 4. versszakban a hű ke-
gyes jelenik meg. A szerény jelző szerkezetalkotóvá lép elő.  

A 3. versszakból a daru már eltűnik, hiszen az elvágyódás érzésének szimbó-
luma volt, itt már a költő saját belső világát fejezi ki. Az 1. sorban a tanyácskát ki-
csinyítő képző a kép intimitását festi. Az 1-2. sorban ismét megjelenik az ég-föld 
képe; ez a totális ábrázolásmód a Himnuszt is jellemzi, ott a bujdosó helyzetét 
festi tragikus színekkel. A búfelleget összetett szó, metaforát sűrítő megszemélyesí-
tés. A népdalokra jellemző vonás, hogy a természeti jelenségek emberi érzéseket 
fejeznek ki. Az 5-6. sorban az elvont reményt a konkrét természeti jelenséghez, a 
szivárványhoz hasonlítja. A nap ismétlése reduplikáció, a főnév kétféle, alanyi és 
határozói mondattani szerepben tűnik föl. A félrímek, a hosszabb-rövidebb so-
rok ütemei mintha a hullámzáshoz igazodnának. Az 1-3. sor ríme tompa asszo-
nánc, mely a merengés hangulatát érzékelteti: csak az első magánhangzó azonos, 
a második rokon.  

A 4. versszak a teljes nyugalom, a családi béke megfestése. Ahogy az előző 
versszakban. Romantikus életkép, melyet akár festeni is lehetne: zöld fák, forrás, 
kunyhó, hű kegyes. A kép zavartalan és teljes, annyira, hogy csak a vágyakban él-
het. A part — kart rím egyik tagja, más variációban, a Himnuszban is megismétlő-
dik: Isten védő karja a nyugalmat, a békés virágzást teszi lehetővé. A vészes kifeje-
zés is megjelenik, jelentését a Himnusznál is tárgyaljuk. Itt a viszontagságos, viha-
ros, veszélyekkel teli jelentést hordozza. A 7. sor élén a hű kegyes a 2. versszak 8. 
sorának élén álló hű fedelet variációs ismétlése: a fedél szinekdoché, a jellemző rész 
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az egészet, nyugalmat adó otthont jelenti. A kedves és az otthon együtt a béke, a 
megnyugvás záloga. A közűl — körűl hangsúlyozottan egyszerű rím.  

Az 5. versszak az 1. versszak keretes ismétlése, a múlt idő a jelen valóságára 
vált. Ebben a versszakban visszatér a daru jelképe, immár az elérhetetlen szár-
nyalás szimbólumaként, magába sűrítve az előző versszakok tartalmait is. Az ige-
alakok apró változtatása hangtani remeklés, a ritmus kifejezője: ültem — ülök; hal-
lék — hallok az é-o magánhangzók rokonságával. Ismétlődik a röptébe — röpülj 
igei-főnévi alak párhuzama, de itt felszólító módban, hangsúlyozva a valóság és a 
vágyak közötti távolságot. A vágyak és valóság közötti feszültséget az írásjelezés 
is hangsúlyozza: az 1, 2, 5. versszak felkiáltójellel végződik.  

Az új utak keresése, stilisztikai eszközeinek bővítése számára politikai tett is. 
Nemzeti hagyományok című tanulmányában írta: „Úgy vélem, hogy a való nemzeti 
poézis’ eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni; szükség tehát, hogy 
pórdalainkra illy céllal vessünk tekintetet. Két rendbelieknek leljük azokat; mert 
vagy történeteket énekelnek, vagy a szempillantat’ személyes érzéseit zengik el.” 
 

Esti dal 
 

   Kertemre szelíden 
Az estve leszáll; 
Lágy szél nyög epedve 
Virágainál. 
S míg szél nyög epedve 
Virágainál, 
Harmatja szememnek  
Azokra leszáll. 
 
   Nem látod-e, lyányka, 
Hűs árnyaimat? 
Jer, s tépd kebeledbe 
Virágaimat! 
S harmatja szememnek 
Ha rólok lehúll, 
Lassan leperegve 
Szivedre vonúl. 
 
   Búsan csörög a hab, 
A fülmile zeng, 
Fenn a szerelemnek  
Szép csillaga leng. 

Mit nézsz mosolyogva 
Sugárid alól? 
Ah, lelkem öleld ki 
Borúlatiból! 
 
   Titkon kebelemben 
Oly csendes, oly hív! 
Mért habzik alatta, 
Mit vérzik e szív? 
Árnyékba körűle 
Hűs nyúgalom űl, 
Lángérzete még is 
Messzére hevűl! 
 
   Lángod tele mellyem 
Alatt viselem; 
Légy idvez örökre 
Arany szerelem! 
Boldog ki merenghet 
Hullámid felett, 
S révpartod ölébe 
Visz hű kebelet! 

 
[Cseke, 1824. márc.] 
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Először az Aurora VII. kötetében jelent meg 1828-ban Dal címmel. A verset 
Kazinczy is dicsérően említi Toldynak írt, 1827. december 21-i levelében. Toldy 
a Tudományos Gyűjteményben megjelent recenziójában a magyar poézis leg-
szebb dalai közé sorolja. Témája a szomorúsággal átszőtt szerelemvágy, ritmussá 
oldott fájdalom.  

A költemény öt nyolcsoros, félrímű versszakból áll. A strófákat 6/5-ös szó-
tagszámú, emelkedő ütemezésű periódusok alkotják. Minden sor spondeussal 
indul, a második ütem a hosszabb sorokban ionicus a minore, a rövidebbekben 
anapesztus, amely itt csonka lábnak számít. A periódusok képlete: – – / ~ ~ – –  
// – – / ~ ~ –.   A jónikus ütem nyugtalanságot, feszültséget fejez ki; e versben 
a beteljesületlenség, a búcsú érzését. Csokonai Tartózkodó szerelem című versében  
a jónikus ütemek a második sorokban szintén anapesztussal párosulnak (Szerda-
helyi, i. m. 297. l.). 

Az 1. versszak 5-6. sora részleges ismétlés, az 5-7 sor tompa asszonánc, mely-
ben a magánhangzók azonosak, az 5. sor végén magánhangzó, a 7. végén más-
salhangzó áll. A 2. versszak részben visszarímel az elsőre, egyes sorok ismétlőd-
nek. Az ismétlés, a gondolatritmus, az érzelmek és a természeti képek párhuzama 
a költemény népdalra emlékeztető stilisztikai eszközei. Egyszerűség és a bonyo-
lult, antikizáló forma kapcsolata: a költemény igazi műdal.  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján:  
estve: nyelvjárási, régies alakváltozat. 
csörög a hab: a sekélyebb, kavicsos medrű patakra mondják, hogy csörgedezik. 

A hab itt hullámot jelent.  
szerelemnek/Szép csillaga: a Vénusz vagy esthajnalcsillag. A képet az sz alliteráci-

ója hangsúlyozza.  
leng: szelíden, gyengén mozog. 
hív: hű, hűséges.  
habzik: itt: hullámzik. 
Lángérzete: nyelvújítási összetétel. 
mellyem: mellem; nyelvjárási alakváltozat. 
idvez: nyelvjárási alakváltozat. Itt: üdvözölve.  
  
A vándor, a hontalan toposza visszatérő eleme költészetének. Ennek az álla-

potnak a leírásához gyakran kapcsolódik a hajó, a vitorla, a csónak, a hullámzás, 
biztos part elvesztésének metaforája — írja Szabó G. Zoltán (i. m. 118). 
 
 

Barátság 
 

Kölcsey a Himnuszban közvetlen módon, tegező formában szólítja meg Is-
tent. A megszólításnak verseiben több formáját ismerjük: barátait szólítja meg, 
egy allegorikus alakhoz fordul, más személy nevében folytat párbeszédet. A for-
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ma dinamikus, a költeményeknek drámai feszültséget, közvetlenséget kölcsönöz. 
A megszólításban kifejeződhet bizonyos filozófiai tartalmak párbeszéddé oldása: 
így a Zrínyi második énekében Zrínyi nevében szól a sorshoz, akinek válaszában 
szintén saját gondolatai tükröződnek, költészetébe a drámai műfajt is bekapcsol-
va.   
 

Felelet Kazinczy első szonettjére 
 

Pirúlva jött az égre szép tüzével 
Aurora. Lángba hozta képemet: 
Szemléltem őt szelíd tekintetével, 
És Lotti képe tölté lelkemet! 
 
 Eggy Fülmilécske zenge nyöstényjével 
Hangjára vissza hangzott a’ liget,  
Hallottam őt kerengő énekével. 
És Lotti képe tölté lelkemet! 
 
Belé merülve bájos képzetembe, 
Lantot vevék-fel reszkető kezembe,  
Ámort, az édes Ámort zengeni.  
 
De ím Kazinczy zenge! énekére 
Bámúltak a’ Kegyek, ’s Ámor, ’s Cythére, 
És el némúltak lantom’ húrjai. 
 
[Álmosd, 1809. máj. 9. előtt] 

 

Kazinczy 1809. április 23-án Sátoraljaújhelyről Kölcseynek küldött levelében 
található „a legelső, sőt mindeddig egyetlen Sonett, mely magyarúl énekeltetett.”  

Kölcsey 1809. május 9-én Debrecenből kelt levelében szinte azonnal válasz-
szonettet küldött, melyet Kazincy lelkesen továbbított íróbarátainak. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Auróra: latin — a hajnal istennője, jelent napkeletet is. Ejtése metrikai okok-

ból: Avróra.  
Lotti: képzelt lányalak, akit szerelme tárgyának tekinthetett. 
fülmile: magánhangzó-elízió; ejtése metrikai okokból fülmil’ 
Ámor: (latin) vagy Erósz (görög), a szerelemvágy istene. 
Kegyek: a latin gratiák (kegy, köszönet) magyarított változata. Görögül: kha-

riszok, a kellem, nemesség megszemélyesítői. 



38  

Cythére: (görög): Küthereia, Aphrodité egyik neve a Küthera sziget nevéből, 
ahol az istennő először lépett partra. 
 

Szemere Pálhoz 
 

   Engem lombok hűvös éjjelére 
Bromios int és habzó pohár; 
Rád olympi Lyánynak keble vár, 
Hol mosolygva ül thrónusán Cythére. 
 
   Myrtuszt fűz a költő szép fejére; 
S kény virányin, melyben nincs határ, 
Szent örömtől lelkesedve jár, 
Dőlvén kedvesének lágy ölére. 
 
   Ah, boritván égi szenvedelmek, 
Rengetődöl istenálmokon, 
S Hymened dalolják a Szerelmek! 
 
   Hallom vígan, mint Anacreon, 
S táncba szállok érte rejtekimben, 
S reng a rózsapárta fürteimben. 
 
[1813. szept. 15. előtt] 

 
Szemere Pál (1785–1861) Kölcsey barátja, akivel haláláig mély kapcsolatot 

ápolt.  
 
Vessük össze barátaihoz irt verseinek hangvételét a Himnuszéval: tapasztalhat-

juk, hogy az Isten megszólítása mennyivel közvetlenebb. Ott hiányzik a mitoló-
giai apparátus, az áttételes érzelmek, a fogalmazás is egyszerű: a Himnusz egy iga-
zán hívő ember megnyilatkozása, aki olyan közel érzi magát Istenhez, mint senki 
máshoz. 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Bromiosz: (görög); Dionüszosznak, a bor istenének egyik neve.  
Cythére: Aphrodité egyik neve a Küthera sziget nevéből, ahol az istennő elő-

ször lépett partra. 
Myrtusz: Aphrodité szent növénye, kultuszánál hívei gyakran tettek fejükre 

mirtuszkoszorút. 
Kény virányin: kény — kényelem, gyönyör; virány — viruló, különösen virágok-

ban ékes táj. 
rengetőzöl: ringatózol (népies, irodalmi). 



 39 

 

Hymen: Aphrodité kíséretéhez tartozott. 
Anacreon: görög költő, Dionüszosz lantosa. 
reng: ring, rázkódik a rózsakoszorú, amit a táncosok viseltek az Aphrodité kul-

tusz szertartásain.  
 

 
Nemzeti ellenállás 

 
 Kölcsey mélyen átélte és ismerte a magyar szabadságmozgalmak történe-
tét. A Rákóczi-ének rímei Himnuszunkban is fölcsendülnek; az alábbi költemény 
a fejedelem alakját a kuruc nóták stílusában idézi.  
 

Rákóczi hajh… 
 

Rákóczi hajh, Bercsényi hajh! 
Magyartok gyászban ül, 
Még leng a szellem tőletek, 
S már lelke sem hevül. 
 
Oltárunk áll s nem füstölög 
Rákos szent mezején, 
A szablya függ, s nem hord vitézt 
Hátán a büszke mén. 
 
Ó Várna, Várna fűveid 
Lengessék hű szelek, 
Borítsa csendes nyúgalom, 
Király, emlékedet. 
 
Vérkönnyet önt az útazó, 
Mohács, virányidon, 
Érzése mély, érzése szent, 
Mert rajtad sír, o hon! 
 
De bujdosóknak sírja te 
Pontus határain, 
Nem leng egy sóhajtás feléd 
Hűv ének szárnyain! 
 
Titkon borong a géniusz 
A néma hang fölett, 

Hol lángoló szív s honszerelm 
Váltottak életet. 
 
Bosszúját a hűvet, nemest 
Keblében érleli, 
Mely forr és olvad, s tiszta lesz, 
És pontját fölleli. 
 
S villámként csap, villámként sujt, 
És tűzre lángra kél, 
S honfiú, s honleány 
Csak érez, nem lát s fél. 
 
És halni mégyen, győzve jár 
A vér szent mezején, 
Vészek körítik homlokát, 
Erő forr kebelén. 
 
S rohan, mint ár, a győzelem 
Kelettől nyúgotig, 
A láncsa zúg, a lobogót 
Magas szellők viszik, 
 
S ledőlt országok hamvain 
Egy szép hon támad fel,  
Mely lelket tölt, mely szívet ráz 
Neve zengésivel. 

 

[Pécel, 1817. ápr.] 
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A költemény valószínűleg 1817. április elején, egy péceli látogatás alkalmából 
született — írja a kritikai kiadás, további adatokat is közölve. A Hasznos Mulatsá-
gokban még ugyanazon az évben megjelent, de a szerző nevét nem említették és 
átdolgozták, keményebb politikai élt adva a költeménynek. Valószínűleg orv-
közlésről van szó, de a gyors megjelenés és az átdolgozás iránya mutatja a költe-
mény aktualitását.  

A költemény a kuruc szabadságharcot idézi, első sora a Rákóczi-énekre utal. A 
költemény 1832-es kiadásában a címben a „Fejdelmünk hajh! vezérünk hajh!” 
változat szerepel, több elemző szerint a cenzúra miatt. A vers a Rákóczi hajh 
címmel először 1880-ban jelent meg a Toldy Ferenc által szerkesztett Kölcsey Fe-
renc versei című kötetben. A Rákóczi-ének több változatban terjedt, Kölcsey min-
denképpen ismerte. A vers műfaja óda; Kölcsey már elszakad a görög—római 
klasszicista eszménytől, műve a nemzeti romantika első nagy alkotásai közé tar-
tozik. A négysoros, félrímes strófákat 8/6-os jambusi periódusok alkotják. A 
forma megegyezik Arany János A walesi bárdok című versének ütemezésével. Az 
optimista befejezés a jövőbe vetett hitet fejezi ki. A Rákóczi-énekre csak az első 
sor utal, Kölcsey eredeti módon fogalmazza meg gondolatait, akár a Himnuszban, 
e versében is az asszociációkra épít.  

A szemlélet, a történelem áttekintése, a múlt, jelen és jövő egybefoglalása jel-
lemzi Kölcsey időszemléletét, mely a Himnuszban is megjelenik. A költemény utal 
az 1444-es, a törökökkel vívott várnai csatára, melyben Ulászló király életét vesz-
tette. Rákos mezeje 1286 és 1540 között több rendi országgyűlés, nemesi gyűlés 
színhelye, seregek gyülekezőhelye volt. 1514-ben Dózsa paraszthadai is itt gyüle-
keztek.  

Mészöly Gedeon a 10. versszak Kelettől nyúgotig kifejezésével kapcsolatosan Pe-
tőfire utal: „S ezt elharsogják, / Elharsogják kelettől nyúgatig” (Egy gondolat bánt 
engemet).  

Az egyes kifejezések magyarázatát a kritikai kiadás alapján közöljük. 
Leng: itt gyenge, alig észlelhető mozgást jelent. 
Oltárunk áll s nem füstölög: jelképes utalás a nemzeti egységet, a közakaratot jel-

képező hely szentségére s arra, hogy elhagyták, nem tisztelik már ezt az ősi, szent 
helyet.  

Mohács: az 1526. augusztus 29-i, Magyarország sorsát eldöntő ütközet színhe-
lye. Várna és Mohács régi toposzként az ország tragikus történelmi fordulatainak 
jelképe.  

bújdosóknak sírja: utalás Rákóczi Ferencre és kíséretére, akik 1717-ben mentek 
a Porta meghívására Törökországbs, s Rodostóban éltek, majd haláluk után ott is 
temették el őket. (Rákóczit 1735-ben.) 

Pontus: (latin) a Fekete-tenger déli partvidéke, ahol a Pontusd-hegység fekszik 
és Rodostó, ahol Rákóczi Ferenc törökországi száműzetése idején élt.  

Génius: (latin) genius, itt: szellem, mely lehet a hely vagy a nemzet szelleme is. 
Magas szellők: a megszokotton felülhaladó, nagy erejű szelek.  
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 A lelkes hang, az optimista végkicsengés a nemzet biztatását szolgálta. Ez a 
kép, a nemzet boldogulása, a Himnuszban reményként van jelen. 

Kölcsey azonban megőrizte kapcsolatát a hétköznapok valóságával. „Nem 
kérdem, ha szenteltünk-e valaha emléket a régiség hőstetteinek; csak azt kérdem, 
ha viseltettünk-e valaha tisztelettel valamely emlék iránt, amely a régiségből reánk 
általjött? Íme Rákosnak szent mezején egy magányos embernek ökrei szántanak; 
magyar királyainknak sírhalmaikat az elpusztulástól meg nem védelmeztük; s a 
Bethleneket és Rákócziakat borító márványdaraboknak megtagadtuk a kímélést. 
Mi által dicsőítők meg a helyet, hol Zrínyink elhullott, hanemha azáltal, hogy a 
tőle védett sáncokat kótyavetyére bocsátottuk? Mit talál a szem, amely régisége-
inket vizsgálja? Nemde őseinknek várfalait, melyeket a gondatlan unoka le ha-
gyott omlani, s köveiből falujában korcsmát rakatott, s maga városi fedelet ment 
keresni? Nem azt mutatják-e az ilyenek, hogy nemzeti lelkesedés híjával vagyunk, 
s a nemzet hőskorának hagyományai kebelünk bűnös elhűlésében lelték sírjo-
kat?” (Nemzeti hagyományok. 1826.) 

E tanulmányában Kölcsey a mai kor problémáit is fölveti: elvándorlás a falu-
ból, a műemlékvédelem kérdései. Íme, a publicista Kölcsey! 

Horváth János a következőket írja Kölcsey hazaszeretetéről és erről a költe-
ményéről: „Míg őelőtte a hazafias költészet a múlt dicsőítésére s a jelen siratására 
szorítkozott, az övé: vallomásszerű megnyilatkozása a hazaszeretetnek, föléje 
emelve azt minden egyéb érzésnek, a szerelemének is. […] Az ő hazaszeretete a 
vallásossal egyenrangú szent, magasztos érzés, azért tudott nemesítőleg hatni 
költészetbeli utódaira. Gyökeres, művelt hazaszeretet ez: a nemzeti múlt átérzé-
sén alapszik, a történeti szolidaritással kapcsolódik ahhoz. Várna, Mohács s a 
bujdosók sírja Pontus határain nemcsak elégiára ihlető emlékezések neki, hanem 
„hű és nemes bosszú” érlelésére, szabadságharc vágyára és reményére (Fejedel-
münk hajh! 1817.) (i. m. 862. l.). 
 
 

Etika 
 

Az erény, a moralitás nem elvont eszme, a hazáért való áldozathozatalban tel-
jesedik ki. Kölcseynek ezt a meggyőződését legteljesebben nagy prózai műve, a 
Parainesis sugározza. A Himnusz ebben a gondolatrendszerben helyezkedik el, 
hiszen központi gondolata etikai: a bűnbánat, mely Isten megbocsátását és újbóli 
felvirágzásunkat eredményezheti.  
 

Rény 
 

Magasan, magasan 
O Rény, veled 
Röpűljön a dal. 

Arcod tiszta fényben 
Tűnik fel Olympon 
Mint nyári nap: 

De sűrü gőzfelleg 
Borítja földünket 
Színed elől, 
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S súgárid homályban 
Hatnak reánk. 
 
Gyakran láttalak 
Kerengeni 
Mint vészhozó cométát 
Földünk felett, 
Imádva, rettegve, 
Mert nagy valál, 
És fenségedben 
Irtóztató, 
Mint a dörgő menny. 
De mikor jősz, 
Mint hesperi csillag 
Csendesen, szelíden, 
Mosolygva tekintek 
Ellenedbe 
Keggyel tölt istenné. 
 
Nem te nyújtád 
A méregkehelyt 
Hellas égi fiának? 

Nem te fonál koszorút 
Camill fejére 
A Capitolium 
Szent bércein? 
De titkon eped 
Rejtekében 
Sejdítgető kebellel 
Feléd, feléd, 
Arra hűsen csepeg 
Aetheri balzsam 
Szárnyaidról, 
S rengő öledben 
Felviszed őtet, 
Lefolyván napjai, 
Olympra, fel! 
 
Csalfa alakok  
Bolyganak köztünk 
Gyakran, hazudván 
Téged Istenné. 
A komoly való 
Meggyújtja fáklyáját, 

S mint éji lidércek 
Tűnnek el ők. 
De te állasz 
Éjjel és nappal, 
Csendben, viharban, 
Gyász s öröm között, 
Nem változó fényben, 
Mint az örök sors. 
 
Légy idvez nekem, 
Bár vér s pusztúlat 
Kövessék nyomdokig, 
S ínség s halál. 
Tiszta kebelbe 
A gyilok ha merűl, 
Tiszta kerbelre 
Vad sors ha rohan: 
Intesz egedböl, 
S az isteni lélek 
Nem sűlyed el. 

 
[1816. máj. 5.] 

 
A költemény a szabad ritmusú, pindaroszi formában írt versek sorába tarto-

zik. A kritikai kiadás ide sorolja Ábrándozó című ódáját (1813) és Küzdés című köl-
teményét is (1814), kiemelve Pindarosz költészete iránti vonzalmát.  

A rény a latin erény, virtus szó megfelelője, Szemere Pál alkotta, főleg Ka-
zinczy révén terjedt el. Kölcsey következetesen használta. Keletkezéstörténetét, 
használatát a kritikai kiadás részletesen ismerteti, ma már elavultnak számít. Köl-
csey gondolkodásának egyik központi kategóriája. A Rény eggyé válik az örök 
sorssal; megjelenésében félelmetes is. Eszünkbe jut Rilke első Duinói elégiája: 
„Hogyha kiáltanék, ki hallana engem / az angyalok rendjéből? és ha netán a szi-
vére / vonna hirtelen egyik: én belepusztulnék / az erősebb lét közelébe. Mert 
hisz a Szép nem más, / mint az iszonyu kezdete, mit még elviselünk, / s mennyi-
re bámuljuk, mert megveti szenvtelenül, hogy / összetiporjon. Iszonyu minden 
angyal.” 

A rövid, eltérő szótagszámú sorokból álló költemény legszembetűnőbb stilisz-
tikai sajátossága az áthajlás. A hosszabb mondatok rövidebb sorokba törése mó-
dot ad az egyes szavak, kifejezések hangsúlyozására. Példák: határozói igenév 
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halmozása: imádva, rettegve. Határozóhalmozás: csendesen, szelíden. Egyes sza-
vak kiemelése: irtóztató; ellenedbe.  

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Olympon: (görög) Olümposz, az istenek lakhelye. Itt: isteni magasságokban. 

Kölcsey számára a művészet szent helye is.  
gőzfelleg: az összetétel valószínűleg Kölcsey leleménye. 
Cométát: (latin) üstököst. 
Heszperi csillag: (görög) Heszperosz: esthajnalcsillag. (A Venus bolygó egyik 

neve.) 
Ellenedbe: itt: feléd. 
Keggyel tölt Istenné: kegy: olyan emberi sajátosság, melyre finom gyöngédség jel-

lemző. 
méregkehelyt: utalás Szókratész halálára. 
Hellas égi fijának: Szókratésznek  
Camill: római államférfi és hadvezér, „Róma második alapítója”. 
Capitolium: Róma szimbóluma; ezen a dombon volt a fellegvár, Jupiter temp-

loma. 
Aetheri balzam: (görög) aether: a levegő felett képzelt könnyebb, fénylő légré-

teg, mely az istenek lakhelyéül is szolgált. Balzsam — gyógyír. 
pusztúlat: a pusztul ige régies származékszavának nyelvújítási felelevenítése, 

először Kölcseynél fordul elő.  
 
 

[A Földhez] 
    

Szent kebeledből 
Fesle ki hajdan 
Az emberi nem, 
S szent kebeledbe 
Tér meg ismétlen 
A napok szálltával, 
Föld, hűv anyánk! 
 
   Mégis az ember  
Téged elhagyván 

Csillagokig fel 
Vágyakozik, 
S lebegő szárnnyal 
Készül törni  
Útat magának 
A nap felé; 
De visszahanyatlik 
Küzdése közt, 
S légi szeleknek  
Játéka lészen, 

Mint barna felhők  
A sziklatetőn. 
De te, szent anya, 
Délceg gyermekedet 
Várod öleddel, 
És kebeledben 
Nyugtatod őt, 
Lenge füvekből 
Szőve reája 
Hűs fedelet. 

 
[Cseke, 1816. máj. 6.] 

 
Az előző költemény párverse, keletkezésük időben is közel van. „Kölcsey ez-

zel a szabad ritmusú, pindarizáló versével az 1813-ban írt Ábrándozó formaha-
gyományát folytatta” — írja a kritikai kiadás. A címet valószínűleg a kéziratait át-
néző Pap Endre adta.  
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E versben a megszemélyesített föld éppúgy összekapcsolódik az anyaképpel, 
mint Szép Erdély című költeményében. A földtől elszakadó, majd visszahanyatló 
ember Madách művének zárójelenetét is felidézi. A rövid sorok megperdülő 
időmértékes ritmusai nyugtalanságot érzékeltetnek. 
 
 

Huszt 
 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék; 
   Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. 
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott 
    Oszlopi közt remegő rémalak inte felém. 
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán? 
    Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 
    Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 

 
[Cseke, 1831. dec. 29.] 

 
A költő 1825 májusában, Huszton járva írta a Régi várban című költeményét, 

mely a fönt idézettnek az elődje. A verskezdet ismert és kedvelt toposz — írja a 
kritikai kiadás. Érdekes a Huszt című vers időszemlélete: a költő a Himnuszhoz 
hasonlóan múltat, jelent és jövőt foglal össze, a forma filozófiai összegzés. A 
Himnuszban egy középkori prédikátor szólal meg, a Zrínyi második énekében Zrínyi, 
a költő folytat párbeszédet a sorssal. A Husztban a személy megkettőződik: a je-
lenben élő költőhöz egy múltbeli alak szól, aki éppen Kölcsey gondolatait fogal-
mazza meg a jövőről. Az eszme annyira megragadó és intenzív, hogy alakot ölt, 
megszólítja a költőt. A versforma tömör disztichon, a hexameter és a pentameter 
kapcsolata; a csattanó így rövidebb, a hatásos háromtagú felhívást a költő felszó-
lító módú igealakokban fogalmazza meg. A rémalak Kölcseyhez szól, de a költő a 
nemzethez intézi felhívását. A bús jelzőátvitel, a költő hangulatát jelző megsze-
mélyesítés. A jelzőhöz kapcsoljunk egy prózai idézetet az 1826-ban befejezett 
Nemzeti hagyományok című tanulmányból: „Ami pedig a nemzeti búsongó chrak-
tert illeti: annyira bizonyos-e, hogy a búsongásra hajlás, és a szabadságnak magas 
érzelme nem férhetnek meg egymással? Búsongás nem csak szolgaiságnak, de az 
érzés mélységének is következése lehet.” 

Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Huszt: valószínűleg a tatárjárás után épült, nagyobb szerepe a Rákóczi-

szabadságharc alatt volt. A szabadságharc bukása után leszerelték, ekkor pusztu-
lásnak indult. Kapcsolata a Rákóczi-szabadságharccal nyilván inspiráló erő volt 
Kölcsey számára. 

csarnok: itt: tágas helyiség, pompás épület. 
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elontott: az „ont” ige „rombol, pusztít” történeti jelentésű alakjából valószínű-
leg Kölcsey által képzett szó.  

honfi: a hon, eredetileg „otthon” jelentésű, elavult szónak nyelvújításkori fel-
elevenítéséből alkotott származékszó. 

epedő kebel: egykorú költői jelentése: valamin érzett szomorúság miatt emész-
tődő lélek, szív. 

 
A költői pálya kiteljesítése, az önművelés a nemzet fölemeléséért folytatott 

küzdelem része. Kazinczy Ferenc halálakor mondott emlékbeszédében a követ-
kezőket fogalmazta meg: „Néhány kevésnek mellében támadt a gondolat: a haza 
veszélyben forgó nyelvét ragadni meg, ezt felvirágoztatni, ezt erőre hozni; s ere-
jével rázni fel az álombasüllyedt népet, hogy lásson és érezzen. De a nép őket 
nem hallgatá; de a népnek ereje nem volt őreájok fel, s a jövőbe kipillantani; s így 
elhagyatva futák meg a pályát, különködőknek tartattak, s kinevettetének; mert 
nem akarák követni a bölcseséget, mely egyedűl a jelenlét hasznairól gondosko-
dik. Ily környűlmények közt lépett fel, ily környűlmények közt küzdött a mi Ka-
zinczynk is; nem haszon nélkül a nemzetre, nem nyom nélkül a jövő korra néz-
ve; de fájdalmul önmagának. Mert koszorúi nem enyhíték, hanem égették hom-
lokát; a neve híres voltát élte nyugalmával fizeté” (Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc fe-
lett. 1832. szeptember 8.). A költőnek a magányt is vállalnia kell, amennyiben a 
sorsa úgy hozza, környezetével is szembe kell szállnia. Ennek Kölcsey gyakorlati 
példáját adta: mikor megyéje utasításaival nem értett egyet, 1834-ben követi tiszt-
ségéről lemondott. Politikusként küzdött Erdély és a Részek újraegyesítéséért. A 
Habsburgok ugyanis Erdélyt az 1867-es kiegyezésig megosztó politikájuk értel-
mében külön igazgatták. Erdélyről Országgyűlési napló című följegyzéseiben is ol-
vashatunk: „A pohárnoknál ebédeltem, s estve gróf Teleki Domokos vala nálam: 
s mind kettőtől vett hírek után az Erdélybe küldött királyi biztosságról többé ké-
telkedni nem lehet. Megvallom uraim, szívem alatt minden csepp vér forrásnak 
indúlt. Erdély, az én szép Erdélyem! És nem elég vala-e, hogy csaknem két szá-
zadig vad kezek dúltak keblében? nem elég vala-e, hogy a béke napjaiban a szé-
kelyfiaknak Madéfalván vérfürdő készítteték? — Nem elég-e — — — de mi 
szükség az emlékezet viperáit felbújtanunk? Az ég terjessze ki feletted védő kar-
jait, szép haza!” (1833. április 15.) A védő karjait kifejezés a Himnusz szóhasznála-
ta.  

A költemény első sorának megállék igéje összecseng Petőfi: A Tisza című vers-
ének második sorával: „Megállék a kanyargó Tiszánál.” Mivel Petőfi verse szat-
márcsekei látogatásához kapcsolódik, nem lehetetlen, hogy visszautalást tartal-
maz Kölcsey költeményére.  
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Intés 
 

Zeng hazát és zeng szerelmet, 
Magyar hű nép, a lant; 
O ne bánd, ha lágy hangjától 
Szived meg megdobbant! 
És ne bánd, ha lágy hangjától 
Szívedre bánat gyűl; 
Mélyen az tekint magába, 
Ki bús érzésben űl. 

Jer, borulj el csendes órán, 
Multrol jövőig hass; 
Vágyva pillants föl, magasra: 
Mint naphoz küszdő sas. 
Vágyva pillants föl, magasra, 
Im itt, ami fenntart: 
Könny a szemben, láng a mellyben, 
S a kézben ősi kard! 

 

[Cseke, 1833. okt. 7.] 
 

Közvetlenül az 1832-es Versek című kötet lezárása előtt készült, egyike a rövid idő 
alatt született verseinek. Kötetzáró vers, ami azt mutatja, hogy Kölcsey különösen 
fontosnak tartotta. A kritikai kiadás szerint a 10, 15, 16. sor a Huszttal rokonítja. 

A költemény két nyolcsoros strófából áll. A rímrendszer négysoronként vál-
tozó félrím. A rímelő második sorok jambikusak, az első sorok trocheusi üteme-
zésűek. Gáldi László szerint a trocheus értelmezhető a csöndes szemlélődés rit-
musaként, melyből „kitör s jövőbe hat a tettvágy szökkenő jambusa” (i. m. 114. 
l.). Hozzátehetjük, a jambus szökkenését a rímelés is erősíti. A szerkezeti felépí-
tést feszessé teszi, hogy mindkét versszakban ismétlődik a 3. és 5. sor.  

 
Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
küszdő: helyesírási alakváltozat. 
mellyben: mellben; nyelvjárási alakváltozat. 

 

 

Jog 
 

Az igazságosság és méltányosság kérdése Kölcsey prózai műveinek, a nép és 
az ország politikai helyzetét feltáró írásainak, országgyűlési beszédeinek visszaté-
rő témája. Ezek a fogalmak költészetének témái is, értelmezésük életművének 
egészében árnyalja a Himnusz bűneink miatt összefoglaló kifejezés jelentését, hi-
szen a széthúzás, az önzés a társadalmi életnek is problémája volt. Kölcsey gon-
dolkodásának központi eleme a szabadság, melynek allegorikus alakjához külön 
ódát írt. A prédikátori mellett a jogi érvelés a Himnusznak is formai eleme.  
 

Zsarnok 
 

Virtus, s igazság zengtek nyelveden, 
De gyűlölte mindkettőt szived; 

Csak leple volt hatalmad bűneidnek, 
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S szádban a törvény átok leve. 
Ezüstkehelyt ürített a gonosz asztalodnál, 

Kivűl az ajtón sírt az üldözött. 
Még egy falatja volt az éhező szegénynek, 

S elrablottad azt; 
Avult fedél óvá még a szelektől, 

Hideg vérrel hajtád ki onnan is. 
Hajh bujdosott az ősi lakhelyéről, 

Sápadt neje 
Keblében vitte kisdedét, s panaszát 

Poroszlód korbáccsal ölte el! 
S terád bízatott e ezreknek boldogsága, 

Hogy árulhasd pénzért véreket? 
S neked ad majd márványt s nagy nevet a hízelkedés 

O Rabló, sírodon? 
 
[Cseke, 1823. ápr.] 

 
A fenti költemény kétsoros, párhuzamban vagy ellentétben álló egységekre ta-

golható, a változó szótagszámú sorok emelkedő indulattal közelednek a csattanó 
felé — mintha egy rímtelen drámai dikciót olvasnánk.  

Szabó G. Zoltán utal arra, hogy a szerkesztők sokszor önkényesen tettek címet Köl-
csey versei elé. A fönti vers első sorai inkább az igazság szolgáltatójára, a jog érvényesítő-
jére utalnak. Szabó G. Zoltán szerint a költeménynek személyes motivációja van, párda-
rabja az Igazság című versnek. Kölcsey az érvelés eszköztárából a jogiakat veszi elő: az 
igazság, törvény, elrablottad, panaszát kifejezéseket jogi terminusoknak is tekinthetjük. A köl-
temény három hónappal keletkezett a Himnusz után. Egyes kifejezések azonosak: üldö-
zött, bujdosott — bújt. A stílus jelzi, hogy a Himnusz harmóniája mögött milyen indulatok 
feszülhettek. Mintha a későbbi országgyűlési képviselő szólna, aki szenvedélyes szavak-
kal küzd az igazságért, a haladó intézkedésekért, a jobbágyfelszabadításért. Képviselői 
pályája lezárása után a bebörtönzött Kossuth védelmében szerkesztett tiltakozó feliratot, 
közreműködött a perbe fogott Wesselényi védelmében. (Kölcsey 1830–32 között volt 
képviselő.) A szatmári adózó nép állapotáról 1830-ban rokona, Kende Zsigmond al-
jegyző számára jelentést állított össze: „Ott, hol a legszükségesebb hibázik, könnyű által-
látni, hogy a boldogúlásnak útai már előre ketté vágattak. Az adózó háznép, mely magá-
nak elég kenyeret nem termeszthet, szerencsés, ha mindennapi élelmét s ruházatát kese-
rű munkával megszerezhetvén, még annyira mehet, hogy adója terhétől megmeneked-
hessék!” A költő részletesen ismertette a szegény nép életkörülményeit, gazdasági hely-
zetét. Történelemfilozófiája, metaforái a nép viszonyainak ismeretén alapultak. A jelen-
tés visszafogott, puritán stílusa a tények ismertetését tekinti céljának, nem a csillogást. 
Tükrözi Kölcsey sokoldalúságát is, aki változatosan, a célnak megfelelően volt képes al-
kalmazni a stilisztikai eszközöket. „Ritkán emlegetik, pedig egyik legmegrázóbb hatású 
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verse ez. A szabadság-zsarnokság lírai eszmekörében is Petőfi elődje ő” — írja Horváth 
János (i. m. 867 l.). 
 

Igazság 
   

Vak vagy-e te szent Igazság? 
Néked látni kellene; 
Látni, mint hevűl a gazság 
Jámborságnak ellene. 
„Nem valék vak hív Igazság, 
Láttam mit mivelt a gazság 
Lest intézvén s szopván vért, 
S adtam neki méltó bért. 
 
   Ajkát méreg haboztatta, 
És dühödve vívt velem, 
S eltiporván megszaggatta 
Vérrel ázó kebelem. 
S hogy ne látnék vak szüvébe, 
Fátyolt vont szemem fölébe; 
S nem rettegvén már tanút 
Nyílt bűnének tágas út.” 
 
   Szépre, rútra hát így gondot  
Nem tarthatnak szemeid, 
Szent Igazság és e fontot  
Mégis hordják kezeid! 
„Szépre, rútra nincsen gondom, 
S nem magamnak függ így fontom, 
Mely kezembe semmi bért 
Százak óta már nem mért. 
 
   Tartom azt újam hegyéből 
Elmeredve: mint csontváz; 
S a gonosz rablott kincséből 
Serpenyőmbe terhet ráz.  
A teher sújt bús erőben, 
S a lebillent serpenyőben, 
— Borzadjon bár föld és ég — 
Néki száll a nyereség. 

   Hát befátylozott szemével, 
Kinn e pompás kapunál, 
S rosszra fordúlt mértékével 
Istenséged őrt mért áll? 
„Ah, benn ültem hajdanában, 
Szózatom zengő hangjában, 
Fennálló székem körűl 
Megcsendült sok gyáva fül! 
    
   S már itt állok elnémítva,  
Bús orcámon zápor s szél; 
S a gonosz nem háborítva 
Benn veszélyes kénynek él.  
Zúg csapása villámának, 
S romján más boldogságának, 
Melyet rogyni vígan lát, 
Alkot márványpalotát. 
 
   Szent Igazság, és honodnak 
Hol vagynak határai? 
Szenvedsz, s vissza nem ragadnak 
Hű szerelmed szárnyai? 
Jámbor, fenn hazám az égben, 
Mondhatatlan messzeségben, 
A csillagpályák között, 
S már valóm felköltözött. 
 
   Ám tekintsd e hidegséget 
Arcom holt vonásain; 
És tapintsd e keménységet 
Testem márvány tagjain: 
S ím befátylozott szemével 
Roszra fordúlt mértékével, 
S kinn e pompás kapunál — 
Lelketlen kép ami áll! 

 
[Cseke, 1824. febr.] 
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A Himnusz a magyarság legnagyobb bűnének a széthúzást, tekinti; a közélet 
iránt érdeklődő, abban aktív szerepet vállaló Kölcsey költői műveiben kitér a tár-
sadalom egyéb bűneire, a zsarnokságra, a társadalmi igazságtalanságokra. Fönti 
versében az ítélkezés gyakorlatát ábrázolja a Vanitatum Vanitashoz hasonló 
szarkasztikus szemléletmóddal. Jogi képzettsége alapján pontosan látta a visszás-
ságokat; a történész után most a jogász szólal meg, fejezi ki gondolatait párbe-
szédes formában. Szabó G. Zoltán utal arra, hogy Kölcseynek sok pere volt, 
személyesen is átélte az igazságszolgáltatás működését. Ezúttal a megszemélyesí-
tett Igazsággal folytat párbeszédet. A forma a vers egészében kibontakozó alle-
gória, a barokk költészet kedvelt megoldása. Alkalmazása mégis egyedi: a Köl-
csey által kidolgozott párbeszéd-forma variációja. Történelmi, filozófiai, morális 
gondolatait, eszméit dinamizálja, ugyanakkor egy-egy témát többféle aspektusból 
közelít. Módja nyílik így a gondolatok ütköztetésére, hiszen azokat egy-egy valós 
vagy képzelt személy testesíti meg.  

A kritikai kiadás megjegyzi, hogy a vers előzménye Csokonai Az igazság dia-
dalma című, 1799-ben keletkezett költeménye, mely szerint „Birodalmát a bűn 
bűntetlen tartotta, / Az égre pökdösvén neved káromolta.” 

Iustitia, Justitia (latin) az igazság istennője. Szobrát hagyományosan bekötött 
szemmel, kezében mérleggel ábrázolják. Ez annak a kifejezője, hogy az igazság 
nem személyválogató, számára mindenki egyenlő. Kölcsey ezt a szimbolikát el-
lentétes értelműre fordítja: a versben a bekötött szem azt jelenti, hogy az Igazság 
nem látja a valóságot, mivel szemét a gazság bekötötte.  

„Szépnek s rútnak húnyj szemet” — hangzik a Vanitatum Vanitas konklúziója. 
A filozófus talán megengedheti magának ezt a magatartást, de mi történik, ha az 
Igazság is behunyja a szemét? Kölcsey, a következetes gondolkodó, ezt a kérdést 
is fölteszi. A költemény nem fogalmaz meg felszólítást, de a zárókép, a pompás 
kapu, melyről a bíróságra asszociálunk (a szinekdoché alakzata) és a lelketlen 
szobor ellentéte a tett, a cselekvés után kiált — ennek szükségességét, céljait 
Kölcsey tanulmányaiban, levelezésében és országgyűlési felszólalásaiban fogal-
mazza meg.  

Először az Aurora 1832. számában jelent meg, Az igazsághoz címmel. A nyolc 
versszakból álló költemény formája azonos az egy évvel korábban keletkezett 
Vanitatum Vanitas című vers formájával, az ún. kis Himfy-szak. A trochaikus, 
ereszkedő ütemezésű nyolcsoros strófák első négy sora keresztrímű, 8/7-es szó-
tagszámú periódusokból áll. A következő páros rímű két-két sor nyolc és hétszó-
tagú. A rövidebb zárósorok szentenciaszerű, összegző megfogalmazásokra adnak 
módot, éppúgy, mint a Vanitatum Vanitasban. A költemény jellemző stilisztikai 
alakzata az ismétlés, az Igazság válaszaiban részlegesen ismétli a kérdéseket. 

Az 1. versszak szerkezete az igazság-gazság szójátékon alapul. Az 1. sor in 
medias res vág a dolgok közepébe: a kérdés költői, hiszen az egész vers arról 
szól, hogy az igazság vak, a vers első sora így dinamikusan megfogalmazott 
konklúzió, a tartalom összefoglalása, a nyolc versszak ennek retorikus-drámai ki-
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bontása. Az Igazságot nem is azért nevezi vaknak, mert be van kötve a szeme, 
hanem a világban uralkodó igazságtalanság miatt. A 2-4. sor az igazság-gazság 
rímeltetése; a szarkasztikus szójáték azt is kifejezi, hogy az igazság magában rejti 
a gazságot is. A 2-4. sor keresztríme az 5-6. sorban párosként ismétlődik, hang-
súlyozva és fokozva a szójátékba rejtett igazságot. A teljes rímek szintén a szen-
tenciaszerű megfogalmazások formai eszközei. 

A 2. versszakban az igazság történetbe oldva mondja el, hogyan kötötte be a 
gazság a szemét. A drámai megjelenítés a hangsúlyozás, fokozás eszköze. 

A 3. versszak  1. sora szövegszerűen is visszautal a Vanitatum Vanitas konklú-
ziójára: Szépre, rútra így hát gondot / Nem tarthatnak szemeid — Szépnek s rútnak húnyj 
szemet. Az 5. sor élén az igazság válaszában megismétli a kifejezést, a szentencia-
jelleget az f alliterációja erősíti. A százak az évszázadokat jelenti (régies jelentés), 
az igazság régen elvesztette erejét.  

A 4. versszakban a pompás kapu — az igazság befátylozott szeme dinamikus ellen-
tét a világ csillogása mögött rejtőző igazságtalanságot, méltánytalanságot érzékel-
teti. A 2. sor látomásos erejű kép: a szobor mozdulatlansága a halott csontvázat 
idézi — maga az igazság halott. A 4-5. sor terhet — teher kifejezése reduplikáció, 
mely összeköti az egymással nem rímelő sorokat. A 7. sor közbevetés, a hangsú-
lyozás eszköze. A néki száll a nyereség kifejezés egy gazdasági könyvben is szere-
pelhetne: valóban, Kölcsey reális felméréseket végzett Szatmár vidékének gazda-
sági helyzetéről, országgyűlési felszólalásai szigorú tényeken alapultak.  

Az 5. versszak első négy sora újabb kérdés, mely az Igazság ellentmondásos 
helyzetét világítja meg — tulajdonképpen dinamikus ténymegállapítás, ismét a 
szarkazmus kifejeződése. Az igazság válaszában hajdani hatalmát fogalmazza 
meg; a gyáva fül kifejezés szinekdoché.  

A 6. versszak záróképében az elvont kifejezés konkretizálódik: a más boldogsá-
gának romján a gonosz márványpalotát alkot. 

A 7. versszak jellemző stíluseszköze az alliteráció: a h alliterációja öt soron is 
végigvonul. A 6. sor összesen két szóból áll, melyeket az m alliterációja hangsú-
lyoz. Az igazság hazája az égben van, tehát nem a földön: elérhetetlen eszmén--
nyé vált. Allegória és realitás: e két stilisztikai eszköz ötvöződik Kölcsey versé-
ben.  E versszakban jelenik meg a honodnak és az Igazság ismétlésében a hazám 
kifejezés, melyeknek az igazság valódi otthonának leírásában van csak helye. Ke-
serű megállapítás, hogy az igazság csak az ideálvilágban tud megjelenni. 

A 8. versszak összegzés. Az igazság halott: ezt az 1-2. sor h alliterációja hang-
súlyozza. A márványszobor keménysége ismét a metaforikus kifejezés eszköze, a 
költői logika megvalósulása, ahogyan a bekötött szem is logikai kifejtést nyert. A 
4-6. sor az 5. versszak 1-3. sorának élén álló kifejezések variációs ismétlése: a re-
torikai alakzat hasonlít az 1. versszak megoldásához, melyben az 1. és 3., vala-
mint a 4-5. sor tartalmazott hasonló ismétlést. A zárósor ellentéte az 5. versszak 
4. sorának: a rím azonos, az istenséged — lelketlen kép azonban ellentétes, melyet az 
ami vonatkozó névmás hangsúlyoz.  
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Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
szüvébe: szívébe; történeti alakváltozat.  
fontot: font — régi súlymérték, itt: a méréshez használatos mértékegység jelentéssel. 
serpenyőmbe: a római mitológiában Iustitia, az igazság istennője gyakran mér-

leggel és karddal, többször bekötött szemmel volt ábrázolva.  
rosszra fordúlt mértékével: azaz az igazság hamisan beállított mérlegével.  
fennálló székem: magasan álló székem. 
veszélyes kénynek él: veszedelmes kéjnek, örömnek él. 
hű szerelmed: hűséges szereteted. 
lelketlen kép: azaz lélek nélküli, halott kép. 
 
Kölcsey a Himnuszban Istent imádság formájában szólítja meg. Nem képzelt, 

hanem valóságos, személyes Mindenhatóhoz szól, akit tetteivel jellemez: Isten-
nek nem adja szájába a saját szavait, nem így jeleníti meg, ez az alázat kifejezése.  
 
 

A szabadsághoz 
 

Nyisd fel ó lángzó kebeled, dicső Hölgy! 
Nyisd fel a küszdő szeretőre kebled, 
Fenröpültedből kegyesen mosolygván, 
Égi szabadság! 
 
Nékem is forrtak szemeimben égő 
Könnyek, éreztem haza szent szerelmét; 
Ints, zajos habként dagadozva várom 
Lengeni zászlód. 
 
Járom a gyáván! ki remegve futja 
Fenndicsőséged ragyogó világát, 
S megszokott rabság’ kezein tudatlan 
Csörgeti láncát. 
 
Átok a gyáván! ki nevedre borzad, 
Mert gyakor szélvész kavarog föletted, 
Mert halálhörgés diadalmi pályád 
Mennyei bére. 
 
Szállj ki felhőden, s noha szózatod mint  
Villogó szélvész dörög is körűlem, 
S zöld borostyánod noha fürteid közt 
Vérbe füredt is: 
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Kellemed látom, s dobog érte mellyem, 
Csókodat várom szerelemben égve, 
Csókodat szomjún epedő ajakkal, 
Jer, ne tagadd meg! 
 
[Cseke, 1825. dec.] 

 
Először Kisfaludy Károly Aurora című almanachjában jelent meg 1828-ban, A 

Hazához címmel. A címváltoztatás okaként a kritikai kiadás közli Kisfaludy Ká-
roly 1828. április 12-én kelt levelének részletét: „A Szabadság cím alatt küldött 
szép ódádat a censor nem engedé meg, de sok kérés után Hazámhoz felírás alatt 
megengedte. Tartalma megmaradt s ez elég.” E levélből tudjuk, hogy az eredeti 
cím Szabadság volt.   

A szabadság eszménye több költeményének, írásának is tárgya. A fönti vers-
ben megszólítja a szabadság allegorikus alakját. A nyolc szapphói strófából álló 
költemény szintén Csekén keletkezett, Kölcsey fordította is Szapphót. A metafo-
rasort a Himnuszban egyetlen kifejezésbe sűríti: ah, szabadság nem virul. Az ünnepé-
lyes, időmértékes forma illik a magasztos eszméhez; mutatja, hogy a szabadság 
gondolata mennyire foglalkoztatta a költőt. Fölfedezhetjük azt is, mi mindent 
rejtenek a Himnusz tömör, közvetlen megfogalmazásai  

A költemény stilisztikai eszközei változatosak. A címbeli elvont eszmét az el-
ső versszak első sorában egy hölgy képében jeleníti meg. A többi versszakban 
visszautal erre a metaforára, a kapcsolatot a birtokos ragozás jelzi: a Szabadság 
alakja allegóriává bontakozik. Gyakori az ismétlés: az 1. strófa 1-2 sorának élén 
az ige és a jelzős szerkezet ismétlődik.  A 3-4. strófa élén a felkiáltás és a nominá-
lis mondatszerkezet, valamint a gyáván határozó ismétlődik, a járom — átok a ma-
gánhangzók azonosságán alapuló tompa asszonánc, a jelentést hangsúlyozó bel-
ső rím. A zárószakasz 1-2. sorában a látom — várom belső rím, a grammatikai 
szerkezet is hasonló; az alakzat párhuzam. A 2-3. sor élén a csókodat tárgy ismét-
lődik. A strófák fontos szerkezeti elemei az áthajlások. Az első versszak 2-3. so-
rának állítmányai kettős kötődésűek: vonatkoznak az első sor dicső hölgyére, de 
a zárósor égi szabadság kifejezésére is, mely a cím részleges ismétlése. A 2. vers-
szak 1-2. sorában jelzős szerkezet éles áthajlása érzékelteti a sírást. A 4. versszak 
3-4. sorában birtokos szerkezet hajlik át, hangsúlyozva a szabadságért hozott ál-
dozatot.  

 
Magyarázatok a kritikai kiadás alapján: 
Lángzó: lángggal égő, lobogó. 
küszdő: a küszködik alakban meglevő küsz- tő továbbélése; helyesírási alakvál-

tozat. 
zajos habként: áradó vízként, azaz itt: nyugtalan, erős mozgásban levő hullám-

ként.  
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gyakor szélvész: a gyakor főként erdélyi nyelvi alakváltozat.  
föletted: a költő egyéni alakváltozata. 
 
Kölcseynek Az örökös megváltás ügyében a pozsonyi országgyűlésben tartott be-

széde a realista politikust, a jogi érvelést alkalmazó szónokot mutatja be. Jellemzi 
az író sokoldalúságát is: az elvontabb, mitológiai háttérrel, metaforákkal fogal-
mazó óda képeit a realista, tényeket bemutató próza hitelesíti. „Szabad költözést 
nyert a jobbágy, való; de azért már lehet-e őtet szabadnak mondani? Ne enged-
jük magunkat e szó által: szabad, megcsalatni. Ezen epitheton itt a költözést, nem 
pedig ad jobbágyot illeti. Szabadon költözhet; de költözése által szabad nem le-
szen. Bátran állítom: a királyi válasz tartalma szerint, a jobbágy épen azon álla-
potban marad, mint József császár idején kínlódott. Eltörűltetett az örökös job-
bágyság? Miként? Az adózó elhagyhatja urát. Való; de hová mehet? Más úrhoz! 
És mi feltétel alatt? A különbség csak ez: eddig szolgált folyvást egy urat; most 
már szolgálhat egymás után többeket. De szolgálnia folyvást kell, azaz örökösen 
kell. Ő tehát, a királyi válasz állván, örökös jobbágy lenni mind eddig meg nem 
szűnt; s bizonyosan nem is szűn meg, csak akkor, midőn a tulajdon-szerezhetés 
örökös megváltásnál fogva néki megadatván, szolgaságból szabadságba saját ere-
jével felemelkedhetik.” 

A törvénynek biztosítania kell a nép számára a szabadságot. „Isten az embert 
szabadságra teremtette, de egyszersmind társaságra is; s a társaságos élet törvényt 
és igazgatást kíván és hoz magával. Szerencsés nép az, melynél a törvény és igaz-
gatás a társaságos életet úgy veszik korlátba, hogy mégis a szabadság szent kincse 
fogyhatatlanul megmaradjon, hogy szolgaság és járom az emberiséget meg ne 
alacsonyítsák, s a lélek a maga fennrepüléséből por és homály közé ne kénysze-
ríttessék.” (Követek visszaérkezésekor. Nagykároly, 1827.) 

Baróti Dezső elemzésében a következőt írja: „A szenvedély hangja csak nagy 
ritkán tör fel olyan erővel és olyan zavartalanul Kölcseynél, mint ebben a szabad-
ságot és szerelmet együtt evokáló kétdimenziós költeményben. Petőfi hazájában 
bizonyára felesleges bizonyítanunk, hogy a két nagy érzés édestestvére lehet 
egymásnak, vagy éppenséggel a lélek rokonszféráiból tör föl (Szabadság és szerelem. 
In: Remény s emlékezet. 52-59. l.). 
 

7
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 Anyanyelvünk épségéért. 

 

Málnási Ferenc 
 

Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XXXII. 
 

Anyanyelvoktatásunk 1948 után (I.) 
 
Az iskoláinkat érintő intézkedések, törvények annál súlyosabbnak tűnnek, 

mert az 1948. január 25-én tartott népszámlálás szerint Romániában 1199851 fő 
vallotta magát magyarnak, a lakosság 9,4%-a (Glatz Ferenc szerk., 1989. 316.). 
Ha csupán minden második magyar embert érintett az iskolák államosítása, ak-
kor is hatszázezer főről van szó! 1948-ban a romániai magyar nyelvű iskolák 
száma: 2089 alsó fokú iskola és óvoda 5395 tanítóval és kétszázezer gyermekkel, 
145 középiskola, 45 felsőfokú intézmény. Az államosítás mellé társul az az intéz-
kedés, amelynek nyomán az alig néhány éve működő Erdélyi Tudományos Inté-
zet megszűnik, de erre a sorsra jutott — magyarázat nélkül — az 1859-ben alapí-
tott Erdélyi Múzeum-Egyesület is. 

Az iskolák államosításáig az erdélyi magyar iskolák struktúrája a magyarorszá-
gi gyakorlatot követte. (Talán ez is szemet szúrhatott valamelyik tanügyi „szak-
embernek”?) Az oktatás I-IV. (elemi), V-VIII. (gimnáziumi) és a IX-XII. (közép-
iskolai) osztályokban folyt. Az államosítás azt is jelentette, hogy a magyar iskolák 
hálózatának igazodnia kellett a román iskolarendszerhez, amely például a gimná-
zium részére csak három osztályt (V-VII.) működtetett. De a román oktatás — 
lemásolva a szovjet példát —, a következő (középiskolás) ciklust is csak három 
osztályra tervezte (VIII-X.). Az új keretek között az eredetileg I-XII. osztályra 
tervezett oktatás I-X. osztályra csökkent, amelyet az analfabetizmus elleni harc 
meggyorsításának szükségességével indokoltak. Ez az intézkedés módosította, de 
mondhatjuk, hogy sokszor gátolta erdélyi anyanyelvoktatásunkat. A reform 
hangsúlyt helyezett arra, hogy minél többen végezzék el legalább az elemi osztá-
lyokat, ez előremutató, dicsérendő, az anyanyelvoktatásunk szempontjából is. 

Az államosítást követően a következő magyar iskolahálózatról adott számot 
Czikó Lőrinc: Az új iskola c. írásában. Óvodák: 383, I-IV. osztályos iskolák: 
1320, V-VII. osztályos iskolák: 440, középiskolák: 93. (Romániai Magyar Szó Nap-
tára, 1949. 11. 1.) A reform nyomán a nagyszámú elméleti középiskola helyébe 
mindössze 22 elméleti iskolát nyitottak meg, a megszűnő iskolák helyébe több-
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nyire kéttagozatos (román—magyar) műszaki középiskolát létesítettek, amelyet a 
gyakorlati pályákra való felkészülés fontosságával indokoltak. Viszont az anya-
nyelvi órák száma ezekben az iskolákban alacsonyabb volt, vagy teljesen hiány-
zott (lásd: Romániai Magyar Szó, 1948. szeptember 12., 13., 17., Igazság, 1948. 
szeptember 15., Világosság, 1948. szeptember 14.). Nem kapott elméleti magyar 
középiskolát Máramarossziget, Nagybánya, Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, 
Medgyes, Szászrégen, Nagykároly, Szilágysomlyó, Szamosújvár, Nagyszalonta. 
Ezeket a városokat „leírták”, nem tartották fontosnak, hogy az ott született, ott 
lakó magyar fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak. 1950-ben kerültek átszerve-
zésre a művészeti középiskolák és főiskolák, megszűnt önálló magyar jellegük, az 
addigi zenei, képzőművészeti, színházi szakokat is különválasztották, kéttagoza-
tosokká (román—magyar) „fejlesztették”. Az anyanyelvoktatás ezekben az isko-
lákban is háttérbe szorult, csökkent az óraszám vagy megszűntek a magyar nyel-
vi, irodalomolvasási órák (Romániai Magyar Szó, 1951. január 17., augusztus 11.). 
1953-ban véglegesen felszámolták a Magyar Népi Szövetséget, megszüntették a 
Nemzetiségi Minisztériumot. 1954 nyarán a Scânteia (1954. október 28.) és nyo-
mában az Előre (1954. október 29.) arról tudósított, hogy „Több mint 3500 elemi 
és középiskola működik hazánkban a kisebbségek nyelvén”. Alig egy évvel ké-
sőbb, az 1954/55-ös tanévben az ország 16500 iskolája közül az Előre szerint 
2250 iskolában a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyt a tanítás. Tehát — ha 
hinni lehet a nyomtatásban megjelent számoknak —, egyetlen tanév során 1250 
nemzetiségi iskola szűnt meg! Közülük hány lehetett magyar anyanyelvű? Vagy 
mindegyik adat hamis, csupán hírlapi kacsa? 1956 tavaszán szakmai vitát kezde-
ményeztek a tanügyi sajtóban az oktatás helyzetéről, majd „figyelembe véve a 
tanügyi káderek és a szülők javaslatait”, a sajtó közölte a párt és a kormány hatá-
rozatát „az általános oktatás javításáról” (Előre, 1956. július 14., Igazság, 1956. jú-
lius 15.). A határozat előírta a tizenegy osztályos oktatás bevezetését, ami azt je-
lentette, hogy az oktatás harmadik fokozatának időtartamát a korábbi három 
osztályról négyre emelték. Néhány év alatt rájöttek, hogy a szovjet mintára beve-
zetett tíz osztályos iskola nem illik már a hazai oktatási rendszerbe? Nem minta, 
nem követendő példa már a szovjet oktatási rendszer? Minden korábbi rendel-
kezéshez képest egyértelműbb az utasítás: „A többnemzetiségű vidékeken és 
helységekben román és kisebbségi tagozatokkal, illetve osztályokkal rendelkező 
iskolákat kell létesíteni.” (Az alkotmány szerint Románia egységes, nemzeti állam 
— az oktatási törvény szerint mégis van nemzetiség?) Az 1956/57-es tanévtől 
kezdve kijelölték az általános iskolák körzeteit. Természetesen új körzetesítésről 
van szó, amely megfelelt az 1956-os határozat nem titkolt románosítási szellem-
ének. 1956 viharos nyara és a még viharosabb ősze. Szeptemberben Miron 
Constantinescu, központi bizottsági titkár Kolozsváron hallgatta meg az erdélyi 
magyarság panaszáradatát. Taktikai engedmények, közérzetjavító intézkedések 
következnek, néhány erdélyi városban tagozati szintre visszaállítják az egykori 
magyar elméleti iskolákat. Szilágysomlyó, Szilágycseh, Szászrégen, Szecseleváros, 
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Székelyhíd, Székelykeresztúr, Kolozsváron a Brassai Sámuel Középiskola, Szat-
máron a Kölcsey Ferenc Középiskola, Marosvásárhelyen megünnepelheti 400 
éves fennállását a Bolyai Farkas Középiskola, Kolozsváron a Farkas utcai Re-
formátus Kollégium Ady Endre nevét kapja. Az 1956-os forradalomra követke-
ző akciók sora az általános és a középiskolákat sem kímélte, a hatalom megtor-
pan egy kicsit, de az 1958-as Kádár János és Kállai Gyula látogatás után az Előre 
1958. február 26-i száma diadalmasan közölhette Kállai Gyula kijelentését: „Mi 
eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most pedig személyesen tapasztalhattuk, 
hogy a Román Népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége, a 
politikai, a gazdasági és kulturális élet minden területén”. Ez a bizonyítvány, va-
lamint a szovjet csapatok kivonása Romániából lehetővé tette, hogy a hatóságok 
ott folytassák, ahol 1956-ban abbahagyták. 1957 végén még megtudhattuk, hogy 
Romániában 1664 magyar nyelvű és 369 német nyelvű iskola működik (Előre, 
1957. december 1. — Révy Ilona közlése). A magyar iskolák száma éppen 591-el 
kevesebb, mint 1947-ben volt! Ha csupán 40-50 tanulóval számolunk, több mint 
25000 magyar gyermek nem részesült anyanyelvi oktatásban.  

Újraindult a magyar iskolahálózat lebontása, most már felülről lefele, a Bolyai 
Tudományegyetemen kampány indult a „kulturális szeparatizmus” ellen, Buka-
restből érkezett brigád, vezetője Nicolae Ceauşescu, az akkori főtitkár, Gh. Ghe-
orghiu-Dej bizalmasa, a későbbi diktátor, s tagja volt egy Ion Iliescu nevű fiatal 
pártaktivista, aki nem sokkal előbb tért haza Moszkvából, s aki az újonnan ala-
kult egyetemi diákszövetség országos titkára lett, aki az 1989-es fordulat után el-
ső román elnök, azóta nyugdíjas, de a mai román politika, az oktatáspolitika 
szürke eminenciása. Apáczai Csere János eszményeit száműzték Erdélyből — ál-
lapította meg Beke György: „A stratégia kétségtelenül reális volt, még inkább ör-
dögi , a magyar elbizonytalanodást gerjesztette föl. Ha már nincs magyar egye-
tem, a szülők vonakodnak magyar középiskolába adni gyermeküket. Ha nincs 
magyar középiskola, akkor az elemit is végezze románul a gyerek, nehogy később 
lemaradjon a versenyben. Gyakorlatilag ugyan éppen a fordítottja igaz, a magyar 
oktatás mellett kitartó diákok a román egyetemen is jobban megállták a helyüket, 
mint román iskolába íratott magyar társaik, de erről olyannyira tilos volt beszélni, 
írni, mint valaminő államtitokról” (Beke György. 1993. 83.). A középiskolák sor-
sa is az egyesítés valamelyik román iskolával, a diákok „kérésére”, akik együtt 
akarnak tanulni, élni, román tagozatok indítása és fokozatos szaporítása úgy, 
hogy a százados magyar iskola föladja a maga jellegét, idomuljon egy másik isko-
lához. Az 1530 körül induló Szatmári Református Kollégium, az 1557-ben meg-
nyílt Marosvásárhelyi Református Kollégium, az 1557-ben, a Tordán tartott Er-
délyi Országgyűlés határozata alapján létrejött Kolozsvári Unitárius Főtanoda, az 
1560 körül alapított Szászvárosi Kollégium, a Báthori István alapította Római 
Katolikus Líceum, s a sort még folytathatnók… A Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon (1994) harmadik kötete 30 középiskola sorsáról tudósít (ebben a tanul-
mányban is idézzük). 



 57 

 

1958 őszéig a különböző propaganda-kiadványokban vagy újságcikkekben a 
számadatoknak jelentős szerepet szántak, ez év őszétől a nemzetiségi iskolaada-
tok eltűnnek az általános számadatokból. A magyar lapok rendre beszámoltak az 
új tanév híreiről, a megnyíló iskolaépítkezésekről, csak valahogy éppen a tanítási 
nyelv feltüntetéséről feledkeznek meg (Enyedi Sándor. 1990. 10/12.191.) Az 
1965–66-os tanévtől kezdve kiegészült az elemi oktatás második ciklusa, az V-
VIII. osztály jelenti a középső fokot, amelyet rendeletileg gimnáziumnak nevez-
nek, a IX-XII. osztályokkal rendelkező középiskolák neve líceum lett (Románia 
Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye, Minisztertanácsi Határozat, 1965. I. rész. 
1. szám. 19.). 1966. július elsején a Nagy Nemzetgyűlés művelődési és tanügyi bi-
zottsága vitára bocsátotta a szaklíceumok létesítésére és szervezésére vonatkozó 
törvényjavaslatát (Hivatalos Közlöny, 1966. július 4. II. évfolyam 5. szám. II. rész.). 
A javaslat tárgyalása során föl sem merült annak az igénye, hogy ezeket az iskola-
típusokat a nemzetiségek nyelvén is létre kellene hozni A magyarság képviseleté-
ben fölszólaló Fazekas Lajos képviselő sem tért ki az oktatási nyelvre, mintha ez 
teljesen lényegtelen lenne. A kalapácsot nem magyarul kell működtetni! A tör-
vény (Hivatalos Közlöny, 1966. I. rész. 41. sz. 2/1966. sz. törvény) felsorolja a 
szaklíceumokat, közöttük egyetlen magyar nyelvű sem található. A képviselők, a 
törvényalkotók elfelejtették volna Apáczai Csere János, Gheorghe Lazăr figyel-
meztetéseit az anyanyelven folyó oktatás szükségességéről? Apáczait nem ismer-
ték, de nem tanulták meg, elfeledték a Gh. Lazărét? 

„Ha megpróbálom számbavenni, hogy az erdélyi valóságnak mindinkább 
erősbödő jajkiáltásai mellett mi hatott rám leginkább az ötvenes évek második 
felében: Illyés Gyula szellemiségét kell fölemlítenem” — fogalmazta meg Sütő 
András (1993. 114-120.) Majd így folytatta: „A magyar nemzet egységéből kisza-
kított, keserves kisebbségi sorsra jutott romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai 
magyarok védelmében először 1963-ban szólalt meg a Nyugat nyilvánossága 
előtt érettünk, védelmünket kérve, a párizsi L’Express hasábjain. Illyés Gyula 
megszólalása nem jutott el az erdélyi magyarsághoz, akik oly tökéletes elszigetelt-
ségben éltünk, mint a gyűjtőtáborok lakói, de a hatalom figyelt a nemzetközi 
visszhangra. A külpolitikai fejlemények nyomán újra felértékelik a nemzetiségek 
szerepét, ezért gyorsan sort kerítenek néhány „tűzoltó” intézkedésre. 1968 máju-
sában újabb oktatási törvénytervezet került a Nagy Nemzetgyűlés ülésének napi-
rendjére. A tárca minisztere évek óta először említi a nemzetiségi oktatást: „Ro-
mániában napjainkban az együtt élő nemzetiségek több mint 240 000 gyermeke 
saját anyanyelvén tanul, csaknem 2000 iskolában” (Tanügyi Újság, 1968. május 
21.). A törvénytervezet vitája során Takáts Lajos képviselő, egykori nemzetiségi 
miniszterhelyettes, pontosítja az adatokat: „A jelenlegi tanévben az együtt élő 
nemzetiségek nyelvén 1927 általános iskola és líceumi egység működik, csaknem 
negyedmillió tanulóval” (Tanügyi Újság, 1968. május 21. — a négy magyar képvi-
selő felszólalása ugyanitt). Valamikor, például az 1950/51-es tanévben, éppen ő, 
az egykori miniszter szerint a nemzetiségek nyelvén 3413 iskola működött, s eb-
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ből a magyar nyelvű iskolák száma 2450 volt (Romániai Magyar Szó, 1951. augusz-
tus 11.). A különbség senkinek sem szúrt szemet? 1968-ban tehát már 1486 
nemzetiségi iskolával lett kevesebb, mint 1950/51-ben. Péterfi István akadémi-
kus, a Kolozsvári Babeș—Bolyai Egyetem prorektora nem győzte hangsúlyozni a 
párt és a kormány helyes, tudományos, nemzetiségi politikájának helyességét 
(Enyedi Sándor. 1990. 10/12.192.). Új nemzetiségi államtitkár, Ștefan Costea, 
igyekezett megnyugtatni a nemzetiségi közvéleményt (Előre, 1968. november 8.), 
Demeter János személyében miniszteri tanácsost neveztek ki és újra több megér-
téssel viseltettek a nagy hagyományú erdélyi iskolák ünnepei iránt. Így emlékez-
hetett meg a székelyudvarhelyi iskola 375., a csíkszeredai a 300. s a székely-
keresztúri schola a 175. évfordulójáról. A Lupta de clasă (1969/5. sz. 11-19.) elmé-
leti folyóiratban Bányai László és Winther Richard számoltak be a nemzetiségi 
oktatásról, természetesen „hurrá-optimizmussal”: 1480 létező magyar iskoláról 
adtak számot, ami csaknem ezerrel kevesebb, mint amennyi 1950-ben volt! Újra 
lehetett beszélni a nemzetiségi nyelveken történő oktatásról, sőt a román vezetés 
elszánta magát, hogy az enyhülési folyamatot megfejeli azzal, hogy megalakult a 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. Péterfi István, az Országos Tanács elnöke, 
az 1970/71-es tanévről a következő számadatokat adta: 955 magyar nyelvű óvo-
da vagy tagozat 37000 gyerekkel, 1337 általános iskola vagy tagozat 157000 tanu-
lóval, 91 általános és pedagógiai líceum 21 106 tanulóval. „Egyes helyeken szük-
ségesnek mutatkozik új óvodai tagozatok és magyar nyelvű iskolák létrehozása” 
— hangzott el az óvatos, de mégis nagyon fontos megállapítás. A párt főtitkára 
utasítja az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy tanulmányozza a magyar nyelvű ta-
gozatok vagy osztályok létrehozásának módozatait egyes szakiskolákban és 
szaklíceumokban. (Tanulmányozni, nem pedig a százados hagyományokat foly-
tatni, a megszüntetést azonnal pótolni a létesítéssel!) Az 1971/72-es tanévtől ön-
álló magyar középiskola kezdi meg tevékenységét Nagyváradon, Csíkszeredában, 
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron és Temesváron. (Előre, 1971. 
március 14.) (Enyedi Sándor 1990. 10/12. 194.) (Mindehhez pártfőtitkári utasítás 
volt szükséges?!) 1972-ben minisztertanácsi határozat új szaklíceumok listáját hagy-
ta jóvá (Tanügyi Újság, 1972. június 13.). Valamelyest javult a magyar szakoktatás, 
az anyanyelvi oktatás helyzete, magyar tannyelvű osztályok indultak néhány 
szakmában, az elitszakmákban azonban továbbra is kizárólag román nyelven 
folyt az oktatás. Az eseményt értékelve, a Nemzetiségi Oktatási Igazgatóság 
igazgatója, Debreczi Árpád szerint „Újabb mérföldkövet hagytunk magunk mö-
gött azon a széles, felfelé ívelő úton, amelyen iskolánk halad pártunk iránymuta-
tásával a tökéletesedés és korszerűsödés felé” (Tanügyi Újság, 1972. június 27.). 
Az enyhülés korszaka után következett a „böjt”! A román pártfőtitkár a kínai 
kulturális forradalom „tapasztalataival” tért vissza, s alig írták alá Magyarország 
és Románia között a barátsági szerződés újabb húsz évre történő megújítását, az 
új cél: az ország homogenizálása. 1973. május 3-án elnöki dekrétum, rendelet írta 
elő, hogy azokon a vidékeken, ahol a nemzetiségek mellett románok is élnek, 
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román osztályokat kell indítani, függetlenül a tanulók létszámától. Helyes rendel-
kezés, a román gyerekeknek is, bárhol is élnek, anyanyelvükön kell tanulniuk! 
Abszurd lenne, hogy Romániában román gyerek ne tanulhasson a saját anya-
nyelvén! Ám az intézkedés itt megáll, megkülönböztető jellege van, nem a román 
tanulók jogainak védelmében született, hanem egészen más céllal, mert ugyanezt 
a jogot már nem írta elő a nemzetiségek számára is, holott rájuk nézve ugyanúgy 
érvényes az emberi, jogi követelmény, miszerint a tanulók létszámától függetle-
nül anyanyelvi — tehát magyar, német stb. — oktatásban kell részesülniük. Sőt! 
A magyar és más nemzetiségű osztályok működésének előfeltételéül az elemi is-
kolák V. osztályában legalább 25 tanuló meglétét szabták meg. Holott az ilyen 
megkülönböztetés éles ellentétben áll az ország alkotmányának előírásaival is! 
Magyar nyelvű osztályokban kötelező a 25-ös létszám, viszont román nyelvű 
osztály akár három tanulóval is indítható! A törvény közvetlen hatására a szór-
ványvidékekről végképpen eltűntek a magyar nyelvű általános iskolák. Székely-
földön sorra létesültek román osztályok, olykor éppen a magyar osztályokat szo-
rítva ki: Kovászna megyében, Gidófalván, Málnáson, Mikóújfaluban, Uzonban, 
Aldobolyban, Illyefalván, Gelencén, Szépmezőn, Szárazajtán, Vargyason stb. So-
rolhatnók a más megyékben létesült tagozatokat, osztályokat, ahol román osztá-
lyok létesültek, olykor éppen magyar anyanyelvű gyerekekkel. Ahol a román osz-
tályok létesítése még mindig nehézségekbe ütközött, ott a szülőkre gyakoroltak 
nyomást, hogy minél többen adják gyermeküket a román tagozatos osztályba.. A 
Kolozs megyei Dés környékén így szűnt meg a magyar tagozat Déscichegyen, 
Désaknán, Szásznyíresen — a magyar tanulók akkor is kénytelenek voltak a ro-
mán tagozaton folytatni tanulmányaikat, ha a létszámuk valójában nagyobb volt 
román társaikénál (Enyedi Sándor, 1990. 10/12. 195-196.). Sütő András Jegyző-
könyvi kálvária című szövegét idézem: Adott székelyföldi helységben viszonylag 
jó körülmények között működik óvoda, elemi iskola a helyi lakosság nyelvén. 
Egy napon megyei és fővárosi tanfelügyelők jelennek meg, „tarthatatlan helyzet-
ről” beszélve kezdenek füstöt okádni, abszurd dráma veszi kezdetét. Háttere 
homályos, bár a falusiak úgy vélik, hogy „valaki” feljelentette a községet, elpana-
szolván, milyen „nemzeti sérelem ténye forog fenn”, a magyar mellett nem mű-
ködik román iskola is! De miért nem működik? Mert — miként egy jegyző-
könyvből kiderül —, nincs hozzá elegendő román tanuló. Az abszurd játék eső 
felvonásából kiderül, hogy az egyetlen szál román gyerek mellé a helyi „pana-
szos”, a megyei tanfelügyelőség, a tanügyminisztérium együttesen próbál egy 
egész osztályra való magyar gyermeket összeverbuválni. A második felvonásban 
az erőszakkal, fenyegetéssel, hazudozással, okmányhamisítással létrekínzott, hi-
vatalosan románnak nevezett iskolai osztály nevelését egy ortodox pap képesítés 
nélküli feleségére bízzák... Az ortodox pap feleségének kinevezése nem kelt ag-
godalmat ateista pártkörökben, a megfélemlített, emberi méltóságukban megalázott, 
szégyenteljes „meggyőző munkára” kényszerített magyar tanítók, tanárok drámá-
ja pedig nem viseli el az abszurd műfaját. Ez már a tragédia területére tartozik 
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(Sütő András, 1993. 38-44.). Az 1976–77-es tanévtől kezdve megint változtattak 
az oktatási struktúrán: a korábbi líceumi oktatás négy osztályát két részre bontot-
ták: a IX-X. osztályt az általános iskolákhoz csatolták, ezzel jelezve, hogy az álta-
lános oktatás tízosztályossá alakult, s a X. osztály elvégzése után a második foko-
zatba való továbbjutás csak felvételi vizsgával lehetséges. Több helységben a 
kényszerű körülmények — osztály, tanerő hiánya stb. —, a korábbi osztályok 
(IX-X.) számára sincs lehetőség, vagy nincs mód a folytatásra, máshol pedig az 
előzőleg 36-os létszámú osztálynak csak a fele folytathatja a középiskolát. Mind-
ezek az intézkedések elméleti megalapozást is kaptak a már jelzett rendeletben, 
amely kimondta: „Oktatási rendszerünk szerves részeként szüntelenül fejlődött 
az együtt élő nemzetiségek nyelvén történő oktatás, lépést tartott a román okta-
tásnak a szocialista építés időszakában elért általános előrehaladásával. Elmond-
ható, hogy ez az oktatási hálózat kielégíti az együtt élő nemzetiségek gyerekei 
anyanyelvű oktatásának szükségleteit” (Enyedi Sándor, 1990. 10/12. 196.). 

 
 
 
 

P. Buzogány Árpád 
 

Ilyen szavakból élünk 
 

Tamási Áron emlékére 
 

Igaz szóval szeretnénk élni, 
ne kopjon a szó, az ígéret, 
egyenes utat követhessünk 
és ne legyen pofon a béred, 
 
ha nem hajtasz fejet, derekat 
pénz és hazug hatalom előtt; 
ha körmöd tépik is, embernek 
megmaradni legyen erőd, 

különben mit sem ér a törvény,  
szél fújta szó lesz anyanyelved, 
s a magyar becsület halotti 
lepel foszladéka, nem elved.  
 
Fogad kemény kőbe koccanjon,  
ha feleded, kik voltunk, e nép, 
s mennyi kincset viszünk tovább, hát 
világposványban ne mássz bennébb.  

 
És nem felfújt bendő a magyar, 
tudja meg mindenki, se más nép. 
Igazságot óvj, virágoztass — 
forogjon ez a világ másképp.  
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 Monográfia. 
 

Közelítési kísérletek Tompa László életművéhez 
 

Tompa Zsófia 
 

Tisztuló (torz)kép (V.) 
 

(Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében 
 

 

IV. „APÁINK ARCÁN” 
 

A Tompa-líra hatása az erdélyi magyar költészetben 
és képzőművészetben 

 
Itt Erdélyben a suvadásos dombok 
a férfiakban éjjel mélyre szállnak, 
reccsenve nőnek meg a pofacsontok, 
s a vízmosásos szemekben az árnyak 
nézik, nézik évezredes hosszan 
a türelem partján milyen erdő ég el. 
Hiába kentétek be a füves rétet 
jelszavakkal és piros borjúvérrel, 
mert felzúg makacs hajuk az éjben 

és erdőtűzként felvilágít, 
forradalmas-szép arcuk foszforeszkál, 
hogy megleljük az utat hazáig, 
fiúk, 
fiúk, viháncoló csitkók a vad szelekben, 
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, 
s e rögös földre mégis visszatérnénk, 
csak lábujjhegyen, halkan!: 
apáink hűlő, drága arcán járunk. 

(Farkas Árpád: Apáink arcán)1 

 
 

1. „Benne áll[ni] a szövegben” 
 

A helikoni-transzszilvanista líra mint poétikai 
és mint létélmény-örökség az erdélyi magyar költészetben 

 
„Az összefüggések ha ös--
szeérnek, 
még szikrát vetnek mind a 
mondatok.” 

(Tompa Gábor: Huszadik század)2 

                                                 
1 FARKAS Árpád, Apáink arcán = Hazahív a hűség: Romániai magyar költők vallomásai a szülő-

földről, szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1993, 141. 
2 TOMPA Gábor, Huszadik század = T. G., Óra, árnyékok, Bukarest, Kriterion, 1989, 23. 
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Ahogy egy emberarc őrzi felmenői vonásait, úgy őrzik a helikoni lírikusok 
verseinek főbb motívumait az utánuk következő költőgenerációk a maguk írásai-
ban. Ha ismerünk és szeretünk valakit (s e kettő lényegében elválaszthatatlan), 
megláthatjuk a fiúk és unokák arcában szerettünk titokzatosan átváltozott arcát. 
A vonások persze variálódnak, és mindig sajátos, sem a múltban, sem a jövőben 
senki máséval nem azonos rajzolatuk lesz — de e szüntelen megújulásban örök-
lődnek és jelen vannak mégis, nemzedékről nemzedékre. 

Ki ne látná Farkas Árpád soraiban, ebben az arcvonásokat és tájvonásokat 
eggyé forrasztó lírai ragyogásban a helikoni líra verstájait felragyogni? A mélyre 
szálló, „suvadásos dombok” talán a Tompa-versek valaha volt, ringó és ringató3, 
ezerarcú dombjai4, melyekkel sorsközösséget „róttak ránk rejtélyes hatalmak”5; 
az árkot és könnyet, a szülőföld és a lélek tájait egyaránt idéző „vízmosásos sze-
mekben” talán a múlttól jelenig nyúló árnyak nézik „a türelem partján” elégő er-
dőt, melynek fái6 önátadó világlásukban is az utat világítják hazafelé; a „vad sze-
lekben” „viháncoló csitkók”, meglehet, Imre, Áron és lovaik természetét örököl-
ték, s idézik (a vers képi síkján sortöréssel is) a két lófürösztő, „szíjas, székely” 
legény rikkantó, nyersen kacagó játszadozását.7 S ha nem sikerül, ha nem sikerül 
(netalán) — „csillagok fényfonalán”8 — mégsem az űrig szállniuk, talán e fiúk, 

                                                 
3 „Ringat és ring velem a dombhát!” (TOMPA László, Hazug, alattomos ősz = T. L., Éjszaki 

szél, Székelyudvarhely, [a szerző kiadása], 1923, 47. 
4 „Megyek a dombra — játszadozom vele, / S tépek vele sárga virágot!” (UŐ, Hosszú tél 

után = T. L., Ne félj!, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [1934], 146.) „Most minden cserje, 
domb, rajzó mese-méhkas!” (UŐ, Erdélyi télben = T. L., Ne félj, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves 
Céh, 1929, 81.) 

5 „Gondold el itt vonalak rendjeit / (Ahány ember), vagy annyi szirtet, dombot — — / 
Vonalak egymást nem érinthetik — —  / Csúcshoz csúcs nem tud átjuttatni hangot; / S ha 
nagy, még inkább különül borong ott… // Ezt rótták rád is rejtelmes hatalmak — —” 
(UŐ, Ádám kacag? = T. L., Éjszaki szél, i. m., 59.) 

6 „Az a fa vonzza most a szememet, / Mely ott a tetőn a tavaszban remeg. // Oly ifjú, 
merész, egyenes, derék — — / S fölötte kéken a végtelen ég. // Fény ütközik ki gallyai he-
gyén — / Oh, bár lennék e fiatal fa: én! // […] Szívhatnám a föld áldott nedveit. // […] A 
szabad űrbe nyúlna száz karom. // Tövemmel földben, amely éltetőm, / Földieken túl lát-
nék e tetőn. // Derűsen tűrnék — akár hópalást, / akár lomb födjön — minden változást. 
// Viharban éjjel, mint egy nyugtalan / őrült üstöke lobogna hajam.” (UŐ, Fiatal fa a hegyen 
= T. L., Ne félj, 9.) 

7 „A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, / Így fordulnak, megúszva, föl és le 
nehányszor, / Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: / Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne 
hagyd magad, Áron! / S kacagnak nyersen a játszadozáshoz —” (UŐ, Lófürösztés = T. L., Ne 
félj!, i. m., 209.) 

8 „Suhanni, cikázni fölfelé / Mint képzelet, oly szaporán — / Hintázni szédítő-sebesen 
/ Csillagok fényfonalán.” (UŐ, Meghitt szavak egy elköltözötthöz = T. L., Ne félj!, i. m., 202.) 
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talán e fiak is „e szűkszavú, bús táj”9 „kínnal puhított”10, rögös földjére térnek 
vissza. 

Talán. De ez a talán is „hatalmas csoda”.11 Mert lehet, hogy a fiúk nem tud-
nak az apai vonásokról — de azokból születtek, azokat fürkészték gyermekként 
öntudatlanul, őrzik, hordozzák őket, s végül maguk is, titkos metamorfózis útján, 
ezeket örökítik tovább. Azok számára, aki ismerték a régi arcra rótt régi árkokat, 
félreismerhetetlenül. 

De lehet, hogy tudatosan vállalt, s remélt ez az átörökítés: folytatni azt, amibe 
beleszülettünk, ismerős vonások rajzolatában őrizni meg, ami kapott és átadott 
örökségünk egyben. Érezni az otthont. 

És végül gyakran megtörténik az is, hogy a fiúk harcolnak a sorsukba írt vo-
nások ellen, hogy saját arcúvá formált életüknek (ki)alakítását valamiképp csak 
„az apa legyőzése” által képzelhetik el, hol küzdelmük hajtóereje éppen az attól 
való „iszony”, hogy az „apa” hatással legyen rájuk: hogy olyanok legyenek, mint 
az „apa”.12 Ám akivel harcolnak, egyek is azzal. Harc közben nem megszűnik, 
hanem átalakul kapcsolatuk — míg végül az, ami e harcban legyőzetett, bennük 
él tovább. Azzal együtt azok ők, akik, akivel és amivel megküzdöttek. Az, ami le-
győzetett, átalakulva saját részükké szervesül. 

„A történelem a »világban való lét« megjelenési formája, s tegyük hozzá, […] 
mindig tragikus és metafizikus. Éppen ezért a generáció fogalma mindig valami 
nagy koncentráló képességgel rendelkező fogalom: »létélmény«.”13 A helikoni-
transzszilvanista líra mint poétikai és mint létélmény-örökség, tovább hagyomá-

                                                 
9 „S szóltomban olykor egy-két szirt, fa, virág is / Megszólalt, szólt ez a szűkszavú, bús 

táj — // […] Ős voltam én itt — amikor nekivágtam: / Ekém előtt a rög még sziklake-
mény volt! / S ha azt a jövő puhábbnak érzi, talán majd / Megérzi, hogy véremtől is pu-
hult.” (UŐ, Évnek őszén, kedvnek őszén = T. L., Hol vagy, ember?, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves 
Céh, 1940, 88.) 

10 „Bizony mondom, mind hős az, aki itt / Él, s törekedni mer! / Ha ki is kel –: csak 
kínnal puhított / Rögből kel a siker. // S addig is, mennyi […] / Elvérzett, szép merés! / 
Térdünk rogytán is hányszor fáj belénk, / Hogy még, még mind kevés! // Mert ne feledjük: 
Erdély földje ez! / Zord, vihardúlta táj! […] // De mi sorsunkat tudva —: csak megyünk, / 
Ahogy következünk! / Tán jobb jövőt csiráztat itt ki még / Elvérző életünk! —” (UŐ, Ha-
lálbamenők üdvözlete = T. L., Ne félj, i. m., 10. 

11 „Hatalmas csoda, hogy az Atya részei voltak, anélkül, hogy ismerték volna Őt” — idé-
zi Harold Bloom a Szentírást Hatás-iszony c. művének mottójaként. (BLOOM, Harold, Prológus 
= Hatás-iszony: Részletek Harold Bloom The Anxiety of Influence című könyvéből, ford. KALMÁR 

György, Alföld, [megjelenés előtt]. A fordítás részleteit Hörcher Ferenc szemináriumán kap-
tuk a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, a 2010/2011. tanév őszi sze-
meszterében. Az eredeti mű adatai: BLOOM, Harold, The Anxiety of Influence: A Theory of 
Poetry, New York, Oxford University Press, 1973.) 

12 BLOOM, i. m. 
13 FARAGÓ Kornélia, Kulturális interpretáció — nemzedéki nyelvszakadás — átsugárzó jelentés-

körök = F. K., A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 2009, 75. 
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nyozódott a későbbi költőnemzedékekre14 — sőt, már a helikoni közösség alapí-
tó nemzedéke utáni helikoni nemzedék tagjai is egy élő hagyományba léptek be-
le. 

 
A rímem inkább rólatok pereg, 
akik bozótok, sziklák közt merészen 
törtetek ösvényt, első farmerek, 
s tanyát ütvén ez erdőntúli részen, 
dalt kezdtetek. (Én még mint kisgyerek 
figyeltem rá, példát követni készen.) 
Tábortüzetek most is zengve ég, 
honfoglaló, nagy írónemzedék! 
 
Reményik, Áprily és Tompa László 
s a mindíg zsémbes, mindig harapós, 
mindig teremtő tettekért parázsló 
öreg harcos, a kajlabajszu Kós 
és Kuncz, akit korán elvitt a gyászló 
s a hullócsillag, Sipos Domokos, 
Nyirő, Tamási, — még ki fér a listán? 
Molter, Tabéry, Berde, Bartalis tán...  
 
s ti mind, mindnyájan, tisztelt névsereg, 
kiket nem sikerült itt rímbe rónom, 
Betűországban bölcs miniszterek 
s Kovács Laci a szerkesztői trónon! — 
előttetek most büszkén tiszteleg 
hegyes szuronyként villogó irónom. 
A véletek való baráti lét 
avatta széppé életem felét. 

 
(Dsida Jenő: Tarka-barka strófák)15 

 
„Az eltérő nemzedéki identitású közösségek konfrontálódása” e rájuk ha-

gyományozódó örökségen „átsugárzó jelentéskörökhöz kialakított viszonyukban 

                                                 
14 „A transzilvánizmus […] kimondatlanul, kinyilatkoztatások nélkül, érzelmi–lelkületi–

felfogásbeli mélyáramaiban is képes volt első meghanyatlásai után szinte újabb félévszázad-
nyi perspektívát befolyásolni, igézni.” (BERTHA Zoltán, Posztmodernizmus és értékkonzervati-
vizmus: Néhány szó az erdélyi magyar költészet egyes újabb jelenségeiről = B. Z., Gond és mű, Bp., 
Széphalom, 1994, 132.) 

15 DSIDA Jenő, Összegyűjtött versei, szerk. LÁNG Gusztáv, URBÁN László, Szombathely, 
Savaria University Press, 2001. 
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is megjelenik.”16 A kérdés az, hogy „az éppen konstituálódó nemzedék kulturális 
fellépése a hagyomány mely tapasztalati mozzanatait teszi aktuálisan jelenlévő-
vé.”17„A költői hatás” ugyanis „közel sem tesz valakit feltétlenül kevésbé erede-
tivé, mint ahogy gyakran éppen hogy ez tesz eredetibbé”18: „az, aki a szöveget a 
megértés szándékával elolvassa, a hatástörténet értelmében maga is benne áll a 
szövegben, amely éppen azért nyílhat meg éppen őelőtte, mert része (részese) a 
szövegnek.”19 Ebből következően „a generációk egymáshoz való viszonya a szö-
veg-szöveg relációban tűnik a leginkább megragadhatónak.”20 

 
Telefirkálva már a kor fala*, 
egy ujj feszül a mennyezetnek éppen, 
ha nem feszülne összeomlana, 
és nem jutnánk a Szóhoz semmiképpen. 
 
Mint ős-tudásnak titkos tolvaja, 
úgy boltik át a nyelv a jelbeszéden, 
„kulcsmondatoktól” kong a kor fala, 
s a szót az álmos elme tartja ébren. 
 
Az összefüggések ha összeérnek, 
még szikrát vetnek mind a mondatok, 
s az ész örül az egyetlen esélynek […] 
 
(Tompa Gábor: Huszadik század)21 

 
„Az új forma nem azért jelenik meg, hogy kifejezze az új tartalmat, hanem 

azért, hogy felváltsa a régi formát, amely művészi jellegét már elvesztette.” 22 

                                                 
16  RICOEUR, Paul, Emlékezet — felejtés — történelem = Narratívák: A kultúra narratívái, 

szerk. THOMKA Beáta, Bp., Kijárat, 1999, 64. (Idézi: FARAGÓ, Kulturális interpretáció…, i. m., 
70.) 

17 FARAGÓ, Kulturális interpretáció…, i. m., 73. 
18 BLOOM, i. m. 
19 GYÁNI Gábor, Miről szól a történelem?: Posztmodern kihívás a történelemírásban = GY. G., 

Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág, 2000, 20. (Idézi: KELEMEN Endre, 
Arról, hogy a transzszilvanizmus (miként) ideológia, http://www.eirodalom.ro/tanul-
many/item/931-arrol-hogy-a-transzilvanizmus-mikent-ideologia.html#.VN3uLPmG-VM.) 

20 FARAGÓ, Kulturális interpretáció..., 73. 
* A költő maga jelöli meg kicsi csillaggal e kifejezést, és verse alatt feltünteti a forrást: 

„Áprily Lajos”. 
21 TOMPA Gábor, Óra…, i. m., 23. 
22 EICHENBAUM, Boris, A formális módszer elmélete = A modern irodalomtudomány kialakulása: 

Szöveggyűjtemény, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 266. (Idézi: KELE-

MEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus..., i. m.) 
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Ilyen lelkület- és örökségéltető formavált(oz)ások, a helikoni költők nagy témái-
nak és motívumainak metamorfózisokban gazdag lélekvándorlása kíséri végig az 
utánuk következő nemzedékek költészetét. Az erdélyi alkotók rendre továbbírják 
a (kisebbségi) lét (erdélyi és mégis) egyetemes fájdalmát, (személyes és közösségi) 
léthelyzeteit, részt vévén ezáltal az irodalom archaikus és kortárs időket egyetlen 
időtlen szövegtérben egyesíteni képes, izgalmas (szöveg)játékában, a (tovább)írás 
ünnepélyében. Mert van… 

 
[…] valamiféle rette- 
net, ami arra késztet, hogy abbahagyd a meg- 
kezdett sorokat, hogy folytasd a befejezetteket. 
magadénak tekinteni, ami nem te vagy, és 
másénak, ami leginkább magad. semmit sem kezdtél 
el, nem érhetsz a végére egyetlen mondatnak sem. 
vers az, ami hajlék. otthon. ami beborít és 
kitakar. kezdetben puszta volt a papír és 
üres, sötétség borította a mélységeket, s mi 
lélekrepesve figyeltük: kinek a lelke lebeg 
mibennünk. aztán csöndre csönd jött, közös 
hallgatás, belső mezőkre vetített idő. a 
hetedik napon tovább írtuk egymást 
 
(Tompa Gábor—Visky András: [prológus])23 

 

2. „vannak vidékek viselem” 
 

(Tompa-)verstájak metamorfózisai az erdélyi magyar költészetben 
 

„vannak vidékek viselem 
akár a bőrt a testemen 
meggyötörten is gyönyörű 
tájak ahol a keserű 
számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül” 

 
(Kányádi Sándor: Előhang — Vannak vidékek)24 

 

                                                 
23  TOMPA Gábor, VISKY András, Romániai magyar négykezesek, Pécs—Bukarest, Jelen-

kor—Kriterion, 1994, 5. 
24 KÁNYÁDI Sándor, Isten háta mögött: Egyberostált versek és műfordítások II., szerk. TARJÁN 

Tamás, Bp., Helikon, 2008, 190. 
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2. 1. A rokonságtól az önreferencialitásig 
 
A transzszilvanista-helikoni líra poétikája (sors)jelképei és szerkezete „mélyén 

függ össze a környező világgal, annyira, hogy a természeti erők egyikévé számít-
hatjuk.”25 A helikoni alkotók költészetében — s köztük is igen erősen Tompa 
László verseiben — „hiánytalan azonosulást figyelhetünk meg a természettel. Ez 
a költő páratlan érdekességű metamorfózisának titka.”26 Ez a tájjal-eggyé-váltság, 
mely átöröklődött és átalakulva jelen van a későbbi költőnemzedékek lírájában is 
— mert „nincs mód szabadul[ni]” abból a tájból, „hol csúcsot az égbe havas 
szikla tol” 27  —, olyan szoros szintézist jelent a(z erdélyi) táj valóságre-
ferenciálitással is bír(hat)ó) képei és a verstájak között, hogy egészen a kortárs 
költészet önreferenciális rétegeiig megfigyelhető. 

 
szavak sarjadnak rétjein 
gyopárként sziklás bércein 
szavak kapaszkodnak szavak 
véremmel rokon a patak 
szívemben csörgedez buzog 
télen hogy védjem befagyok 
páncélom alatt cincogat  
jeget pengető hangokat 
 
(Kányádi Sándor: Előhang — Vannak vidékek)28 

 
A helikoni költők utáni költőnemzedékek tájpoézisében számtalan olyan mo-

tívum bukkan fel, amely akár a Tompa-líra motívumainak metamorfózisa is lehet 
— vagy még ha nem is konkrét tudatossággal játszik rá szöveghely a szöveghely-
re, a későbbi erdélyi magyar líra költeményei verspórusaikon át öntudatlanul is 
magukba szívták e költészet levegőjét, ahogy talán a sziklás bérceken gyopárként 
sarjadó szavak és a jégpáncél alatt hangokat cincogató, vérrel rokon, csörgedező 
patak is.  

 
 

                                                 
25 Mondatomhoz Németh László Tompa László költészetéről írt szavait használtam fel: 

Tompa Lászlóban „a székely költői alkat revelálójához értünk, ki sorsa és szervezete mélyén 
függ össze a környező világgal, annyira, hogy a természeti erők egyikévé számíthatjuk.” 
(Idézi: VERESS Dániel, Tompa László = Erdélyi panteon 3.: Művelődéstörténeti Vázlatok, Maros-
vásárhely, Mentor, 2001, 33.) 

26 KUNCZ Aladár, Megkoszorúzott erdélyi költő: Tompa László három állomása: Erdély hegyei 
közt, Éjszaki szél és Ne félj, Erdélyi Helikon, 1929/8, 612. 

27 TOMPA László, Éjszaki szél = T. L., Éjszaki szél, i. m., 28. 
28 KÁNYÁDI, Isten háta mögött…, i. m., 189–190. 
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Sziklák kövéből, magas sziklaszálon 
— Míg vihar zúgott alattam, felettem — 
Kivert magamnak kunyhót építettem. 
S most itt lakom. Itt mélyül el magányom. 
 
Körül a tág űr, felhők lomha rendje. 
Kopasz kövek közt kanyarog a vadnyom — 
Erdők zúgásán edződik a hangom, 
S szavam az eget veri néha zengve. 
 
(Tompa László: Havasi tájékon)29 
 
Már olykor olyan mélyen kék az ég 
Mint messze múltból néző női szem. 
[…] 
Folyók jégkérge is már roppan olykor — — 
[…] 
És lesz vizek s lesz élet áradása 
[…] 
S te…  
Mozdulsz-e majd? 
 
(Tompa László: Februárvég)30 

 
A „sziklás bércek”, a „patak”, a „tél”, a be- és megfagyás — valamint ennek 

oldódása, a vízfolyásokat és verseket egyaránt fakasztó tavasz — gyakran ismét-
lődő képeinél is sűrűbbek a fa- és erdőmotívumok az erdélyi magyar líra rengete-
gében. A fák és az erdő — melytől Erdély, hol „hervadó tüdőnk”, a lélek és a 
versek egyaránt megtelnek „a végtelenség fenyvesillatával” 31 , maga is csupán 
örökölte nevét (erre az öröklésre játszik rá e verssor is: „Erdély erdői rémlenek 
mögöttem”32) — motívumaival, színeváltozásaival, versbéli metaforarendszeré-
vel rendre-rendre találkozhatunk Tompa László költészetében.33 

                                                 
29 TOMPA László, Éjszaki szél, i. m., 51. 
30 Uo., 7–8. 
31 „Szél jött és megtelt hervadó tüdőm / a végtelenség fenyvesillatával.” (ÁRPILY Lajos, 

A kor falára = Á. L., Összes költeményei, szerk. GYŐRI János, Bp., Osiris, 2006, 137.) Az Áp-
rily-vers komplex erdőmetaforájának összetettségét erősíti az a tény is, hogy az emberi tüdő 
szerkezete egy lombkorona szerkezetéhez hasonló. (A tüdő, mint szerkezet szépségére az 
eredendő hivatását, foglalkozását tekintve tüdőgyógyász Beney Zsuzsa hívta fel a figyelme-
met.) 

32 TOMPA László, Tavaszi délelőtt a Rózsadombon = T. L., Ne félj!, i. m., 71. 
33 A fa-motívumokról lásd tanulmányom III./3. fejezetét. 
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Tompa László fa-metamorfózisainak minden bizonnyal legismertebb példája 
az emblematikus sorsszimbólummá és a (székely, erdélyi, emberi) helytállás me-
taforájává lett Magányos fenyő. Talán ezt a tompai hagyományt írja, fokozza tovább 
Ferenczes István verse, melyben a fák — egyúttal az antikvitás ovidiusi meta-
morfózisainak ősi mintáját is követve — átlényegülnek embersorsokká: vonása-
ikban erdélyi, magyar és egyetemes léthelyzeteket egyaránt és egyszerre rejtő, 
emberarcú fákká. 

 
Kék dombokon égő borókák, 
mint kökényhamvas gyermekorcák. 
Istengyümölcs galagonyák 
lányok hajába vérük fonják, 
játsszon velük hecserlik bokra, 
a mennyköves határ bolondja. 
Korhadó bükkök, rokkant nyárfák 
szemében ördög járja táncát, 
bűnbe viszi a cserefákat: 
Donkanyar-görbe nagyapákat. 
Törvénykeznek, lidércet űznek 
Odvaslelkű patak-szél-füzek, 
mint töpörödött vénasszonyok 
sírnak a gyérbokrú fagyalok. 
Böjtölő, szeplőtlen madonnák 
hullnak térdre: mészarcú nyírfák, 
mert menyasszony áll feketében: 
egy meddő nyárfa leng a szélben. 
Állnak köré szűz vörösfenyők: 
tűzlevélből kivert szemfedők, 
s váll váll mellett férfi jegenyék 
terelik a szűk ég peremét. 
 
(Ferenczes István: Emberarcú őszi fák)34 

 
Szilágyi Domokos lírájában is gyakran a tájjal való rokonság költői képeit, 

emberarcú tájat láthatunk: 
 

Hegyek, füvek, fák, ágak, […] 
szívem rokonai, 
kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani, 
izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, 

                                                 
34 Hazahív a hűség, i. m.. 341. 
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titkos ösvények, farkas-szagúak, 
lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű 
lombalagutak 

 
(Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek)35 

 
A tájjal való kapcsolat személyessége, rokoni elmélyültsége, ember (költő) és 

táj titkos jelekkel megvalósuló érintkezése, párbeszéde, egymásra-hatása szintén a 
Tompa-versek világára emlékeztethet: 

 
Ez föld, az ég, — ott lepke, fák, növényzet… 
Forrás, — de új mind és a réginél szebb! 
Tetszik? Ha szóltok —: nektek adhatom. 
 
Mert nekem leng a legkisebbke lomb itt, 
Amennyi kincs —: elém özönnel omlik. 
S mindannyinak tőlem kell várni jelt. 
[…] Egyetlen tekintet 
Egyszerre füvet, fát zenélni kelt. 
 
(Tompa László: Zenith)36 

 
Mert „ős rokonvonás van a mozdulatlan vegetáció s a költő (ti. Tompa Lász-

ló) között [is], aki […] nem loholt semerre sem megtermékenyülésért, hanem a 
földbe gyökerezve várt, amíg érte jön az inspiráció, mintahogy csodálatos virág-
magvak érkeznek az átvonuló szelek szárnyain.”37 Tompa László költészete fái-
val, erdőivel, farkasaival tehát az őt követő költőnemzedékek lírájában is jelen 
van, verseinek virágmagvait továbbvitte a szél, és beléhintette például az egyazon 
székelyföldi tájon élő Kányádi Sándor költészetébe.  

 
Téli erdő vagyok, 
éheznek bennem 
őzek és farkasok. 
 
Orkán gyötör, vihar 
ropogtat csontos 
ujjaival; 

                                                 
35 Uo., 334. (A vers Burnstől vett mottója már az eltávolítás gesztusával él.) 
36 TOMPA László, Éjszaki szél, i. m., 70–71. 
37 KUNCZ Aladár, Megkoszorúzott erdélyi költő: Tompa László három állomása: Erdély hegyei 

közt, Éjszaki szél és Ne félj, Erdélyi Helikon, 1929/8, 613. 
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Minden ágam recseg: 
most gondolom ki 
a rügyeket. 
 
(Kányádi Sándor: Téli erdő vagyok…)38 

 
E vers látásmódja a Tompa-féle táj-látásmódot mélyíti el és fokozza: sőt, 

mindhárom versszakához találhatunk (bőséggel, több változatban is!) Tompa 
László költészetében az adott Kányádi-képnek megfeleltethető, akár azok — 
esetleg konkrét szöveghely-béli, de mindenesetre költői, képalkotási — forrásai-
ként is megnevezhető textusokat.39 

 
Mez s húr nélkül fogok állani már én, 
Mint lombjait elhányt, ős téli erdő, 
Mely nappal hallgat a súlyos hó alatt, 
Csak néha — szürkület idején — hangoskodik, 
Ha taposatlan belseje mélyén 
Ordas ordítja, vontatva, éhét — — 
 
(Mint lobtalan téli erdő)40 

 
* * * 

 

Egy szélroham, mely a csontjaimig hasít, 
Egy hajnalodni alig tudó, ködös éjjel, 
Mely után még több rajtam a csillogó dér […] 
 
(Éjszak felé)41 
 
Szívhatnám a föld áldott nedveit. 
 
S duzzadva tőlük, minden hajnalon, 
A szabad ürbe nyúlna száz karom. 
 
Tövemmel földben, amely éltetőm, 
[…] 

                                                 
38 KÁNYÁDI Sándor, Tűnődés csillagok alatt: Egyberostált versek és műfordítások I., szerk. TAR-

JÁN Tamás, Bp., Helikon, 2007, 144. 
39  Az egy-egy Kányádi-versszaknak megfeleltethető képeket csillagokkal választom el 

egymástól. 
40 TOMPA László, Ne félj, i. m., 73. 
41 UŐ, Ne félj!, i. m., 192. 
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Viharban, éjjel, mint egy nyugtalan 
Őrült üstöke lobogna hajam. 
 
(Fiatal fa a hegyen)42 

 
* * * 

 

Ím: alighogy a napnak fordulok, 
Rólam is fény csurog. 
Az arcom lángol s érzem, hogy finom 
Melegség hat be pórusaimon. 
Eremben a vér: vágyaktól dagadt, 
Gátakra törő, rohanó patak. 
S én pattanok ki a füvek, fák hegyén — — 
 
(Tavaszodás)43 

 
Ki „korabús” verseiben úgy beszélt önmagához, hogy „csak neked nem hajt 

öröm-rügy sehol már”44, annak költészetéből, mint fák ágaiból, új rügyek fakad-
nak tehát. Ami Tompa Lászlónál még hasonlat volt („mint lombtalan téli erdő”), 
a Kányádi-versben metaforává lesz („téli erdő vagyok”). A helikoni-transz-
szilvanista líra poétikai recepciójában a metafora „nem csupán stilisztikai alakzat, 
hanem az emberi megismerés, sőt az emberi magatartás olyan jelensége, amely 
lelkünket önmaga fölé, és ezzel a nyelvi kimondhatóságnak a mindennapi szavak 
feletti szintjére emeli.”45 

Elsősorban a kimondhatóság, a nyelv, a szavak problémája áll a kortárs költé-
szet fókuszában. Az erdélyi magyar költészetben ez a probléma is gyakran „tájba 
írva” tematizálódik: a táj maga a szöveg. Ezek a tájban szövegtestet látó, a tájat 
szöveggé író és ezt az írás autopoetikus és a vers önreferenciális vonatkozásaival 
el is mélyítő kortárs erdélyi versek szintén a helikoni-transzszilvanista költészet 
motívumkincséből merítenek: a „szálas téli erdőt” olvassák ki, és olvasandó vers-
szövegként írják magukat a tájba. Így nem csupán a táj, hanem a szöveg és az élő 
(éppen verseik által élő) szöveghagyomány részeivé lesznek a sorsot, a múltat és 
a konkrét történelmi időt is magukban hordozó, ugyanakkor ezeket a vers időt-
len, kimondhatatlan idejébe átplántáló írások. 

 
Kiolvastam ezt a szálas téli erdőt — 
hangjai elhulltak: kimondhatatlan idő van. 

                                                 
42 Uo., 9. 
43 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 63–64. 
44 UŐ, Új tavasz nyiladozásán = T. L., Erdély hegyei közt, i. m., 54. 
45 BENEY Zsuzsa, Határhelyzetben = B. Zs., Möbius-szalag, Bp., Vigilia, 2006, 44. 
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Tegnap elszállt az utolsó, 
a V betű is, kitisztult a táj. 
A havazás üres lapjai ránk fordulnak holnaputánra. 
 
Újra kell járnom az évszakokat 
az értelem formái szerint. 
Lépek: A vagyok. 
Ülök: vagyok B. 
Nyomomat keresem a földön: C-nek láthatsz. 
Elolvashatnátok engem is, 
ha megmaradna minden mozdulatom, 
sorkatonaként egy lobogó Z után, 
az írásnélküliségben. 
 
Szavakat járok a tájra. 
Mögöttem valahol a messze történelemben 
megkezdett mondat. 
Lándzsás latin, szláv, gót betűk a vérző hóban. 
Hazajáró sereg: a rovásírás jelei kerek, 
tavaszba forduló tájon egyre visszatérnek. 
 
Megyek: betűzöm a történelmet a sűrűtől errefelé. 
Értelme azonos a tájjal. 
Kimondhatatlan, de ismerős. 
Akár az otthoni, gyermekkori erdő. 
 
(Csiki László: A végtelen mondat)46 

 
Az önreferenciális és autopetikus poétikai vonatkozások előzményei Tompa 

László költészetében is tetten érhetők. Mintha Csiki Végtelen mondata Áprily A 
láthatatlan írásán túl Tompa Sikolyát is továbbírná, tovább örökítené: 

 
Hull künn a köd 
s a színeket kioltja. 
Csak egy marad: 
a kúpos erdő kék-fekete foltja. 
Ülök magam 
tompán a téli ködben, 
s zord vonalad 
az erdőn túl ma is szemembe döbben. 

                                                 
46 Hazahív a hűség…, i. m., 340. 
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[…] tudom:  
Te vagy a Hang, a Hívás, 
szívó Delej 
s szemembe sajgó Láthatatlan Írás. 
 
(Áprily Lajos: A láthatatlan írás)47 

 
 

Zsongó fák sűrűjében 
Alig tenyérnyi folt — — 
Papírlap, mit e helyre 
Ki tudja: mi szél sodort?! 
Tiszta — — nem fogta be vér, szenny, 
Melynek ma tengere gyűl — 
Sem írás — — így is elenyészik: 
Célját töltetlenül!... 
 
S megkap: ha írni tudnék 
Rá sorokat, melyek 
Minket egy szebb-szebb korba 
Átörökítsenek. 
 
Ím itt is mennyi nesz sír — 
Velük ég és föld tele van. 
Hárfája jajszeleknek 
Vagyok magam is, — magam. 
 
Kell hát itt lelni nehány szót — — 
Oly vérzőn hű szavakat, 
Melyeket majd, aki meghall: 
Lélekzete is elakad. 
 
(Sikoly)48 

 
Ez az önreferencialitás alig (vagy talán egyáltalán nem) tárgyalt területe a heli-

koni-transzszilvanista költészetnek, pedig a későbbi posztmodern líra igen iz-
galmas szövegjátékainak előzményei meg-megjelennek e korszak verseiben is — 
és talán a Tompa-líra egy-egy kísérletező jellegű verssorában is megmutatkoznak: 

 

                                                 
47 ÁPRILY Lajos, Összes költeményei, szerk. GYŐRI János, Bp., Osiris, 2006. 
48 TOMPA László, Sikoly = T. L., Ne félj!, i. m., 191. 
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Tavalyi gallyról szakadt lombcsomóval 
Ibolyák szaga száll, s egy hervadó dal. 
 
(A tavasz sodrában)49 
 
Körül a fázva vetkező mezőben 
Tarolva járt az őszi hervadás, 
Mely meg-megtérve mindíg újra más, 
De lomb, dal egyként hull ölébe: rőten. 
 
(Öreg pár a tarlón)50 
 
Mert nekem a vég nem vadász, nagyúr, 
De szennyes ár lesz, mely felém nyomul, 
Ellenszegni sok könyvem nem ér 
Annyit se, mint egy kiálló gyökér. 
(Ez ár mindennél rohanóbb, mohóbb.) 
Elkap s a rajtam átcsapó habokba 
A sors utánam oly közönnyel dobja 
Pár versemet, mint sárga lombcsomót — — 
 
(A parton)51 

 
Ennél is intenzívebben jelennek meg önreferenciális szövegjáték-előzmények 

a Tompa-kortárs Bartalis János versében: 
 

Szavak: bolond kis jelek: fussatok. 
Zuhanjatok. Emelkedjetek. Szívem erejében. […] 
Különös szép szavak. Erdőszagú — 
mezőszagú szavak: termő szavak. 
Ó szavak — 
Patak szavak. Egyszerű, tiszta, szép szavak. 
Rozsoknak 
barnája. Búzáknak aranya. Zaboknak sárgája. 
Muskotályok hamvassága. Mézes szőlők cukrossága. 
Érett almák komolysága. 
Ó szavak — […] Egyszer… virágos 
szárnyatokra bocsátom a lelkem, a lélek-sötétből 

                                                 
49 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 20. 
50 UŐ, Erdély hegyei közt, i. m., 77. 
51 Uo., 58. 
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kikelek — hogy vigyetek. 
Szavak.  
 
(Bartalis János: Szavak)52 

 
Bartalis János Szavak című verse, litániás képhalmozással, akár egy tiszta női-

ségről, szűzi anyaságról zengő Mária-ének dicsőíti a tájelemekkel eggyé lényegült 
szavakat, megidézve az erdélyi magyar költészetben mindmáig oly élőn verste-
remtő keresztény imádsághagyományt.53 Talán ezt a litániás szerelemes éneket is 
írja tovább és fokozza Ferenczes István Szerelmes versében, mely a Tompa-lírában 
is gyakran előforduló, bibliás figura etymologicákkal az imádságos zsoltárnyelvet 
hozza működésbe — a „te drága” szókapcsolattal megidézvén Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricusát is —, versébe szőve a szentségimádás motívumait, s parafrazeál-
va a katolikus szertartás bűnbánati liturgiáját. 

 
némaságom 

n é m a s á g a 
szavaim szava 
anyám szava 

te árva 
[…] 

te vagy a csönd 
szabadságom 

nékem a levegő 
szomjam és éhem 

Rodostóm és Házsongárdom 
húzatlan szólaló 

mennyei harangom 
virágos kertemnek 
földönfutó füstje 
égbe ható lángja 

homlokomra fölszögezett 
csillag 

élettel áldott 
megszegett kenyér 

te árva 
t e  d r á g a 
én szépem 

                                                 
52 Hazahív a hűség, i. m., 108. 
53 Erről a hagyományról bővebben lásd: BERTHA Zoltán, Istenélmény az újabb erdélyi lírá-

ban, i. m. 
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én vétkem 
én igen nagy vétkem 

 
(Ferenczes István: Szerelmes vers)54 

 
A tájba írt szó jelenik meg Szilágyi Domokos költészetében, többek között a 

már idézett Hegyek, fák, füvek folytatásában:  
 

róttam az erdőt, lépéseimből róttam nesz-betűket, 
[…] 
nap vére hullott, elöntött a mindenség-fia-fény- 
suhogás, 
szívemen, mint ághegyen a mókus, ült a várakozás, 
mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok 
— pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali 
fény belefagyott —, 
a várakozás, hogy elolvashassam remény-virág- 
betűiteket, 
s belém leheljétek a mindenség erejét, hegyek, fák, 
füvek. 
 
(Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek)55 

 
Az „éjszaka tetején” a várakozás „liliomszirmú” csillagainak „remény-virág-

betűi” már azokhoz a (virrasztó) csillagok képeivel egybeforrt, és a helikoni lírá-
ban fokozott hangsúlyt kapó sorsmotívumokhoz is visszanyúlnak, melyek szin-
tén jellegzetes elemei Tompa László költészetének, ki — „csillagok közt megcsil-
lant[va] csillaglelke színeit”56 — „költősorsát csillagképekben látta felírva”57, és 
aki tudta, hogy a csillagvégtelen az emberi szív benső végtelenével rokon, hogy 
„ég és föld közt végtelenhez végtelent fűz a kötél.”58 

Csillag és életsors ősi összetartozása valamennyi kultúrában fellelhető, így a csil-
lag-motívum a költészet archetípusos rétegeit hozza mozgásba — és az erdélyi 
magyar lírában egymás mellé, sőt, egyetlen képpé rendel csillagokat és tájelemeket. 

 
Enyéim miatt is szorongva, 
A csillagokat faggattam jelért. 

                                                 
54 Hazahív a hűség, i. m., 133–135. 
55 Uo, 334. (A vers Burnstől vett mottója már az eltávolítás gesztusával él.) 
56 TOMPA László, Ég és föld között = T. L., Ne félj!, i. m., 68. 
57 SZENTIMREI Jenő, Ne félj: Tompa László versei, Erdélyi Helikon, 1929/5, 389. 
58 TOMPA László, Ég és föld között, i. m., 68. 
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[…] — csillagok nagy 
Soka hullt, mintha figét rázna a szél. 
 
(A züllés zátonyán)59 
 
 
valaki jár a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott 
 
én félek még reménykedem 
ez a megtartó irgalom 
a gondviselő félelem 
kísért eddigi utamon 
 
(Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)60 

 
Az erdélyi költészetben az emberi sors úgy forr eggyé a táj elemeivel, mint az 

archaikus kultúrákban a csillagokkal, így e versekben a táj nemcsak emberarcú, 
hanem embersors-arcú tájjá is válik. 

Ferenczes István emberarcú fái fa és ember azonosulásában, azonosságában 
valamiképp az egykori (és persze örök) Magányos fenyő metaforáját mélyítették el 
és variálták. Ezt teszik Székely János fái is — azonban másképp. Az emblemati-
kussá és példává lett „magányos fenyő”, melyből „az élet óriási realitása, elpusz-
títhatatlan fensége, örökzöld lényege áradt felénk”61 — és valamennyi rokon fa 
és tájelem, mely a helikoni-transzszilvanista lírában és e líra továbbélésében az 
önazonosságot, a tájjal való sorsazonosságot a vers önreferencialitásáig fokozó 
módon testesíti meg — itt „fejfává”, „az elhagyott szülőföld velünk haló emlé-
kévé” változik. 

 
A lomha fák, az ingatag növények, 
Csak ők igazán rendületlenek! 
Csodálatos röghözkötöttség, 
Kényszerű és megszeghetetlen 
Hűbéri helytállás a sorsuk. 
Ott állanak felsarjadásuk 

                                                 
59 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 39. 
60 KÁNYÁDI Sándor, Éjfél utáni nyelv: Egyberostált versek és műfordítások III., szerk. TARJÁN 

Tamás, Bp., Helikon, 2008, 202. 
61 REMÉNYIK Sándor, Ne félj: Tompa László új verseskönyve, Pásztortűz, 1929/5, 214. 
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Helyén, önmaguk szobrai; 
Ott hajladoznak, ott remegnek 
Örökös őrségben, ahol 
Csírájuk egykor megfogant. 
Minden fa — fejfa. Emlékoszlop 
Minden növény, csakhogy visszára: 
Ahogy mi a halálnak, ők  
A születésnek állítanak jelet. 
  
Ott született mind, ahol meghal. 
Ott hal meg mind, ahol született. 
 
Nekünk szabadság adatott. 
Elhagyjuk sorra ezt a földet […] 
De talpunk bőrén ott sajog 
A régi tüske horzsolása, 
A régi, süppedő homok, 
A szögletes kövek, a tarló, 
Minthogyha valamely növény 
Örökös gyökérfájdalommal 
Fizetné meg átültetését. 
Ettől kissé hűbbek vagyunk. 
Ettől kissé még hűtlenebbek. 
A fejfa, melyet egykoron 
Fölénk tűznek (a holt növénytest), 
Mintha az elhagyott szülőföld 
Velünk haló emléke lenne. 
 
(Székely János: Szülőföld — Torda)62 

 
A fák, a növények „rendületlen” jelzőjével a Szózatra is rájátszó vers fejfái egy 

másik helikoni költő, Szombati-Szabó István vers-örökségei is lehetnek, hiszen 
„ahány erdő, mind keresztfát terem.”63 

                                                 
62 Hazahív a hűség, i. m., 417–419. 
63 „Itt nem lehet több: egy az út, a hit / S ne legyen ösvény, amely szétterelje / A sira-

lomvölgy messiásait. // Itt ami út van: Golgotára visz, / Hogy megfeszítsék, aki új hitével / 
Új messiási hivatásba visz. // Itt mély az árok, sűrűbb a verem, / Messzebb az ég és távo-
labb az Isten / S ahány erdő, mind keresztfát terem. // Minden fa higgye, hogy keresztfa 
lesz! / A messiások földjén termett fának / Kiváltsága és rendelt sorsa ez.” (SZOMBATI-
SZABÓ István, Hitvallás messiások földjén = Isten kezében: Romániai magyar költők istenes versei, 
szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1994, 349.) 
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A csillagok és fák, s a belőlük lett fejfák, keresztfák transzcendens szférává 
avatják az erdélyi verstájat. „Az erdélyi líra természetszimbolikája” ugyanis a szü-
lőföld reprezentálta közösségi értékeket az időtlenség — azt is mondhatnám, az 
örökkévalóság — szférájába”64 helyezi. Mivel minden műben „a világ megnyílá-
sa”, „világlás” történik, így a helikoni-transzszilvanista poézis földszeretetéből 
fakadó, és az őket követő költőnemzedékek verseiben továbböröklődő, csillagok 
vigyázta táj- vagy földversek komplexebb státuszúak, mint történelmi vagy föld-
rajzi referenciáik. A tájra, földre ugyanis nem csupán történelmi, hanem poétikai 
és ontológiai aspektusból is tekinthetünk. Heidegger nyomán a föld65 az, „ahová 
a mű visszaáll, és amit ezáltal megjelenni enged. A föld: megjelenőn elrejtő. A 
föld a semmire sem szoruló, fáradhatatlan-kimeríthetetlen. A világban való lako-
zást a földre és a földbe alapozza a történelmi ember. […] A mű magát a földet 
egy világ nyíltságába juttatja, és ott megtartja. A mű a földet földként engedi lenni.”66 

Ehhez a komplex költői státuszteremtéshez a Tompa-líra versrögei, versföld-
jéből nőtt fái és erdői, s felettük virrasztó csillagai is termékenyen hozzájárultak. 
Tompa László költészetének is szerepe van abban, hogy a helikoni-transz-
szilvanista líra motívumai vezérlő csillagokként virrasztanak az erdélyi líra földje, 
földjéből nőtt verserdői felett. 

 
S ha éj lep künn: ködébe 
Az ének fényt idézget… 
Az örök csillagokkal 
Boldogan összenéztek!67 
 
A csillagok síromon átragyognak. 
S az ég könyvét — mi dolgom lenne más itt? — 
kiolvasom a gyors feltámadásig, 
míg helyettem a szél fürgén lapozgat. —68 

 
 

                                                 
64 LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. G., Ki-

vándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 12. 
65 Ennek a föld-fogalomnak „itteni jelentésétől távol kell tartani mind a valahol lerakó-

dott anyagtömeg, mind a bolygó puszta asztronómiai képzetét”. (FARAGÓ Kornélia, A 
geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizálási eljárások — posztmonarchikus beszédminták = F. K., 
A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 2009, 13.) 

66 Heidegger szavait idézi: FARAGÓ Kornélia, A geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizá-
lási eljárások — posztmonarchikus beszédminták = F. K., A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 
2009, 13. 

67 TOMPA László, Kalauz = T. L., Éjszaki szél, i. m., 6. 
68 HORVÁTH Imre, Örök könyv = Isten kezében…, i. m., 496. 
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2. 2. Nem lehet nem folytatni 
 
Léteznek más útjai is a helikoni-transzszilvanista líra és Tompa László költé-

szete továbbélésének a kortárs erdélyi magyar költészetben. Olyan utak, melyek 
elődlegesen nem az azonosulás, hanem paradox módon a távolságtartás és az el-
távolítás gesztusával kötődnek a helikoni — s ezen belül Tompa László-i — 
örökséghez, egyfajta helikoni-transzszilvanista motívumokból építkező irodalmi 
recycling formájában. 

A Búcsú a fenyvesektől — már a cím elővételezi a helikoni poézis újrahasznosító 
felszámolását — konkrétan is említi Tompa és Reményik nevét, és a Tompa-líra 
verstájainak két emblematikus elemét: a fenyőt és a sziklát. 

 
Fásult fenyő dacol még, 
S a szikla fölkeménylik — 
Miként szavakba költé 
Konok szimbóleumnak 
Zord Tompa, tört Reményik. 
 
(Kovács András Ferenc: Búcsú a fenyvesektől)69 

 
A fenyő jelzője („fásult”) egyszerre kísérli meg jelezni mind az eredeti Tompa-

szimbólum, mind pedig a korszak poétikai hagyományának lassú fölszámolódá-
sát, ám a „dacol”-ás és a „szikla fölkeménylése” ugyanazon a szöveghelyen el is 
bizonytalanítja a Tompa László lírájából származó helikoni-transzszilvanista 
alapmotívumok felszámolhatóságát. Ezt erősíti az a figyelemre méltó tény is, 
hogy a Tompa-lírára oly igen jellemző és annyi jelentéssel telített gondolatjel is 
helyet kap a versben. 

„A romániai magyar irodalomban egyértelműen felmutatható egy olyan szö-
vegkorpusz, melynek központi témája éppenséggel a harmadik nemzedék tagjain 
számon kért (kisebbségi) nemzeti identitás”, pedig a helikoni-transzszilvanista lí-
ra „»toposzai« óhatatlanul fellelhetőek a harmadik generáció írásművészetében is 
— csakhogy másként.” Például „a parodisztika kelléktárával, az írásban avagy 
annak révén mintegy »eltávolodva/eltávolítva«” az elődök költészetétől. Szüksé-
gesnek tartom az »eltávolítás« terminus eredetét és/vagy magyarázatát megadni. 
A fogalom a 20. század eleji orosz formalizmus osztranyenyije szakkifejezésének 
magyarítása, amin olyan művészi eljárást értettek, amely megtöri a felfogás au-
tomatizmusát, így teljesen új szemszögből mutatja be az addig ismertnek érzett 
tárgyakat.70 A formalisták „a művészetet úgy értelmezték, mint ami megsemmisí-

                                                 
69 KOVÁCS András Ferenc, Kompletórium, Pécs, Jelenkor, 2000, 363. 
70 „A magyar szakirodalomban amúgy »különösítés«-ként vagy »különössé tevés«-ként is 

fordították.” 
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ti az automatizmust a befogadásban, a kép céljául nem jelentésének megértését 
tűzték ki, hanem a tárgy sajátos érzékeltetését, megláttatását”.71,72 

Ilyen eltávolításra lehet példa az, ahogy a szerelem ősi költői témájára ráíród-
nak egy diktatúra képei. 

 
combjaid úgy reszketnek mint farbarúgott 
miniszterelnökök egyeduralom idején szíved 
félredobban de nem bízik magában mint 
zsarnok aki kormányélen táncol törvény 
és nép között s kicsorbult borotváját 
alattvalói nyakához szorítja hogy kihallgassa 
a hűség riadt lüktetéseit […] 
hát ilyen itt a szerelem izgalmas mint egy 
kalandregény mindenki lehet még gyilkos aki 
lélegzik s remél aki pedig megússza lesz még 
életében szolgálatos fülig szerelmes vedd hát 
nyakadba remegő combjaidat nézz körül mint 
irtásra kiszemelt vad ki titokban szapo- 
rodik s mielőtt ölelnél győződj meg százszor hogy 
egyedül vagy 
 
(Tompa Gábor: Intés a tükörből)73 

 
„Ha a műalkotások specifikus mivolta nem maguknak a műalkotásokba beke-

rülő elemeknek tudható be, hanem az elemek sajátos felhasználásának (márpedig 
éppen ezt állítják a formalisták), akkor így másként (is) értelmezhetővé válnak a 
transzilvanizmus kortárs átírásai. Azokban ugyanis az »elemek« a már is-
mert/megkopottnak érzett régiek — a transzilvanizmus mi-beszédmódjának 
szövegei. Ám a láttatás új: az eltávolító példáknak köszönhetően (nem »kisebbsé-
gi erdélyi magyar«, hanem néger, böszörmény, kazár, kopt, indián, cseremisz, 
stb.) az általában vett (univerzális) kisebbség, illetve annak »létérzése« mutatkozik 
meg.”74 

  
 

                                                 
71 EICHENBAUM, Borisz, A „formális” módszer elmélete = A modern irodalomtudomány kialaku-

lása: Szöveggyűjtemény, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 254. 
72 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
73 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra, árnyékok, i. m., 37. (A költő a következő-

képpen dedikálta könyvét budapesti unokatestvérének, Tompa Árpádnak és családjának: 
„Rokonok, / ezek a versek Tompa-pofonok, / melyek csattannak a Vasfüggönyön, / amely 
itt jön ki a könyökömön.”) 

74 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m.. 
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Miért a jog ha osztják 
Skót votják fríz vogul 
Ha nyelvéből kifosztják 
Majd boldogul s okul […] 
A glóbusz nem haza […] 
Lennék magyar kazah […] 
Krímben komancs tatár 
Kiirtott nép vad omlék 
Nemlétező határ […] 
 
(Kovács András Ferenc: Minority blues)75 

 
Ez a költészet tehát a kisebbségi léthelyzet ábrázolásának egyik lehetséges po-

étikai megvalósulásaként olvasható. 
Figyelemre méltó, hogy valamiképp már Tompa László verseiben is megfi-

gyelhetünk saját sorshelyzete elbeszélésekor egyfajta finom eltávolítást a konkrét 
erdélyi/kisebbségi léttől — nem az eltávolító irónia (amelyben a távolságtartás 
ellenére implicit jelen van a hasonló jellegű léthelyzet elhordozásának közössége, 
sőt, a saját tapasztalatok egyetemessé tágítása is), hanem a közvetlen együttérzés, 
a sorsközösség-keresés hangján: többek között a verseiben nagy hangsúllyal je-
lenlévő, már nem is fába, hanem inkább jégbe vésett, a magány sorsközösségét 
erősítő észak-motívumaiban, metszeteiben.76 Ezt erősíti az a tény is, hogy az iro-
dalomban megjelenő regionalizmus már a helikoni alkotók szemében az egyik 
olyan fő és meghatározó kulturális értéknek számított, amely egyetemes értékűvé 
avathatta írásaikat.77 Ennek kapcsán inkább az egyetemes kisebbségi sorshelyze-
tek felé elsősorban nem eltávolítón, hanem közvetlen érzékenységgel közelítő 
Kányádi Sándor lírája idézheti meg verseit bennünk. 

 

                                                 
75 Uo. (A verset a szerző tanulmánya mottójaként idézi.) 
76 Ezekről részletesebben lásd tanulmányom II/2.2.3.2. fejezetét. 
77 „Kuncz Aladár a regionalizmust a nemzetinél közvetlenebbül az egyetemeshez kap-

csolódónak tekinti, mivel eleve védett a nacionalizmus fertőzésével szemben.” A helikoni–
transzszilvanista líra „a politikai értelemben vett hazával […] szemben valami partikulári-
sabbat, a szülőföld, a tájhaza érdekeit képviseli, […] jelentést ad az erdélyiség — identitásdi-
lemmára válaszoló — »köztes« kategóriájának, […] ráruházódnak az identitás-meghatározó 
értékek.” (LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. 
G., Kivándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 15, 11.) „A táj-
kép, a »föld« nem [vagy legalábbis nem csupán] a nemzeti önazonosság lényegének kifejező-
je, hanem egy és–és relációban a többes identitás egyik kimeríthetetlen összetevője, »amely-
be kulturális jelentések és értékek vannak bekódolva«”, amelyek ha nem is konkrét valóság-
referenciális vonatkozásaikban, hanem lényegükben egyetemesnek vehetők. (FARAGÓ Kor-
nélia, A geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizálási eljárások — posztmonarchikus beszédminták 
= F. K., A viszonosság alakzatai …, i. m. 9.)  
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vannak vidékek gyönyörű 
tájak ahol csak keserű 
lapi tenyésztget sanyarú 
sorsú emberek szomorú 
szemében alig pislogó 
mindegyre el-ellobbanó 
fakó reménység révedez 
hogy egyszer mégis vége lesz 
[…] 
indiánokat láttam én 
így ülni ilyen révedőn 
reményt már alig rebbenőn 
térdükre ejtett két kezük 
az életünk az életük 
azért mentem oly messzire 
belémdöbbenjen mennyire 
indiánosodik szemünk 
tekintetük tekintetünk 
 
(Kányádi Sándor: Metszet)78 

 
Fontos megemlékezni arról is, hogy bár a recepció csak kevéssé tartja számon, je-

len van a kisebbségi sorsközösség-keresés mellett Tompa lírájában az irónia is, első-
sorban a kanonizált erdélyi szerepek határait feszegető, azokat felülíró önarcképei-
ben.79 Meg kell említenünk továbbá azt is, hogy Tompa László lírája némiképp kü-
lönbözik a transzszilvanizmus általánosnak tartott „mi-beszédmódjától”, hiszen 
grammatikai megvalósulását tekintve a Tompa-versek szinte mindig „én-
beszédmód”-ban szólnak, és csak a recepció lényegítette e verseket a „mi” verseivé. 
Tompa László önmegszólító lírájában pedig határozottan sok eltávolító-ironikus-
parodisztikus elemet, egyfajta poétikai ön-dekonstrukció gesztusait is felfedezhet-
jük,80 melyekben pedig talán már az irodalmi recycling eltávolító jegyei elővételeződ-
nek. 

 
Maroknyi szikla porlik, 
Fenyőkből szabnak deszkát. 
Koporsó lesz a jelkép 
 
 

                                                 
78 KÁNYÁDI Sándor, Isten háta mögött, i. m., 195. 
79 Az önarcképekről l. tanulmányom III. fejezetének vonatkozó részeit. 
80 Ezekkel az elemekkel kapcsolatban l. tanulmányom III. fejezetének vonatkozó részeit. 
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Szomorgó szép poézis, 
Én népem, requiscat! 
 
(Kovács András Ferenc: Búcsú a fenyvesektől)81 

 
Kovács András Ferenc — a „bábeli könyvtáros”, „virtuóz formaművész”, „a 

nyelvi bravúr nagymestere”82 — verseiben az ironikus beszédmód „egyszerre ig-
norálja és állítja az irodalmi tradíciót.”83 

 
Már sem fenyők, sem borvizek 
Csak él a sziú csak szuszog 
Sziklák szívében por zizeg 
Csökött öszvérek kaktuszok 
Sziklák szívében por zizeg 
 
A törzs hős hőket izzva izzad 
Vaktában él ki félni blőd 
Rézbőrű küzdj és bízva bízzad 
Hogy elborít megélt időd 
Rézbőrű küzdj és bízva bízzad 
  
Borvíz fenyővíz nem foly ott 
De lelked szárnyat bontogat 
Mint szomjan kóborló kojott 
Számláld az elhullt csontokat 
Mint szomjan kóborló kojott […] 
 
Nincs borvíz nem nő bölcs fenyő 
Megél a líra mert lapos 
Nem döbbenettől hökkenő 
Dalod lovad ha megtapos 
Kihalsz — ez itt a bökkenő 
 
(Death Valley blues)84 

 

                                                 
81 KOVÁCS András Ferenc, Kompletórium, i. m., 363. 
82 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
83 Uo. 
84 KOVÁCS András Ferenc, Jack Cole daloskönyve, Pécs–Kolozsvár, Jelenkor—Polis, 1996, 

39–40. 
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„Nem lehet nem észrevenni a transzilván beszédmóddal való analógiát a vers 
»fenyő-borvizes« felütésében, és ez az (amúgy a gadameri hermeneutikára haja-
zó) előzetes megértés aztán a továbbiakban már óhatatlanul meghatározza a vers 
olvasatát/interpretációját. […] A szöveg elveszíti az önsajnálat pátoszát, és a ki-
sebbségi diskurzus hiteles hangjává85 válik”86 — ennek izgalmas, élő poétikai ve-
tületeivel. 

A cím (Death Valley blues) a helikoni-transzszilvanista líra által legtöbbet hasz-
nált és variált világirodalmi szövegkorpusz, a Biblia motívumkincséből merít, a 
zsoltárok (a Tompa-líra forrásaként is jelen lévő) mély kútjából: 

 
Járjak bár a halálnak völgyében, 
nem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy. 
Vessződ és pásztorbotod 
megvigasztalnak engem. 
 
(Zsolt 23,4) 

 
Ily módon a vers a bibliai és a keresztény kultúrkör nagy szöveghagyományát 

idézi meg, s ha megidézi, akkor egyúttal benne is áll abban. De nemcsak abban, 
hanem ezzel a helikoni líra nagy szöveghagyományában is, egyrészt azért, mert 
az istenélmény az egyik legmeghatározóbb, gazdagon variált szólama az erdélyi 
magyar költészetnek,87 másrészt azért is, mert a címben megidézett (pontosab-
ban blues-zá téve eltávolítón parafrazeált) zsoltárszövegből a transzszilvanista líra 
Tompa László által is versmotívummá avatott hegyeire, völgyeire, pásztoraira is 
asszociálhatunk.88 Fokozza az eltávolítást és a transztextuális izgalmakat az a tény 
is, hogy a megidézett zsoltár eredendően éppen a megmaradás biztonságáról 
(biztosságáról) énekel,89 míg ez a vers a kihalás tényét rögzíti (talán ezt erősíti a 
vers mondatszerkezeti síkján a központozás teljes hiánya is). 

                                                 
85 „Az állandó megmaradási görcs […] éppen a szellemiség hitelesebb, igazibb megma-

radása ellen dolgozik. Mindez egy egész kultúrát degradálhat, tehet vészesen középszerűvé. 
Bizonyos — nyilvánvalóan nem azonnali honérzeményekre licitáló — »erdélyiség« talán tet-
ten érthető az én verseimben is. Ez számomra természetes, sorsszerű, naponta megszenve-
dett, ám ugyanakkor nagyon ambivalens állapot is…” (UŐ, Egy majdnem középkori írástudó: 
Beszélgetés Csontos Erikával = K. A. F., Scintilla animae, Kolozsvár, Komp-press Korunk Baráti 
Társaság, 1995, 166–167. (A beszélgetés részletét idézi: KELEMEN, Arról, hogy a transzszilva-
nizmus…, i. m.) 

86 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
87 Vö. BERTHA, Istenélmény az újabb erdélyi lírában…, i. m. 
88 Erről bővebben l. tanulmányom II/2.2.3.2. fejezetét. 
89 „Mert jóságod és irgalmasságod / kísér engem életem minden napján, / hogy az Úr 

házában lakjam / időtlen időkig.” (Zsolt 23,6) 
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A Death Valley blues több ponton utal tehát a zsoltárszövegre, de nem idézi 
meg az imádság beszédmódját: nincs jelen Isten (direkt módon történő) megszó-
lítása, sem a hozzá forduló könyörgés, kérés, halk zsoltáros imádság hangja sem, 
amely Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai óta annyi szólamban hangzott fel 
Erdély földjén. Távolságtartó, ironikus hangvételével pedig a szöveg nem csupán 
az Istent megszólító imádságos beszédet, hanem a közösséghez intézett megszó-
lalást, a közösségvezető és közösségmegtartó „mi-beszédmód” — amely szintén 
jellegzetes hang volt a helikoni-transzszilvanista líra virágzása idején — felszá-
molódását is jelzi: szleng szókincsével („blőd”, „ez itt a bökkenő”), keserű, cini-
kus tegező formulájával a vers nyelvi síkján formálissá, kiüresedetté teszi azt, 
vagy pontosabban: a kiüresedés veszélyét jelzi („Megél a líra mert lapos”).90 

A „nem nő a bölcs fenyő”, a „csökött öszvérek” és a „nem döbbenettől hök-
kenő / dalod lovad ha megtapos” szókapcsolatok és sorok képei és kijelentései 
egyaránt jellegzetes Tompa-motívumokat számolnak fel: a „magányos fenyő”-t, a 
Lófürösztés és a többi Tompa-vers lovait és lovasait91 — a „hős hők” és a Madáchot 
parafrazeáló „bízva bízzad” pedig a fenyőben és a lóban megtestesülő hősies 
helytállás és kitartás transzcendens nem-hiábavalóságát. Ám paradox módon a 
szöveg éppen e felszámolás által élteti ezeket a motívumokat, hiszen belőlük 
építkezik, ahogy építkezik mégis minden fent említett nyelvi-poétikai-szellemi 
hagyományból is. Mert „a reflektált szenvedés keserűsége még azoknak a művei-
be is átszivárog, akik azt erőteljes vagy harsány iróniával vegyítik — vagyis mar-
káns tradíciókritikai beállítottsággal értelmezik. A posztmodern szójátékok, szó-
viccek és hibriditás közegében, a szakrális beszédmód dekonstrukciójában is va-
lamiképpen felismerhetők a helyzet nyomorúságára, kisszerűségére, sőt elviselhe-
tetlenségére utaló érzületi tartalmak, stiláris jegyek.”92 S ha felismerhetők, akkor 
ez a költészet az eltávolítás gesztusával nem (sem) megszakítja a helikoni-
transzszilvanista poézis (és benne mind a Tompa-líra) poétikai hagyományait, 
hanem — módosítva rajtuk és variálva őket — továbbra is benne áll azokban. A 
hagyomány folyójából nem léphetünk ki, annak csupán egy későbbi pontján áll-
hatunk. Nem lehet nem folytatni a megkezdett, végtelen mondatot. 

 
 

                                                 
90 Ahogy talán az imádság beszédmódját sem száműzi elsősorban ez az irodalmi recycling-

jellegű költészet, hanem meglehet, inkább elszenvedi és nyelvi-poétikai formáiban megteste-
síti, tükrözi ennek a felszámolódásnak a megtörténését, folyamatát, például a Yankee rie eley 
son c. versben, ahol a cím a hagyomány felbomlását tükröző szövegképével mégis megteste-
síti az imádságos könyörgést. (KOVÁCS András Ferenc, TOMPA Gábor, Depressio Transsylva-
niae, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1998, 28.) 

91 A Tompa líra ló-motívumairól bővebben l. tanulmányom IV/3.1.2. fejezetét. 
92 BERTHA, Istenélmény az újabb erdélyi lírában, i. m. 
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2. 3. „Tükröd évszakai” 
 

Tompa Gábor lírájáról 
 

„Évek múlva a kivégzőosztag előtt 
Aureliano Buendía ezredesnek eszébe jutott az a nap, 
amikor az apja elvitte jégnézőbe. 

 
(G. G. Márquez)”93 

 
Poétikai izgalmakat tartogathat annak vizsgálata, hogy vajon hatott-e, s ha 

igen, miként hatott Tompa László lírája a valóságos leszármazott, Tompa Gá-
bor94 költészetére.95 Hogy ahogy arcában Tompa László-i vonások tükröződnek, 
láthatók-e ezek a hasonlóságok a versek világában is? Láthatók-e esetleg konkré-
tabban annál, mint ahogy Tompa László költészete „általában véve” jelen van az 
utána következő nemzedékek írásaiban? 

Úgy vélem, igen, s ráadásképpen Tompa Gábor lírája éppen olyan Tompa-
versekkel is rokonságot mutat, amelyek kevésbé ismertek: a tükör-motí-
vumokban, álarcok és maszkok gyakori megjelenéseiben. Hiszen az önmagától 
vett parodisztikus távolságtartás már Tompa László költészetének is egy határo-
zott, ha nem is kiemelten hangsúlyos szólama. A különböző szerepek fel- és le-
vétele kimozdítja statikusságából rögzült (tájba, sziklákba, fákba, jégbe vésett) 
szerepeit: A lisztes bohóc énekel, a Játékcsináló, a Költő a pódiumon vagy épp a kézira-
tos hagyatékban őrzött Borszéki emlék izgalmas példái ennek. Hasonló szereppel 
bír Tompa László költészetében a különböző változatokban visszatérő tükör-
motívum is: Autón, Tükörbe-nézés alkonyodáskor, Ádám kacag? — és valamiként ide 
tartozik a Tisztuló torzkép is. 

A Tompa Gábor-versekben is gyakran tematizálódik az álarc (letépése vagy 
lehullása), valamint rendre felbukkan a tükör-motívum is: Intés a tükörből, Don 
Quijote játéka, Tükröd évszakai, A színész fakuló arcai. 

                                                 
93 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra…, i. m., 37. 
94 Tompa Gábor (Marosvásárhely, 1957–): költő, nemzetközileg elismert színházi rende-

ző, Tompa László unokája. (A színház, az erdélyi magyar színjátszás ügye fontos szerepet 
töltött és tölt be a család, mindenekelőtt Tompa László leszármazottainak életében. A költő 
legidősebb fia, a növendékei és társulati tagjai által nagyra becsült Tompa Miklós munkájá-
nak, valamint Kemény János író anyagi támogatásának köszönhetően nyithatta meg kapuit 
1946-ban a „mára már csak legendássá foszlott” Székely Színház, melyet 1966-ig maga 
Tompa Miklós vezetett. Az iránta érzett tisztelet jegyeként a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Magyar Tagozata 1997 óta a Tompa Miklós Társulat nevet viseli. Tompa László 
unokája, Miklós fiának gyermeke, Tompa Gábor pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója és főrendezője, világszerte elismert színházi rendező: igazgatása alatt az intéz-
mény európai hírű színházi műhellyé vált.) 

95 Ehhez lásd tanulmányom IV. fejezetének korábbi, Tompa Gábortól vett idézeteit is. 
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Melyik szerepben voltál oly közel 
az elhagyott, az áhított magadhoz, 
akihez már csak álmodban ragaszkodsz, 
s aki ellen naponta vétkezel? 
 
Akit, mint megunt kedvest oly heves 
indulattal cseréltél idegenre, 
bizonytalan valódat hitegetve: 
a legfőbb cél, hogy folyton más lehess? 
 
E látszat-életek, akik belőled 
táplálkoznak, mind hazugok, csalók, 
s te boldogan, mint kincset óvod őket, 
 
és elfelejted értük a valót, 
míg hamis képed szertefoszlik végül 
a színpadon, mely végképp elsötétül. 
 
(A színész fakuló arcai)96 

 
Áttételesen ez a probléma tematizálódik a Tompa-líra motívumaihoz konkré-

tan nem kötődő Szerepcserék című versben is: e szerepek lebonthatóságának, 
egymásba játszhatóságának kérdésétől való intenzív érintettséget zseniális nyelvi 
kreativitással megvalósító, ritmusában, lüktetésében, kezdő sorában (de akár még 
témájában is) József Attila Altatójára rájátszó versszövegben, melyben talán a kü-
lönböző szerepek egymásba átbújását, lebontását fejezi ki a mondatok és a szö-
vegkép szintjén a központozás (Kányádi Sándor költészetében is igen-igen gya-
kori) hiánya is97. 

És ahogy a szerepek, úgy lebontódik a vers is, megidézve a Tompa László 
költészetébe oly mélyen belevésődött Ady-líra egy konkrét textusát, összekötve 
egy jellegzetes József Attila-i kép halványan újrarajzolt vonásaival: 

 

                                                 
96 TOMPA Gábor, A színész fakuló arcai = T. G., Óra…, 19–20. 
97 „lebontja hálóját a pók / foltozza almáját a nyű / kóstolja ízeit a csók / átbújik önma-

gán a tű // kóstolja hálóját a pók / átbújik almáján a nyű / foltozza ízeit a csók / lebontja 
önmagát a tű // foltozza hálóját a pók / lebontja almáját a nyű / átbújik ízein a csók / kós-
tolja önmagát a tű // lebontja almáját a pók / foltozza önmagát a nyű / kóstolja hálóját a 
csók / átbújik ízein a tű // lebontja önmagát a pók / foltozza ízeit a nyű / kóstolja almáját 
a csók / átbújik hálóján a tű // lebontja ízeit a pók / foltozza hálóját a nyű / kóstolja ön-
magát a csók / átbújik almáján a tű // átbújik hálóján a pók / kóstolja almáját a nyű / le-
bontja ízeit a csók / foltozza önmagát a tű” (TOMPA Gábor, Szerepcserék = T. G., Óra…, i. 
m., 14–15.) 
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A Semmi egén felragyog 
a Senki ugara: 
a gaz lehúz, altat, befed: 
a nincsen ugara. 
 
De semmiből csak semmi lesz 
s e vers csak töredék; 
semmiért senki senkinek, 
elég, elég, elég. 
 
(Vers a Semmiről)98 

 
Ez a vers Tompa László Jönnek című versének igen izgalmas versszakaival ro-

kon: 
 

Én itthon az egész nap meddőn tűnődtem ismét, 
— Mint annyiszor, mióta ránktört jaj, iszonyat — 
Hogy megfejtsem e bomlott világot, magamat, 
S megleljem életünk rég elsüllyedt, égi kincsét. 
 
Egy dalt találjak én, egy győztes szólamot […] 
 
Most is sötét szobában, mély karosszékbe esve, 
Hallom, hogy az agyam, mint egy kohó zúg, dohog — — 
Várnám: aranyja csordul?! — — De csak homok, homok, 
Csak homok, amit izzad. És jaj, már itt az este! 
 
(Tompa László: Jönnek) 

 
A homokóra képét is megidézhetik e sorok, az írás nélkül elmúló (és nem az 

írással eltelő!) időt: alkotásidőt, életidőt. Hiszen a homokóra pedig „szimbolikájá-
ban hagyományosan a mulandóságra, a halálra figyelmeztet.”99 Ennek a versnek 
rokona lehet az Üres lapok szonettje is, e Tompa László (és Gábor!) kedvelt vers-
formájában/műfajában írt vers(telenségről szóló)szövet, mely egyúttal egy újabb, 
József Attilától származó textust is megidéz: 

 
 

                                                 
98 TOMPA Gábor, Vers a Semmiről = T. G., Óra…, i. m., 21. 
99 HORVÁTH Kornélia, Szem, csillag, éjszaka = H. K., Tűhegyen: Versértelmezések a késő mo-

dernség magyar lírája köréből: József Attila, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Petri György, Bp., 
Krónika Nova, 1999, 63. 
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Mikor a költőt elhagyják a képek, 
mint romló férfit hű szerelmese, 
szemében már az ősz gyertyái égnek, 
múzsája nem röpíti messzire, 
 
üres papírja pusztulásra szólít, 
halála hírét széthordja a szél, 
ringyók ölén kutatja majd valódibb 
életét, de csak hallgat, nem remél; 
 
fejénél méla vérebek csaholnak, 
repedt egének tükre már a Hold, 
egymásba hervad minden, ami volt, 
 
azzal, mi nincs: a semmi és a holnap 
megtört szívén fantomként járnak át, 
nappallá téve minden éjszakát. 

 
„Mitől fél az író az üres lap előtt? […] Az írást az teszi félelmetessé, hogy 

egyszerre tett, szembesülés”100: ebből a szempontból az írással való küszködés 
is a tükör-motívumok távoli rokona, az önmagunkkal szembenézés cselekede-
te, „a növekedés kínjához-keservéhez hasonló. Az önmagunk megleléséhez 
vezető utat az írás szenvedésén keresztül járjuk.”101 Ez „a szenvedés az Isten-
nel való találkozás senkiföldje”102 is. Ezt a senkiföldjét mint valami üres la-
pot”103 tölti be a szenvedés szülötte, a szó. (Lényegében ehhez a gondolathoz 
is hozzákapcsolható Áprily Lajos helikoni lírát meghatározó gyöngykagyló-
metaforája.) 

Lírájában Tompa Gábor is szeret reflektálni magára a szövegre: verseit á t-
szövik az önreferenciális vonatkozások, az önreprezentatív versformák, me-
lyekben szintén a Tompa-líra autopoetikus vonatkozásai köszönhetnek vissza: 

 
szó-páncélba vértezetten 
állok árván ékezetlen 
 
 
 

                                                 
100 Pilinszky János szavait idézi: HORVÁTH Kornélia, Szem, csillag, éjszaka = H. K., Tűhe-

gyen: Versértelmezések a késő modernség magyar lírája köréből: József Attila, Pilinszky János, Nemes 
Nagy Ágnes, Petri György, Bp., Krónika Nova, 1999. 

101 Uo. 
102 Uo. 
103 Uo. 



92  

ősz fejem fölé a lombok 
hullatják a kettőspontot 
 
(Változat magányra)104 

 
Itt már a klasszikusnak nevezhető transzszilvanista-helikoni erdőmotívum to-

vábbírásánál járunk. De költészete ugyanis nemcsak a Tompa-líra eredendően is 
határokat feszegető vonásaival rokon, hanem visszanyúl, mélyen, akár a fenyő 
gyökerei a földbe, Tompa László költészetének alapképeihez is, akár akkor is, 
mikor verseiben, „kősziklák helyén csak hordalék”, „csak színtelen szavak me-
rednek égnek.”105 

Az Utazásban talán a Kiáltás pásztorainak magánya és e magány oldódásának 
vágya is beleíródik a posztmodern és (továbbra is vagy még inkább) kisebbségi 
sorsba zárt magukra hagyottak éjszakájába: 

 
zsákutcában lakunk 
életünk a rend 
csalhatatlan bizonyítéka 
este kilenckor 
villanyoltás 
(erről ennyit) 
aztán éjszaka 
valaki a vállára vesz 
elindul a zsákkal melynek 
száját bekötötte 
óvatosan 
nehogy kiessünk 
 
vigyáz ránk 
 
(Utazás)106 

 
A Tompa-líra fa-metamorfózisai jelennek meg a Pastoraléban, mely egyben az 

(erdélyi) pásztorköltészet átváltozása is.  
 

 

                                                 
104 TOMPA Gábor, Változat magányra = T. G., Óra…, i. m., 40. (Versét a költő Vári Atti-

lának ajánlja. A kötetből az ajánlás hiányzik — Tompa Gábor utólag írta bele tintával a csa-
ládunknak ajándékozott példányba.) 

105 TOMPA Gábor, Egyszer még úgyis fölépíthető = T. G., Óra… ,i. m., 23. 
106 TOMPA Gábor, Utazás = T. G., Óra…, i. m., 7–8. 
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Azóta sorsok szóródtak s a drága 
játszóterünket emlék-kulcsra zárva, 
szeretteink a hűvös kriptaboltban, 
 
vagy nyirkos ember-erdőn, mint az árva 
fenyők vágódnak el recsegve-holtan. 
(Hogyan lehetnék most is az, aki voltam?) 
 
(Pastorale)107 

 
Vagy a halál egy másik perspektívája, szintén fa-motívummal és pásztormotí-

vummal gazdagítva, és szerelemmel:  
 

amikor halálra 
váltál, fehér leszel, mint a legelésző 
felhők és örökkévaló, mint a fagyba 
dermedt fák 
melyik öröklétben várjon reá Anna, s mind e lánynevű 
belső tartományok, hová ágrólszakadtan érkezel 
vissza 
 
(Tompa Gábor — Visky András: [felülről táncnak látszik…])108 

 
Az Intés a tükörből vad-motívumai a Tompa-líra vad-motívumait idézhetik: 
 

mint 
irtásra kiszemelt vad ki titokban szapo- 
rodik s mielőtt ölelnél győződj meg százszor hogy 
egyedül vagy 
 
(Tompa Gábor: Intés a tükörből)109 

 
Az őszökben, a csillag-metamorfózisokban költészete egén kirajzolódik a 

Tompa-líra csillagainak (lélek)vándorlása. 

                                                 
107 TOMPA Gábor, Pastorale = T. G., Óra…, i. m., 17. (A verset a költő apjának, Tompa 

Miklósnak, Tompa László fiának ajánlja.) 
108 TOMPA Gábor, VISKY András, [felülről táncnak látszik…] = T. G., V. A., Romániai ma-

gyar négykezesek, Pécs—Bukarest, Jelenkor—Kriterion, 1994, 7. 
109 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra, árnyékok, i. m., 37. (A költő a következő-

képpen dedikálta könyvét budapesti unokatestvérének, Tompa Árpádnak és családjának: 
„Rokonok, / ezek a versek Tompa-pofonok, / melyek csattannak a Vasfüggönyön, / amely 
itt jön ki a könyökömön.”) 
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Lassú, bitang az ősz: himbálja sárgán 
a fáradt völgyön átkelő időt, 
szárnyát rebbentve borzong még a páfrány. 
a csillagok didergő csecsemők. 
 
Magányos kertek fojtó füstje szálldos,  
a látvány nem hoz újat, meglepőt, 
unott álmát alussza már a város, 
az író ír, nem110 jönnek jobb idők. 
 
Talán figyelni kéne földalatti 
zenékre, minden lassú változás 
apró jelére, ébernek maradni, 
 
míg mások alszanak, míg pályatárs, 
bolyongó csillagok reszketve égnek, 
vagy jelt adnak talányos messzeségek! 
 
(A látvány nem hoz újat)111 

 
A „pályatárs, bolyongó csillagok” Pilinszkyt idézhetik, kinél a csillag „hányód-

tatásunk íródeákja”: de társ volt kezdettől fogva egészen máig az erdélyi magyar 
versek születésének éjszakájában, éjszakáiban is. 

Mert e népbe, e (kisebbségi) sorsba, e tájra születve, e néppel, e (kisebbségi) 
sorssal, e föld rögeivel küszködőn és e küszködésben vélük elválaszthatatlanul 

                                                 
110 A vers e szava („nem”) az 1989-es Óra, árnyékok kötetben [hibásan] („így”-ként) sze-

repel. Valószínűleg a fent idézett a javított, az alkotói szándéknak megfelelő változat. Ezt 
egy a családunk tulajdonában lévő, dedikált Tompa Gábor-kötet bizonyítja, melyben a vers 
kötetben szereplő „így” szavát — több, a kötetbe kézzel bejegyzett apróbb javítása mellett 
— a költő áthúzta, „nem”-re javította, az alábbi megjegyzéssel: „ellen-cenzúra”. 

111 TOMPA Gábor, A látvány nem hoz újat = T. G., Óra..., i. m., 51. 
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egybeforrva, e (kisebbségi) lét minden ajándékával és gyötrelmével áldva 112 is 
egyetemes értékű versek vidékén járunk: „véges hazák fölött a Végtelen”113 tájain. 

 
Itt minden szépen, halkan mondható, 
itt tükröt tart a mondat, mint a tó, 
itt gyűrött égen betűk rajzanak, 
és képeskönyvben felhőt hajt a Nap, 
 

itt ágaskodnak törpe énekek, 
itt lábujjhegyre áll az ékezet, 
itt piros, fehér, sárga, barna, zöld, 
szívritmusára lélegzik a föld; 
 

itt őszi szélben lobog még a rím, 
hintázva versek száraz ágain, 
míg földet érve ellepi a hó; 
 

itt minden jégcsap olvadása fáj, 
és minden rügyben titkot tart a táj, 
mint vérző nyelv, ha megsebzi a szó. 
 

(Versek vidékén)114 
 
 

3. „Az időtlenség arcvonala”. 
A Lófürösztés és metamorfózisai az erdélyi magyar költészetben 

és képzőművészetben 
 

Vasalt paták csattognak a kavicsos parton — 
Két székely lovas jő két pár lóval a vízre — — 

                                                 
112 Átkozottság és áldottság összeforrt egy-valóságáról tanúskodnak e Megszólítások is: 

„Hazám, te áldott roncstelep, / ki béklyóidból el nem engedsz, / átkozó foglyodként tu-
dom: / nem rohadtságodért szeretlek. // Hazám, te bűvös anyanyelv, / ki szorgosan ha-
lódni készül, / nagy mocsarakban bentragadsz: / csak káromlásom húz ki végül. // Hazám, 
te éhínség-verem, / bravúros fogcsikorgatásból / épülő templomaidat / nézem a hűvös éj-
szakából. // Hazám, te földalatti gyász, / élőid áruló menetbe / sodródva tudják már: az út 
/ nem vezet fel a fellegekbe. // Hazám, te vérző ifjúság, / átlőtt sirályként a magasból, / 
iszonyú vergődésen át 6 adj nekünk életjelt magadról!” (TOMPA Gábor, Megszólítások = T. 
G., Óra…, i. m., 44.; E vers mottója — az eltávolítás poétikájaként —: „Büchner naplójából. 
Strassbourg, 1837”.) 

113 KÁDÁR Imre, Új Iliász felé = Hazahív a hűség: Romániai magyar költők vallomásai a szülő-
földről, szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1993, 57. 

114 TOMPA Gábor, Versek vidékén = T. G., Óra…, i. m., 29–30. 
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Rögtön le harisnyát, inget — s már benne csubognak. 
A víz hamar az állatok szügyéig ér föl, 
Sodorná is őket, de szorulnak a térdek, 
S működnek a sarkak, fordulást követelve — 
A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, 
Így fordulnak, megúszva, föl és le nehányszor, 
Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: 
Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne hagyd magad, Áron! 
S kacagnak nyersen a játszadozáshoz — 
 
Majd ezt megúnva, kiállnak a partmenti sekélybe, 
Szikkadni a napra, mely roppant fényt, hevet süt! 
Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat! 
Így lovukon, szinte helyükre kövülve időznek, 
Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú — 
Fölöttük madár húz, árnyvető fellegek úsznak — 
A dél még izzóbb, — ők állnak rezzenetlen 
Szoborként. Ekkor így álltak (ők vagy apáik) 
A Pruthnál is, — így a gránátszaggatta Doberdó 
Szikláin, — akár Pennsylvania gyilkos levegőjű 
Bányáiban, s álltak, ahol csak állniok kellett, 
Keserű daccal, a sorsnak szembeszegülve. 
 
S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra? 
E végzetes ég alatt lesz-e még öröm? 
De tudok annyit, hogy ha öröm helyett 
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le, 
— Míg gyászosan évek százai húznak el — 
Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan: 
Itt fognak állni, örökké, — hogy Imre szorítja, 
Áron pedig… Áron nem hagyja magát! 
 

(Tompa László: Lófürösztés)115 
 

 

3. 1. „Itt fognak állni, örökké” 
Közelítési kísérletek Tompa László Lófürösztés című verséhez 

 

3. 1. 1. A Lófürösztés költője 

 
A Lófürösztés, e „hitvallás a minden vihart álló székelységről”116, „már klasszi-

kus volt befejezése pillanatában is.”117 E vers „a nehéz időkben a székely nép 

                                                 
115 A vers először az Erdélyi Helikonban jelent meg (TOMPA László, Lófürösztés, Erdélyi 

Helikon, 1932/10, 669.); kötetben pedig az Erdélyi Szépmíves Céh tízéves jubileumára ki-
adott díszkiadás-sorozat XX. köteteként napvilágot látott Ne félj! c. kötetben látott napvilá-
got (UŐ, Ne félj!: Összegyűjtött költemények, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [1934], 209.). 
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himnuszává vált.”118 Benne „a szülőföld természeti állandóságához hasonló tör-
ténelmi helytállástudat bontakozik ki: a közösséget megtartó erkölcsi értékek 
eredeti, már-már transzcendens szférája.”119 

Ahogy „vándorló őseink és rokonaink a seregtesteket törzsenként, nemzetsé-
genként lovaik színei szerint csoportosították és azonosították”120, úgy Tompa 
László Lófürösztés című verse is ilyen azonosító színévé, emblematikus jelévé lett 
költészetének, sőt, e művet lényegében a teljes helikoni-transzszilvanista líra 
egyik legismertebb s legszeretettebb, emblematikus verseként, e verstájak messze 
látszó hegycsúcsaként tarthatjuk számon. Aki szinte egyáltalán nem is ismeri 
Tompa László életművét, sőt, aki a korszak irodalmában sem különösebben jár-
tas, ha meghallja e nevet: „Tompa László”, mégis azonnal így felel rá: „Lófürösz-
tés”. Mert valahogy, valamiképpen, a szellemi köztudatban búvópatakként jelen-
lévő erdélyi magyar költészet rejtélyes szálain áramolva eljutott már hozzá is a hír 
a nagy székely versről.  

 „Tompa László költészetének valóban a Lófürösztés az egyik csúcsa, s ez a 
csúcs sötét ragyogásával megvilágítja az előtte és mögötte álldogáló dombokat és 
halmokat is majdnem egészen. Mintha egy fél élet öntudatlan költői tapasztalatai 
gyűltek volna fel itt.”121 És valóban. Ám ahogy igaz az, hogy minél magasabb a 
hegycsúcs, hegytársaitól „annál inkább különül borong”122 a magasságban, úgy 
igaz az is, hogy egy magas csúcs nem alakulhatott volna ki társai nélkül, s hogy a 
föld erői mozgásának ősi, nagy küzdelmében talán éppen a kisebb hegytársak se-
gítették őt a magasság felé növekedni. Így van ez a nagy székely vers, az életmű 
egészéből kitűnő költemény esetében is, hiszen Tompa László költészetét végig-
kíséri a ló-motívum, s a Lófürösztés lovai igen változatos verstájakat jártak be ad-
dig, míg elérkeztek — úgy is mondhatnánk: míg hazatértek — a Küküllő partjára. 

E verstájakat azért lehet fontos újra bejárnunk, mert bennük Tompa László is 
valamiképp „apáink arcán” jár, megidézve e lovakkal például népmeséink pogány 
hitvilágát. A Lófürösztést később saját versük, Lófürösztés-parafrázisuk pre-
textusaként felhasználó kortárs költőink vagy a verset forrásként felhasználó 
képzőművészeink pedig rájátszanak a Tompa-líra néhány, Lófürösztés előtti ló-
motívumára is. 

 
 

                                                                                                                                    
116 Tompa László ünneplése, Székely Közélet, 1943. dec. 18., 2. 
117 RÉVÉSZ Imre, Lófürösztés, Erdélyi Helikon, 1941/2, 93. 
118 KELENVÁRY János, Magányos fenyő, Képes Magyar Újság, 1974. máj. 1., 16. 
119 LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. G., 

Kivándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 12. 
120 HOPPÁL, JANKOVICS, NAGY, SZEMADÁM, Jelképtár, i. m.,198. 
121 RÉVÉSZ Imre, Lófürösztés, Erdélyi Helikon, 1941/2, 93. 
122 TOMPA László, Ádám kacag? = T. L., Éjszaki szél, i. m., 59. 
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 Múzsa és lant. 
 

 

Kozma László 
 

Erdélyi szonettek 

I. 
 

Erdélyi szonett 
 

A címe ez: Erdélyi szonett, 
Antik strófa kristályába zárva. 
Megcsillannak a gyémánt-hegyek 
És a ríme patak zuhogása. 
 

A szavak, mint a csillanó kövek, 
Hogy a ritmus titkukat kitárja. 
Ezer színnel ahogy bűvösek, 
Megpihennek tenyeredbe zárva. 
 

Úgy mesélik: a sorsuk szikla volt 
De megdördült a fenti sziklabolt, 
Villám csapott a csúcsok szent kövére. 
 

S aranyszemet, szikrázva csillogót 
A gyűrűző víz tisztára mosott, 
Hogy feleljen az ég üzenetére. 

 
Palota 

 

Láttam, Uram, fényes palotáid, 
Tisztásokat, fenyvesek csodáit. 
Forrásodnak ittam a vizét, 
Virággal várt a havasi rét. 
 

A hegyormon merengtem sokáig, 
Kéklő fátyol csúcsoknak során int, 
Hajnal tüzét, alkonyatok árnyát 
Felhőid, az égbolt szikla-várát. 
Gondolkodtam: miért van, kiért, 

S az ember-lét milyen semmiség, 
Amíg állunk ég és föld határán. 
 

Csillagot szitál a messziség 
Fölkiáltok: — Uram, mennyi szép! 
S harmat csillan létünknek homályán. 

 

Erdéli história 
 

Mert vagy mind elvesztek, avagy jóra fordultok 
Tinódi Sebestyén 

 

Mind elvesztek, hogyha nem 
                                 fordultok jóra, 
Erre hallgassatok, ezt jól meggondolva, 
Mi kevesöt írtam, tiszta igazságot 
Szívben mérlegölve, jól megfontoljátok. 
 

Hogy bármi nagy vészbe, hitöt ne  
                                        hagyjátok, 
Lévén egyességbe, szenvedőt szánjátok.  
És ami megtörtént, előszámláljátok, 
Végbeli hősöknek szavát megtartsátok. 
 

Magok pusztulása volt sokszor az ára, 
Áldozatok így lőn az ország javára, 
Nézi boldogságát, nem gondol sajátra. 
 

Én is elővevém erdéli gondomat, 
Emlékök éltetni derék fiainak, 
Az kik köztünk vagynak, sohasem 
                                          távoztak. 
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 Léstyán Ferenc 
 

Karcfalvának erődtemplomára  
Zápor hull és napsugár zuhog. 
Innen indult Erdély krónikása, 
Hogy bejárjon minden zegzugot 
 
Sugár csillant, mint bicikliküllő, 
Karikázott erdőn, patakon, 
Feleselve futott a Küküllő, 
Mélázott sok régi iraton. 
 
Felragyognak a diadalívek, 
Fényárban áll a hajdani oltár, 
Orgona zúg százados romoknál. 
 
Vaku villan. Fényképezi mindet. 
Történelmünk alapköve most már, 
Sziklabércen zsong a régi zsoltár. 

 
Hegyek között 

 

A székely hegyek oly talányosak, 
Betűrve, mint sötétlő kucsmák. 
A sziklaarc kemény és hallgatag, 
Ahogy sűrű barázdák futják. 
 
S ha megindul a sziklagörgeteg, 
Kimondják, mit rejtett érctitok. 
A távol bércről visszhangjuk remeg. 
Hirdetik, mi teljesülni fog. 
 
Rigóhangon mikor a tavasz szól, 
Megindulnak vízesések, akkor 
A zuhogók mosollyá fényesednek. 
 
Ezer virág a havasi réten, 
Búzamező zsendül zöld reményben 
Lankáin az erdélyi hegyeknek. 

Gruzda János 

 

Egy régi festő járta itt a tájat, 
Zöldebb az ág és színesebb a rét, 
Bársonyosabb kelyhe a vadvirágnak, 
És alkonyatkor bíborabb az ég. 
 
Egy régi festő járta itt a tájat, 
Egy régi festő, ki már messze ment, 
A lombokon itt hagyta ragyogásnak 
Ezüst nyomát a száguldó ecset. 
 
A meredek hol szelídebbre vált át, 
A hegyhajlásban feszítette vásznát 
Felleg úszik, nap sugara reszket. 
 
Fehér házak, csendes, hű imádság, 
Távol harangnak hallod kondulását, 
S megfesti a magányos keresztet. 

 

Forráskút Zalatnán 
 

(Kolonics Lajosnak) 
 

A zalatnai kőfaragó műhely — 
Felzengenek régi ritmusok. 
A kalapácsé, s mely sziklából tűnt fel, 
Patak vize, könnyű rím, futott. 
 
S ahogy végül egymásban zenéltek, 
Kövön csobban, kacag a patak, 
Dala cseng a kövek mesterének, 
Kutat együtt hogy faragjanak. 
 
S hol a forrás napra futott zengve, 
Véső pendült, véle egy ütemre, 
A művészkéz az ércet alakítja. 
 
Az elfutót fogja kőkeretbe, 
Mint öröklét pillanata lenne, 
Szüntelenül kigyúló aranyszikra. 
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A Kecskekő forrásai 
 

Sziklakövek fehér palotáin 
Átcsobognak az apró kutak. 
Páfrányerdők meghajló csodáin, 
Melyek benne nézik arcukat. 
 
S ahol elmélyül a vágy patakja, 
Kápráztat a csillanása csak, 
Ezüst ívet látsz egy pillanatra, 
Pisztráng ahogy napfényre kicsap. 
 
Visszasuhan a rejtekbe derengőn, 
Ahogy napsugár játszik fenyveserdőn, 
S becsukódnak lombjai a mélynek. 
 
A percet várod, amely újra eljön, 
S ezer forrást hallgatsz, ahogy csengőn 
A Kecskekövön egyszerre zenélnek. 

 
Alagút 

 

Nem tudni, hogy valóság, mese-út, 
Bár kutatták, nem leltek nyomára, 
Emlékekben úgy szállt szájról szájra, 
Titkos rege, a régi alagút. 
 
Úgy mondják, hogy egykoron, a vészben 
Rejtőztek ott az űzött magyarok, 
Mögöttük vad üvöltés kavarog, 
Menekültek sötétlő reményben. 
 
Hogy a puszta életüket mentsék, 
Elmaradt az üldöző ellenség, 
És társuk csak a szorító magány. 
 
Futásuknak vajon vége lesz még, 
Hogy kijutva, sorsuk megteremtsék, 
Történelmünk derülő hajnalán? 

Ompolygyepű — Preszáka 
 

Kőemlékmű. Kivésett, kopott. 
Idősodrásban mosódó nevek. 
Az Ompoly vize szelíden cseveg, 
Amiről vall, véresen komoly. 
 
A futókat itt érték utol. 
Az ezerből ha egy-kettő maradt, 
Új forrására lelvén a patak, 
Mely pirosan habjába omol. 
 
Patakhangú csöndes suttogás csak: 
— Vidd a fiam — anya a dajkának — 
Csecsemővel a dajkája fut. 
 
S keze nyomán Zalatna fiának 
Egybekapcsol szíveket és tájat 
Zalatnáról Almásra az út. 

 
Forrás 

 

Kéklő hegyek, szelíd dombvidékek, 
Sziklaforrás, isteni ígéret. 
Valaki a népe sorsát kérte, 
És felelt a forrás csendülése. 
 
Mert az Úr jön suhogó szelekben 
Mennydörgésben és erdei csendben. 
Őt hirdeti tavak ezüst árja, 
És zöldellő rétek hullámzása. 
 
S ki egyedül szomjat csillapíthat, 
Lépte nyomán piros rózsák nyitnak, 
Fény sugárzik Isten egy Fiára. 
 
S kiben az Úr Igéje virulhat 
Könnyei a keresztfára hullnak, 
De boldogság jő a bánatára. 
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Magyarigen 
 

A templom körül térdig ért a fű. 
Mentél, mint ki az időben gázol, 
Vadvirágok, lepkeraj, derű, 
De mi maradt a régi kiáltásból? 
 
Az emlékművük kőlap, egyszerű, 
Sötétül a harmatkönny-csorgástól. 
Ő maradt csak megsiratni hű, 
A hosszan hulló, ködös őszi zápor. 
 
Ott pusztultak, a pincébe zárva, 
Menedékük égett, mint a máglya, 
De megindulnak mind egyszerre, sorba, 
 
Halkan roppan fenyőgerendája, 
A templom fénylő kapuját kitárja, 
S ők beülnek a százados padokba. 

 
Várrom 

 

Mohos sziklák, mint vulkán-szórta kő, 
Hevernek a szirten szertevetve. 
A vulkán most a százados Idő, 
Az ostromló vihar dörgedelme. 
 
Egykor dicsőség fényes vára volt, 
Zene zendült, fénylett ezer terme, 
A kőüregben most bagoly huhog, 
És vadvirág táncol a szélütemre. 
 
Ám este, ha fenyő tornya kéklik, 
És a bokor fallá összeér mind, 
Törhetetlen, kemény sziklaszál, 
 
Lépteikkel a falakat mérik 
A vitézek, s amíg csillagfény ring, 
Harmat-könnyel fölzokog a vár. 

 

Csorgó 
 

Forrás-csorgó. Kutatnád, ki volt, 
A bő sugarat fenyőágba fogta, 
Hogy úgy siessen tovább, illatozva, 
És feloldjon erdőillatot 
 
a hullámán, amely tovább csapott. 
És víz-áradás lett az illat árja, 
A némaság átváltott csobogásra, 
S ami lombok suttogása volt. 
 
vad viharrá dördül a vízesésben, 
S a hullámokon, ezüstös levélen 
Múlt időknek üzenete zsong, 
 
Hogy elbeszéljék, ami történt régen: 
A Fejedelem pihent az erdőszélen, 
Lehajlott, s a forrásból ivott. 

 
Szarvasok 

 

Mikor az őszi lomb suhog, 
Megindulnak a szarvasok. 
A hegyek ívén nagy csapat, 
Mind egyre föl, a csúcsra tart. 
 
Most a szakadék peremén 
Lendülnek, szökkenő remény.  
Isznak a gyűrűző vizen, 
A csapat forrásnál pihen.  
 
Mint acélizmú akarat, 
Sötét felleg, robajlanak. 
Mennydörgés hördül messzire. 
 
A sziklákon villámlanak, 
Égbolton égő rajzolat 
Fehér agancsuk fényíve. 
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Szózat 
 

A Hargitára könnyű köd borul, 
A sziklakő most olvasó-szemek. 
Patak imája felzúgva pereg, 
Úgy hirdeti, hogy jelen van az Úr. 
 
De nem jő a zúgó fergetegben, 
Mély csöndjén most lágy mező simul, 
A hegyen át, mint könnyű szél, vonul, 
Harcok után hogy békét teremtsen. 
 
Megérinti a búzaföldeket, 
Letörli mind az emberkönnyeket, 
Köztünk van már, kit Igéje küldött. 
 
Piros zászló leng Csíksomlyó felett: 
A megébredő hajnal-üzenet, 
S a világra felvirrad a Pünkösd. 

Keresztvivő falvak 
 

Ezek itt a keresztvivő falvak, 
Harangvirágos székely stációk. 
Bennük fenyves némasága hallgat, 
Kapuikon virágzás nyitott. 
 
Fehér utak futnak a havasnak, 
A patakvíz csengve mélybe hull. 
Csobbanása tűnő pillanatnak, 
Csupa emlék, s mégis mindig új. 
 
Megindulnak a zászlók, szekerek, 
Amott az ösvény Somlyóra vezet, 
Ősi igét mormol a patak. 
 
Felcsendülnek Mária-énekek, 
S hogy kék felhőket üdvözöljenek, 
A fényes zászlók mind meghajlanak. 

 
Jegyzetek 

 

Erdéli história: Tinódi Sebestyén (1505–10 között – 1556), vándorlantos, énekmondó, az 
epikus költészet jelentős képviselője. Több erdélyi tárgyú énekes krónikája van: Erdéli história 
(1553); Az vég Temes várban Losonci István nac haláláról (1552).   

Léstyán Ferenc: Léstyán Ferenc (1913–2008) több helyen szolgált plébánosként: Karcfal-
ván, Désaknán, Marosvásárhelyen. Az erdélyi templomok történetét Megszentelt kövek című 
kétkötetes művében foglalta össze, melynek alcíme: Emlékezés a szentistváni ezeréves keresz-
ténységre. A helyszíneket kerékpárral járta be, az emlékeket lefényképezte. Emlékezése szerint: 
„1951-ben az állam, a vallásügyi bizottság megvonta működési engedélyemet, Désaknára kellett 
menjek, ahol a 3500 lélekszámú karcfalvi gyülekezet után csak 157 hívem volt. 1955-ig így több 
időm maradt arra, hogy összegyűjtsem az Erdély templomaira vonatkozó adatokat.” 

Gruzda János: Gruzda János (1881–1953) erdélyi festő, 1924–53 között Zalatnán szolgált 
református lelkészként. 

Forráskút Zalatnán: Zalatnán 1894-től működött kőfaragászati, kőcsiszoló ipariskola és 
műhely. Megalakítását Lukács Béla kereskedelmi miniszter kezdeményezte. Az oktatás mellett 
kielégítette a környék ilyen irányú igényeit is; az egyik forrás kialakítását, kőbe foglalását például 
Kolonics Lajos kőfaragó mester végezte el. Több országos megbízatást is teljesítettek. A vidék 
aranybányáiról is híres volt. 

Ompolygyepű — Preszáka: A román felkelők 1848. október 24-én ezen a helyen mészárolták 
le Zalatna menekülő magyar lakosságát. Lukács Bélát, a későbbi minisztert román dajkája mentette 
meg, de szüleit és öt testvérét megölték. Román dajkájának tettére emlékezve, Zalatnáról Almásra 
utat építtetett. 1898-ban ő emeltette az itteni Pax feliratú emlékművet. Az emlékmű zalatnai kvarc-
homokkőből készült, a kőfaragó iskola növendékeinek közreműködésével.  

Magyarigen: 1848-ban a román parasztfelkelők itt 187 magyar férfit végeztek ki. 
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Szász András 
 

A látóasszony  
 

Görgényszentimrétől jó félnapi járásra, keletre, korhadó faház áll a Fancsal- és 
a Görgény-patak közötti tisztások egyikén. Kerítése, tornáca kidőlt, gerendáit, 
zsindelytetejét vastagon belepte a moha. A ház egykori lakóját, a százkét éves Fa-
ragó Reginát másfél évtizede temette el a laposnyai pópa.  

Kilencvenhárom nyarán még a kerítés előtt üldögélt. Kecsketejjel, sajttal kínálta az 
arra tévedő kirándulókat. Közben tanácsokkal látta el őket, figyelmeztetett a rájuk le-
selkedő veszélyekre. Regina néni ugyanis látóasszony volt. A környékbeli favágók sze-
rint hatalma volt az emberek és állatok fölött. Ha akarta, a madarak a vállára szálltak, 
az erdő vadjai a tenyeréből ettek. Ismerte a gyökerekben, füvekben rejlő orvosságokat. 
Sok beteget meggyógyított. A jó szándékú emberek nem is féltek tőle. Határozott, 
erős, de segítőkész asszonynak ismerték. Nem tűrte a hazugságot. Belelátott az embe-
rekbe, mélyen, egészen lelkük legféltettebb titkaiig.  

Beszélik, tizenkét évesen megjósolta az első világháborút és Trianont. Majd a 
második világégést és Észak-Erdély visszacsatolását is. Baljós jövendöléseire ele-
inte csak legyintettek a falubeliek. Aztán, ahogy sorra bekövetkeztek az esemé-
nyek, kezdték komolyan venni.  

— Kilencéves leányka lehettem, amikor egy éjszaka, úgy éjféltájban arra éb-
redtem, hogy Imre bácsi, a szomszédunk, akiről mindenki úgy tudta, hogy Ame-
rikában van, két nagy kofferrel a kezében bandukol hazafelé a házunk előtt — 
mesélte Regina néni. — Kint is, bent is koromsötét volt, ráadásul az ablakunkon 
le volt engedve a zsalu, én mégis olyan világosan láttam, mintha nem is lett volna 
köztünk fal vagy ablak. Rögvest fel is költöttem az apámat:  

— Édesapám, hazajött Imre bácsi!  
— Eredj mán — morgott bosszúsan apám —, már hogy jött volna, hisz 

Amerikában van…  
De én bizony nem tágítottam. Addig-addig erősködtem, mígnem nagy mérge-

sen fel nem kelt. Felöltöztünk és átmentünk Imre bácsihoz.  
— Te leány, ha csúffá teszel a falu előtt, többé ne kerülj a szemem elé! — 

mondta útközben.  
— Semmit se féljen édesapám, meglátja, nem beszélek bolondokat — igye-

keztem megnyugtatni.  
Közben meg is érkeztünk Imre bácsiék házához. Apám némiképp megnyu-

godott, mikor látta, hogy fény szűrődik ki a konyhaablakon. Illendőképp beko-
pogtunk, s beléptünk. Hát valóban ott ült Imre bácsi az asztalnál, szemben vele a 
felesége, az asztal körül pedig a gyerekek…  

Gyorsan híre ment az esetnek. Másnap, sötétedés után meg is jelent egy asszony, anyám 
második unokatestvére, akinek a férje szintén Amerikába ment szerencsét próbálni.  
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— Lelkem, Reginám — kezdte — az én uramról tudnál-e mondani valamit?  
Magas, csontos fehérnép volt, de úgy remegett, mintha hideglelése lett volna. 

Rápillantottam, s hirtelen megképzett előttem a férje. Egy nagy, sötét bányában 
csákányozta a szenet, mélyen a föld alatt. Elmondtam neki, mit láttam, ettől 
megnyugodott valamelyest. Felrakta kosarát az asztalra, s kiszedett belőle húsz 
tojást. Hoztam egy kis csekélységet — mondta restelkedve —, szívesen adom, 
fogyasszák egészséggel — tette hozzá.  

Attól kezdve naponta jöttek az asszonyok. Kezdetben csak a falunkból, egy 
idő után már a havasokon túlról, Moldvából is...  

Ezt a házat már gyermekként megálmodtam, pedig nem is itt születtem, Csík-
ból származom — folytatta élete történetét. — Alig múltam tizenhét, amikor 
férjhez mentem. Az uram, akit egy vásárban ismertem meg, akkoriban vadászo-
kat kísérgetett, úgy került erre a vidékre. Meglátta ezt a tisztást s két hét múlva 
engem is elhozott. A Kereszthegyen jöttünk átal, Gyergyó felől. Soha többé nem 
mentünk vissza. Összeütöttünk egy kalyibát, másfél évig abban laktunk. Közben 
előkészítettük a házunkhoz szükséges faanyagot. A következő év őszére megfele-
lően kiszáradtak a fák, hozzáfogtunk az építkezéshez. Mire elkészült új ottho-
nunk — mintha csak erre várt volna —, megszületett első fiúnk is.  

Emlékszem, eleinte mindig azt tervezgettem, hogyan rendezem majd be a há-
zat. Végül aztán mégsem úgy lett. Mintha valamilyen láthatatlan hatalom bele-
szólt volna a dolgokba. A papok szerint Isten lehetett, vagy a sátán… Ők ketten 
intézik ugyanis a világ folyását. A jó Istentől, a rossz a gonosztól származik. Nem 
hittem a papoknak. Haragudtak is rám. Megmondtam nekik, minden ember szü-
letése pillanatától magában viseli a sorsát. S tehet bármit, végül mégis az történik, 
ami meg volt írva a számára. Jártak itt okos, tanult emberek. Volt, aki bolondnak 
tartott, de volt, aki elhitte, amit mondtam. Néhányan évekig visszajártak. Legin-
kább az érdekelte őket, hogyan alakul majd a jövendőjük. Egyikük, másikuk 
szemében világosan láttam a közelgő végzetet, de nem szóltam, nem szólhattam 
róla. Csak arra figyelmeztettem őket: rendezzék el mielőbb a dolgaikat, fejezzék 
be megkezdett ügyeiket, mert nagy utazás előtt állnak.  

Voltak, akik azt akarták, küldjek rontást a férjük szeretőjére vagy valamelyik 
ellenségükre. Megmondtam nekik: rontással nem foglalkozom. Emellett végig ki 
is tartottam, hiába ígértek bármit.  

Közben sorra születtek a gyerekeink, majd rendre fel is cseperedtek. Az uram 
negyven éve halt meg, legidősebb fiunkat már korábban elvitte a háború. Egyik 
sem ért váratlanul. Rég tudtam, hogy ez lesz a sorsuk. És ez volt a legnagyobb 
teher: tudni előre, mit hoz szeretteim számára a jövő, és tehetetlenül szemlélni, 
ahogyan beteljesül.  

Regina néni az utolsó időkben naphosszat a ház előtt, egy nagy fatörzsön ül-
dögélt. Visszaidézte emlékeit, élvezte a nap melegét, hallgatta a madarak dalolá-
sát. Csak ült ott fekete ruhájában, soványan, törékenyen. Néha lecsukta a szeme-
it, hogy lelkéig hatolhasson a fürge kis patak, az erdő és a völgy éneke. Azon az 
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augusztusi verőfényes délutánon is lehunyt szemmel ült. Amikor az egyik vadőr 
rátalált, már egészen hideg volt. A fiatalember felnyalábolta az élettelen testet, 
bevitte a házba s kiterítette az ágyon. Aztán lement Laposnyára és szólt a pópá-
nak. Még aznap négy vadőr társaságában feljött a szakállas, fekete ember. A vad-
őrök a magukkal hozott fenyődeszkákból összeütöttek egy koporsót, belefektet-
ték a tetemet, s letakarták egy szemfedővel. Aztán mély sírt ástak a tisztás szélén, 
nehogy a vadak kikaparhassák. Vállukon kihozták a koporsót, s leengedték a gö-
dörbe. A pópa a saját nyelvén elmondta a búcsúztatót, imádkozott, ájtatoskodott 
egy sort, végül meghintette szenteltvízzel a tetemet. A vadőrök befedték a sír-
gödröt, a végébe keresztet szúrtak, elébe pedig egy befőttes üvegbe vadvirágot 
tettek, amit az egyikük kislánya szedett. Egy darabig még elácsorogtak a sír mel-
lett, aztán felvették hátizsákjaikat és elindultak hazafelé.  

Így ment el Regina néni, a látóasszony. Vele együtt sírba szállt a múlt, a bo-
szorkányok, manók, tündérek és lidércek rejtélyekkel teli világa. Háza még áll, de 
udvarát és az odavezető ösvényt embermagasságú gyom nőtte be. Állatait elhaj-
tották a környékbeliek, csak a két árva kecske maradt a foghíjas tetejű pajtában. 
Csoda, hogy nem ették meg őket a télvíz idején, a környéken kóborló farkasok.  

Sok-sok évvel később újra arrafelé akadt dolgom. Alig találtam el a házhoz, 
annyira megváltozott a táj. Az erdő szélén emeletes szálloda épült, melyhez asz-
faltos út vezet. Hangtalanul suhanó luxusautók váltogatták egymást az elegáns 
hotel parkolójában. Látszott, Erdélynek ama félreeső csücskében is beindult a 
fellendülés. Csak a hegyi emberek sorsa nem változott semmit. Az ugyanolyan, 
mint amikor Regina néni fiatalasszonyként megérkezett. Tán még rosszabb…  
 
 

 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(Erőszaktétel) 
 

Megcsillan kék sátorán az ég,  
megcsörren az óra: ébredés,  
a bent telelő jószágot még ma,  
legkésőbb holnap kihajthatod, 
kidíszítheted velük a  
völgyek zöldre sandító sálát, 
evoé, evoé,  
kirakhatod a kályhák hulladék  
hamuját, és elrakhatod  
folyton keresett kesztyűidet. 

 

(Túlerő) 
 

Ne zavarjátok köreimet,  
igazán nem nagy kérés,  
mondotta Arkhimédész.  
 

Ne zavarjátok köreimet, 
római katonák, 
csak ennyit mondott.  
 

Nem fejezte be azt a gondolatot,  
amit ránk akart hagyni,  
elvette a fogyatékos túlerő.  
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Beke Sándor 
 

Ha úgy érzed… 
 

Ne félj, ha úgy érzed, 
hogy szeretlek! 
Ez magától jött, 
és olyan természetes. 
 
Olyan természetes, 
mint a selymes szellő 
késő délután, 
ha a nagy kánikulában 
enyhet ad, 
s finoman megrebegteti 
az akácfa leveleit 
a tüskés ágakon. 
 
Olyan természetes, 
mint a dél-amerikai kávé 
forró illata 
a gyümölcsmintás csészékben 
a hűvös, nádfödeles 
filegoriában reggelente. 
 
Olyan természetes, 
mint ahogyan 
az útkereszteződésnél 
kinyújtott karral, 
mosolyogva integet, 
stoppol a kislány, 
aki az iskolából jövet 
a városban sokáig ténfergett, 
s haza utazna estére. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor az égen, 
nyugat felé ballagva, 
szerelmes lányarcot 
mímelnek az alakjukat 
változtató fellegek. 

Olyan természetes, 
mint a hétpecsétes 
borítékolt titok, 
amit a múlt század elején 
vasszekrénybe zártak 
valahol az óvárosban 
egy középkori épület 
pincéjének közepén. 
 
Olyan természetes, 
mint az a különös álom, 
amelyre életed végéig 
azért vigyázol, 
hogy szét ne hulljon 
legszebb emléked 
rejtelmes szigetén. 
 
Olyan természetes, 
mint az, 
amikor visszapillantunk 
a múlt alagútjába, 
s a nagy sietségben 
mind mélyebbre jutva 
egyre apróbbaknak látjuk 
a kopott kilométerköveket. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor 
a város végi vasútállomására 
utolsó útjukról beérkeznek 
a múzeumba készülő, 
lestrapált vonat 
ósdi, 
poros szerelvényei. 
 
Olyan természetes, 
mint amikor 
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a vacogó hidegben 
az ablakpárkányra 
repül az éhes cinege 
és félénken csipegetni kezdi 
a jégkristályokat 
a homályos ablaküvegen. 
 

Olyan természetes, 
mint az, 
hogy most is rád gondolok… 
 
Ne félj hát, 
ha úgy érzed, 
hogy szeretlek. 

 
 
 

 

 

 
 

P. Buzogány Árpád 
 

A város esti varázsa 
 

Juhnyáj vonult át a városon a sötét csöndben. 
Az utca végén, az útkereszteződésnél szaporán 
kopogott az aszfalt, teherautó fékezett, a kutyák 
behúzott farokkal húzódtak fel a járdára.  
Fakó kalapjához emelte kezét a juhász, intett 
a vezetőnek, aztán tovább ropogtatta a mogyorót. 
Aztán jobbra akart térni. Várt, hogy gyérüljenek  
az autók. Füttyintett, botjával intett, nyomában  
elindult a nyáj. Egy szamár, oldalán nagy 
átalvetőkkel és egy üsttel megállt a sárgát pislogó 
jelzőlámpánál, bámult egy darabig, és 
diadalmasan elordította magát. A kutyák  
ugattak, visszhangzott az utca. A juhász  
visszafordult és a szamárba rúgott, úgy látszik, 
nem volt érzéke a város esti varázsához.  
Hátizsákja lecsúszott, a tasakot elejtette,  
aztán az aszfaltról szedegette markába 
a sós mogyorót, közben a lámpa zöldre váltott. 
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Saitos Lajos 
 

Nagyhéten 
 

Böjti szél… 
még ezt is kibírjuk 
 
de hogy’ fújhatott 
a kossava fenn 
a Koponyák hegyén 
 
csak a kínban 
született-meghalt  
és föltámadott 
a megmondhatója. 

 
Húsvétoló 

 

Koppány unokámnak 
 

Egyszer volt, hol nem volt, 
gödrön innen, buckán túl 
élt egy fülön-füles nyúl. 
 
Ám de a szegénynek, 
nyulam-bulam legénynek 
a bajusza lekonyult. 
 
Mit lehet mit tenni, 
boltba el kell menni 
varjúhájat venni. 

 
 

Varjúhájat venni, 
azzal kenegetni, 
azzal kenegetni. 
 
Fényes lesz a szőre, 
bajusza meg pörge, 
nyúlfi örömére. 
 
Fényes lesz a szőre, 
bajusza meg pörge, 
húsvét vasárnapra… 
 
vagy húsvét hétfőre. 
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Kiss Székely Zolltán 
 

Ahogy a napsugár 
 

  

Kovács Leventének 
 

  

Ahogy a napsugár bevonul a tájra, 
kisöpri grádicsát a város peremén. 
Remeteszeg felett kárminpiros dalra 
fakad lilalehű pázsitja az égnek. 
  

Ahogy az ághegyen kövéredő ködből 
harmattá merevült szutykot vet magáról 
zöld rügy, vetkőzteti házak falát a fény. 
Felsejlik smaragdja a zúzmarának is. 

 Fényt kortyint a fecske a Jókai utca 
macskaköveiről. Kékörömű kertet 
álmodik az Ebhát: fény gördül rajta át. 
Kistemplom gombjába belecsimpaszkodik 
  

a Koronka felől érkező Nap. Poklos 
patak martja zizzent aranyló mezőket. 
Üvegház hajdani bús-békés villogása 
bolgárkertek békéjét emlékezi.

  

Ahogy az óváros szíve belekondul 
a Kincses-dombokról idetavaszodó 
kósza napsugárba, lendülök én neki 
újra és újra ízlelni ezt a várost. 
  

2011. április 

 

Panaszos énekem Agropolis-ért 
 

 

Fogarasi Alpár Hunornak 
  

 
A szikkasztó nap, a júliusi szélcsend, 
a szentgyörgyi sósfürdőben izzadt asszonyom 
bőre barnája s a Víkend-telep iszapos illata… 
Az én szívem már csak ezé a tájé, 
a marosmenti reggeli ködök vizein. 
A tengert felejtem: a búgó kagyló 
szobadísz csupán angyalföldi házam kis szobájának kasztenén. 
A kóberes szekerek nyikorgása az enyém: 
Jedd felé, amerre a déli rekkenésben 
jegenyefák fölött vibrál az ég. Kócsag röpte, darvak krúgatása 
a Faragói-tó fölött már nem hozzám szól. 
De házért és hazáért imádkozik az ember, bármerre vonta sorsa. 
Engem már senki sem vár az Ebháton. 
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Ó, a Város rég megunta az eltávozottak emlékét cipelni 
főterén, ami hétvégeken sétáló utcává satnyul, 
megunta a vakságra ítéltetést, 
megunta a cifra káromlásokat, 
megunta a kutak vizét mérgezőket, 
az adni már nem tudó, csak kapni vágyókat megunta már. 
  

Fiai hétvégeken, íme marosmenti fenyvesekbe indulnak, 
zsákkal takargatják hátuk felett a csillagporos kánikulai eget, 
s a Kelemenekben patakok völgyében havasi ízektől 
                                                                    édesül a szájuk: 
vérvörös, csakis vérvörös málnát szüretelnek. 
De engem már senki sem vár az Ebháton. 
És ez a jégesőt jósoló fülledt este 
mégis a miénk, s én csökönyösen 
e rendhagyó ellenpontos dalt dúdolom neked 
édes emlékekről, harangról, 
szerelmetesen és hitvalló haraggal. 
  

2010 
 
 
 
 
 

 
 

Ács Julianna 
 

Tavaszra várva 
 

Napfény sárga-fehér színe tavaszt ígér. 
Múlik már a sötét nemszeretem idő. 
A nedvek elindulnak, a növényi sejt  
Felébredve tavaszt jelez. 
 

Holnaptól maradék hókupacokra vár 
Megszűnés, pocsolyáknak ad helyet a hó. 
Trilláz cinke, rigó, kis madarak dalát 
Szellő hordja tovább, tovább… 

Orgonák 
 

Mámorítólag illatos fehérlő, 
Zöldbe burkolt szép orgonák uralják 
Most a kertünket, lebilincselő kép, 
Festeni kell ezt! 
 
A fehér mellett lila színbe’ játszó 
És sötét színű lila-tripla szintén 
Szembetűnő és ragyogóan pompás… 
Éteri szépség! 
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Brauch Magda 
 

Otthon, édes otthon 
 

„Rossz szomszédság: török átok.” 

(Régi magyar mondás, melyet Arany János is felhasznált.) 
 

Dehogy török átok! 
Dehogy török, dehogy görög, dehogy német átok, dehogy magyar, dehogy ro-

mán, dehogy…. 
A felső szomszéd az igazi átok! 
 
Amióta az eszemet tudom, saját lakásra vágytam. Azaz kisgyermekkorom óta. 
Azokban az időkben ez eléggé utópisztikus álomnak tűnt, hiszen — számomra 

máig megmagyarázhatatlan okból — a világháborúban végbement óriási embervesz-
teség ellenére áldatlan lakáskörülmények uralkodtak az ország nagyobb városaiban. 
Szigorú szabályok írták elő, hogy egy embernek hány négyzetméter lakóterület jár, és 
állítólag — ezt, szerencsére csak hallomásból tudom — még egy-egy konyhát, für-
dőszobát is leválasztottak, és kiadták rászorulóknak. A magánházak sem voltak kivé-
telek, azokban is két-három család élt társbérletben. Magam is megismertem ezt, és 
talán éppen ezért a saját otthon iránti vágyam az életkorommal együtt nőtt. 

Már kolozsvári diák voltam, amikor szüleim, kisebb lakással is megelégedve, 
megszabadultak a társbérlettől. Így aztán évekig elégedett voltam a lakáshelyzetünk-
kel, mert az egyetemi bennlakás 30 személyes hálóterme után kis lakásunk tágasnak 
tűnt. Közben azért folytattam az álmodozást szép lakásokról, kertes magánházakról, 
de a közbejött gondok, bajok hamar szertefoszlatták az álmokat. 

Aztán mégis sikerült. Előbb, mintsem reméltem. 
Az én házam az én váram — mondják a magánház-tulajdonosok. 
A lakásom a barlangom — így a tömbházlakók, hiszen az alacsony mennyezetű, apró 

helyiségek csakugyan barlanghoz hasonlíthatók. 
Nekem ilyen barlang jutott. Abból is egy kisebb fajta. Másról álmodtam, de en-

nek is örültem. Idővel a magam képére és hasonlatosságára alakíthatom — gondol-
tam (már ahogy a négyzetméterek engedik). 

Ebben nem is volt hiba. 
Csak a felső szomszédok… 
 

„Válasszon lakást a legfelső emeleten” — figyelmeztetett jóindulatúan a dolgoza-
tomat irányító professzorom, akinél — nem lévén már diákja — egy-egy kávé mel-
lett olykor személyes problémáimmal is előhozakodtam. 

„Higgye el: legkellemetlenebb a felső szomszéd.” 
Nem hallgattam rá, mert mások a beázással ijesztgettek, meg a lépcsőjárással, ami 

később — ha idősebb leszek — megkeserítheti az életemet. Ez mind igaz, de arra 
nem gondoltam, hogy nemcsak a „Jóisten”, hanem a felső lakó is eláraszthat, sőt, 
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lakók, mert egy ilyen tömbházban több lakásból is jöhet az „áldás”, mint ahogy jött 
is az évek során (és jöhet jelenleg is). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy magam is 
eláztattam egyszer-kétszer — önhibámon kívül — az alattam lakót. 

De mégsem ez volt a legnagyobb baj. 
Általában szerencsésnek mondhatom magamat a vásárolt, szerzett ingóságokkal, 

az ingatlannal is — apróbb hibákat leszámítva — viszonylag jól jártam. 
A felső szomszédokkal nem volt szerencsém. 
Mivel az a lakás — ismeretlen okból — állami tulajdonban volt, a lakók elég sűrűn 

váltogatták egymást. A legelső egy kisgyermekes hölgy volt, de ekkor még — épebb ide-
gekkel — jobban tűrtem a fejem fölött a trappolást, ugrálást, ami az éjszakai órákban 
szünetelt. Mégis örültem, mikor elköltöztek, és helyükre egy idős házaspár telepedett be. 
Korai volt az öröm, mert ők műhelynek használták a lakást, valami fonógépet üzemeltet-
tek, ami megremegtette a fejem fölött a mennyezetet. Éjszaka ugyan nem működtették a 
gépet, de akkor jöttek-mentek a fejem fölött, veszekedtek, talán verekedtek is, mivel oly-
kor székeket is feldöntögettek. Már-már azon a ponton voltam, hogy feljelentem őket — 
bár ez nem az én stílusom —, amikor mindketten a pszichiátriára kerültek, ahol nemso-
kára be is végezték életüket. Ezt azért nem kívántam szegényeknek, csak azt, hogy köl-
tözzenek el a fejem fölül. 

Később azonban még őket is visszasírtam. Ekkor jött csak az igazi haddelhadd. 
Megismerhettem a magyarok istenit, illetve… de ez mindegy. 

Ami nem mindegy: a lakásba az öregek rokonai költöztek. Két nagy behemót ember 
(belőlem négy olyan kitelne) két kisgyerekkel. 

Amit ők rendeztek — mármint a gyerekek —, azt nem lehet pontosan leírni. Ke-
vés hozzá a szókincsem. 

A két nehéz léptű felnőtt járása-kelése sem volt számomra kellemes, de be kellett lát-
nom, hogy se a fejükön, se a kezükön nem járhatnak. 

És ők csak közlekedtek a lakásban, nem rohangáltak, nem verték a földhöz a 
labdát óraszámra, nem ugráltak le százszor, ezerszer a kanapéról. 

Bezzeg a gyermekeik — akikhez nemsokára egy kutya is csatlakozott — ezt mű-
velték éjjel-nappal. 

— Legalább a hivatalos csendórákat tartassák be a gyerekekkel. Ki van függesztve a 
kapu alatt — kértem számtalanszor a szülőket. 

— Asszonyom, higgye el, minket is zavarnak, hiszen aludni sem hagynak, de nem 
bírunk velük. Hiszen gyermekek — válaszolt az asszony. 

— Szerencsére én jó alvó vagyok, nem ébredek fel, ha ott ugrálnak is körülöttem 
— így a férj, az édesapa. 

Nekem nem volt ilyen szerencsém. 
Menekültem volna egyik szobából a másikba, de mindenütt utolért a lárma. Csak 

a konyhában — nagyon kicsi lévén — nem volt helyük játszani, így gyakran oda hú-
zódtam ki bóbiskolni. 

Itt talált rám egy ízben az alsó szomszédom, mikor hajnali háromkor becsengetett 
hozzám, mert azt hitte, tőlem származik a zaj. 

— Miért nem hívja ki a rendőrséget? — kérdezte. 
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Nem akartam botrányt. Világéletemben a békés megoldások híve voltam. És az is 
megtörténhet, hogy mire a rendőrség kijön, meggondolják magukat és lefekszenek. 

Tehetetlennek éreztem magam, mert az is voltam. Panaszt tettem többször is a 
tömbház ügyintézőjénél és elnökénél, megígérték, hogy figyelmeztetik őket, de meg-
győződésem, hogy nem szóltak nekik (vagy ha igen, az is falra hányt borsó volt). 

Ügyvéddel is beszéltem, de a pereskedésen kívül semmi használható tanácsot nem 
adott. Attól meg irtóztam, ráadásul sejtettem, hogy egy szomszéd se jönne el tanúskodni. 
Valahogy tartottak ettől a szokatlan méretekkel megáldott házaspártól, azok meg — a je-
lek szerint — saját gyermekeiktől féltek. Van ilyen. Hiszen nem egyszer előttük panasz-
kodtam rájuk, de a szüleik még egy „ejnye, ejnye” erejéig sem intették meg őket. 

Talán már nem is a zaj idegesített, hanem ez az érthetetlen közöny, ahogyan velem 
szemben viselkedtek. Nem lehetett velük szót érteni. 

Esélytelennek éreztem magam, csatavesztettnek. Már csak a költözést tartottam megol-
dásnak. Évekig bújtam az apróhirdetéseket, érdeklődtem az ingatlanközvetítő irodákban, 
de szerettem a lakásomat, és tudtam, hogy máshol is érhetnek váratlan meglepetések. 

Aztán a magam pszichiáterévé képeztem ki magam. Próbáltam meggyőzni magamat, 
mint egy hülyegyereket: ez az én lakásom, ahol minden kényelmem megvan. Elképzel-
tem az éjjeli menedékhelyet, tömegszállást, gettót, lágert, fogolytábort. Mi lenne, ha… 

 

Aztán hirtelen elköltöztek. Nem is tudtam, mikor, csak egyszerre csend lett fölöt-
tem. Úgy látszik, — ahogy nőttek a gyerekek — mégis kicsinek bizonyult számukra a 
két kis szoba (hogy a kutyáról ne is beszéljünk.) 

Azóta viszonylagos nyugalom van fölöttem (hozzájuk képest). Gyorsan lekopo-
gom. Babonás lettem. Attól félek, visszatérhetnek. Ők vagy a rokonaik. 

Akkor már inkább a török átok: egy újabb mohácsi vész. 

 

Vidám utazás 
 

Kisiratos és Nagyiratos két szomszédos község az ország délnyugati részén, 
de úgy is mondhatnám: a széleken vagy régiesen szólva: a végeken, a román—
magyar határ közvetlen közelében. 

Kisiratos és Nagyiratos abban hasonlít egymásra, hogy egyiknek sincs vasútállomása. 
Kisiratos és Nagyiratos abban is hasonlít egymáshoz, hogy mindkét helységben 

nyolcosztályos magyar tannyelvű iskola működik, és ez így volt a múlt — 20. — szá-
zad hatvanas éveiben is. 

Akkoriban a két testvérfalu — köztük mintegy 4 kilométer a távolság — tan-
testületének tagjai elhatározták, hogy szoros kapcsolatot létesítenek egymás kö-
zött. Fiatalok voltak, részben friss diplomások, és — felsőfokú tanulmányaikat, 
eredményeiket, törekvéseiket tekintve — jobb sorsra érdemesek, vagyis a főisko-
lákon, kutatóintézetekben, de legalábbis városi középiskolákban lett volna a he-
lyük. De azért a kisiskolások oktatását, nevelését is szeretettel végezték, tanítvá-
nyaik szeretete, ragaszkodása részben kárpótolta őket egykori álmaik, vágyaik, 
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terveik elsikkadásáért. „Belerázódtak” helyzetükbe, és — ha már így alakult — 
igyekeztek megtalálni az abból adódó apróbb örömöket, esetleg föl is nagyítani 
azokat. Az egyforma sors, az életkörülmények azonossága összehozta őket. 

Így történt, hogy a két tantestület tagjai — ismerkedés, barátkozás céljából is 
— egy közös „bulit” rendeztek, egy görbe estét, vacsorával, italozással, dalolással 
összekötve. Mivel jól sejtették, hogy ez a hétvégi találkozás igencsak elhúzódik 
majd, bölcs előrelátással Kisiratoson rendezték meg, mivel csak innen közleke-
dett rendszeres autóbuszjárat a legközelebbi vasútállomásra, s így mindkét tan-
testület ingázó tagjai hazajuthatnak a hétvégére, feltéve, hogy nem mond csődöt 
a busz, bár ez mindig benne volt a pakliban. 

Ezúttal nem történt semmi baj. Vasárnap kora reggel — mert a mulatás „kivi-
lágos kivirradtig” tartott — a busz előállt. Működőképesen. Még megtolni sem 
kellett. Elindult a kürtösi határállomásra, hogy elérje a helyiérdekű vonatot. El is 
érte volna, ha… 

Már közel voltak az állomáshoz, amikor lezárt sorompó állta útjukat. 
Ez teljesen megszokott, sőt, rendjén való jelenség volt, mert ennek a sorompónak 

úgynevezett „zárt pozíciója” volt, mivel itt, ezen a szakaszon tolatták, rendezték a te-
hervonatokat (a pontos kifejezéseket, a műveletek elnevezését nem ismerem), de a 
leggyakoribb „művelet” az egyes vagonok lekapcsolása volt a hosszú szerelvényről, s 
így azok egyenként csúsztak hátrafelé, hogy valamivel odébb újra egyesüljenek. Hogy 
ez mire volt jó, azt csak egy vasutas tudná elmagyarázni (senki se volt rá kíváncsi), de 
tény, hogy az állomásra igyekvő járműveknek, sőt, a gyalogosoknak is, ezen a sorom-
pón át kellett eljutniuk a határ menti nagyközség — ma már város — állomására. 
Persze, a járművek számára mindig felnyitották a sorompót, és addig a néhány má-
sodpercig, amíg áthaladtak, leállították a vagonok „manőverezését”. 

Ezen a vasárnap reggelen azonban szünetelt itt minden tevékenység. A sofőr 
is hiába nyomta hosszasan a dudát, a sorompót nem emelték fel. 

Az utasok — nemigen volt más a két tantestület tagjain kívül — leszállhattak 
volna, hogy sietve elérjék az állomást, hiszen az egyenes vonalban nem volt 
messze (csak a járműveknek kellett megkerülniük a fél falut), de az éjszakázástól 
kissé fáradtak lévén, nemigen akaródzott nekik gyalogolni. Mire mégis elhatároz-
ták magukat, felnyitották a sorompót. 

A vonatot mégis lekésték. A következőre délig kellett várniuk.  
Olyan kimerültek voltak, hogy mérgelődni sem volt erejük. A sofőr — vagy 

ahogy a faluban mondták: buszos — azonban annál dühösebben fordult egyene-
sen az állomásfőnökhöz, és valósággal felelősségre vonta a történtekért. 

— Most ezekkel mit csináljak? — mutatott rá az ott álldogáló kis csoportra. 
A határállomáson az egyenruhások, vasutasok, vámtisztek, maga az állomásfőnök is 

jól ismerték a kisiratosi pedagógusokat, hiszen naponta megfordultak ott a vonatra vár-
va — máskor fél órával előbb ért oda a busz —, és gyakran kávéztak, söröztek együtt 
velük a külföldieknek fenntartott, elegánsnak is mondható vasúti restiben. Most is ez 
történt, majd az állomásfőnöknek mentőötlete támadt.  



 115 

— Nemsokára tehervonat érkezik külföldről — mondta. — Bár ez szigorúan 
tilos, én elintézem, hogy felszálljanak egy üres vagonba, csak annyit kérek, hogy 
legyenek teljes csendben, nehogy valaki felfedezze, hogy ott vannak. Önök ko-
moly emberek, megértik ezt.  

— Persze, persze — ígérték a „komoly emberek”, komolyan is gondolva, hi-
szen azt a 20 percet — eddig tartott az út a személyvonattal — ki lehet bírni 
csendben is (eleget lármáztak az éjjel).  

Fel is szálltak a tehervagonba (csak az nem látta őket, aki nem nézett oda), és ele-
inte valóban tartották magukat az ígéretükhöz. De a vonat nemsokára megállt a nyílt 
pályán, és ott vesztegelt. Kérdezősködni nem volt kitől, leszállni nem mertek. Köz-
ben egyik-másik zsebből, táskából előkerült holmi dugi itóka. 

A többit el lehet képzelni. A vonat többet állt, mint ment, ők meg nem törőd-
tek vele. Az ital fogyott, a jókedv megújult. Az álmatlanságról, fáradtságról és a 
„csendrendeletről” megfeledkezve fergeteges nótázásba kezdtek, de a dalaik szö-
vegét itt nem volna illő idézni (még részben sem). 

Senki sem törődött velük, illetve nem is láttak senkit a tehervonat többi utasa 
közül, ha egyáltalán voltak ilyenek. A vidám utazás mintegy két óra hosszat tar-
tott a „szigorúan titkos” szerelvényen, ennyi idő alatt akár a déli személyvonatot 
is megvárhatták volna a kürtösi restiben. De így kalandosabb volt. 

Fél évszázad elteltével is fel-felidézik ezt a vidám utazást az egykori — ma 
már őszfejű — kollégák. 

Fiatalság — bolondság. 
 
 

Márton Tímea 
 

Egy csipet szerelem 
 

Penget, 
Dalol, 
Nézem, 
Karol, 
Dobban, 

Susog, 
Sóhajt, 
Zubog, 
Bókol, 
Pirul, 

Nevet, 
Virul. 
 
Szeretem. 

 

Mulandóság 
 

A Halál nem használ naptárat, 
A Halál nem diszkriminál, 
Ma még lépegetünk néhányat, 
Holnap ölelésébe zár. 
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Csontos Márta 
 

Égből nyúló viráglétra 
 

A legfelső szirmokból már 
nem ér le az égi kék fény, a 
kóstolót odaátról már nem 
kapod meg, csak néhány 
magányos, romlás-szagú 
vízcsepp érkezik a távoli 
hidegből, de nem tud a porral 
elvegyülni, csak a nedves szél 
jelzi arcodon, hogy az éteri 
lét tócsáiból küldemény 
érkezett; — de hiába hagyta 
el az égi szekeret, nem tudta 
átélni a szabadságot és a 
könnyű lebegést, nem küldött 
jótékony simogatást, s te is 
hiába kínáltad fel magad, 
nem tudtad prezentálni a meg- 
újuláshoz szükséges, kompatibilis 
gyökeret. 

 

Életképek — élő képek? 
 

facebook képek között botorkálva 
 

A kínálat óriási; csak tessék, tessék, 
kiposztolt intimitások között válogathatsz, 
ott tobzódhatsz az éteri lapon, ahol 
fényhomokot szór rád a tengerkék part, 
ahol féktelen szőke áramlat kúszik 
végig zsigereidben, ott szédeleghetsz 
a nagy, közös magamutogatás csarnokában, 
ott akarod megtalálni a helyed, hogy  
berendezkedhess a meghódított világ- 
térképen, s megállíthasd az enyészet 
hírnökét a Nagy Szoborparkban, ahol 
neked is van egy talapzat, — közben 
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ott lubickolhatsz abban  a langymeleg 
izgalomban, ahol forgalomba hozod 
magad, s azt hiszed, nagy példányszámban 
sikerül szerteküldeni nyomod az Életutakon. 
 
Aztán rajtakapod magad, hogy már nem 
is dudorászol önfeledten, a szó is a 
torkodon akad, csapdába estél vadászat 
közben; megkörnyékeznek erotikus 
lelemények, szóródnak utánad mozgó 
szívburokba zárt rózsaszirmok. 
Kezeden végigfut a régi, gyermekkori 
tejesbögre melege, turkálsz az emlékek 
között, a valóság pedig egyre gyengül, 
futni sem tudsz, a digitális bóják nem 
nyitják meg a teret, lemerülsz a létfelszín 
alá, melletted tolong sok virtuális halott. 
 
Azt hiszed, az új régióban megálmodhatod 
önmagad, s kitűzheted saját csillagodat 
az üresség-színű drapériára. 
 
Bátortalan kidugod orrod a  Kollektív 
Album utópiájából, vágysz egy bolhányi 
népszerűségre, miközben fénycsóvák 
zúgnak el melletted, kergetnek ördög- 
szemű mosolyok a nagy arzenálban, 
s már magad sem tudod, de nem akarsz 
maradni, nem tudod, mi ütött beléd, 
vesztésre áll büszkeséged, ott fetrengsz 
a  Nagy Masszában, s már alig tudod 
kiszakítani a megmaradt, valós emberséget. 
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Bencze Mihály 
 

Anyám 
 

Apám dorgál, nem vár, a forró kövön valaki jár, 
Anyám haja hűvös fűzfa, betakar, zokog a nyár. 
Szeme kéklő égbe merült vadkacsa, még vigasztal, 
Kemencés éjben, égő fészerben, a dal marasztal. 
 

Fehér vetésben, a szája esti mesét suttogó, 
Öle bárka, fűzfabarka, csillag közti űrhajó. 
Álma magas, mint az ígéret földje hitetlennek, 
Hegyek bércén, szíve mélyén, az őseim ébrednek. 
 

Üvöltő lármafák vágya, a béke őrangyala, 
Felhőszárnyon, végső bársony, célkereszt a homloka. 
Sziklatömbök földre hullnak, kőkeresztté hasadnak, 
Résekben felejtett szitakötők, kék dalra gyúlnak. 
 

Száguldó hintók, álmot bodorítók, tülekednek, 
Aranybetűk kirepülnek, égboltra települnek. 
Imbolyognak, integetnek, a felhők közé szállnak, 
Imakönyvét tépik a kipenderült szivárványnak. 
 
Fecskék, repülő hangjegyek, bölcsőm fölött röpködnek, 
Villanydrótok, gondolatok szikráznak, szénné égnek. 
Anyám dorgál, nem vár, a forró kövön valaki jár, 
Apám karja megölel, betakar, és zokog a nyár. 
 

(Bukarest, 2016. május 9.) 
 

 
 
 

 

Nagy Székely Ildikó 
 

Úton a lajtorján 
 

Mindennap ott üldögél a postához vezető lépcsők tövében, a ciklámenszínű 
fák alatt. Szürke, virágmintás köténye, vastag, orr nélküli cipője úgy hozzátarto-
zik már a helyhez, mint a friss, tavaszi fűből elővillanó gyermekláncfüvek.  — 
Köszönöm, drágám — mondogatja, ha egy arra járó sietősen kezébe nyom egy 
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egylejest vagy némi meleg süteményt.  Nincsenek tipikus kéregető gesztusai, 
messziről úgy tűnik, mintha csak pihenni ült volna le egy kicsit a napsütésben.  

— Mit csináljak, kedvesem? — emeli rám színtelen szemeit, amikor beszédbe 
elegyedünk. — Mind a négy gyermekem Magyarországon van, segítnek is néha, 
küldnek egy-egy képeslapot. Hívtak, hogy menjek ki hozzájuk, de én már 87 éves 
vagyok, nem tudok én már vonatra ülni. Együtt élek az unokámmal, annak is van 
öt gyermeke. De nem panaszkodom, nekem az is jó, ha egyszer eszek egy nap, 
csak a lélek legyen békességben.  

Egy fiatal nő lép oda hozzánk, kezében Mc Donaldos doboz. — Ebben van 
még egy Big Mac, tessék elvenni — mondja, és kedvesen megérinti az öregas--
szonyt.  — Köszönöm, drágám — szólal meg újra azon az alázatos, túlvilágian 
távoli hangon, amellyel az adományokért hálálkodni szokott. Maga mellé teszi a 
csomagot, és felélénkülve mesél tovább. — Olyan az én életem, hogy egy reklá-
mot lehetne írni róla. 15 évig cseléd voltam, aztán takarítónő a sörgyárban. Ej, de 
szép voltam én akkoriban, most meg, né, milyen lettem — kipislogja szeméből a 
hirtelen előtörő könnyeket, aztán újra mosolyogva folytatja: — A múltkor egy 
angol naccsága jött ide hozzám. Megcsókolt, adott egy százast, és elhívott a cuk-
rászdába. Aztán másnap is jött, megint vett tésztát, kávét, és még adott száz lejt. 
Harmadnap már nagyon szégyelltem magam, mondtam neki, nem mehetek, itt 
kell üljek és kolduljak.  

Kicsit elgondolkozik, aztán a hajdani Barátok Templomának megmaradt bás-
tyája felé mutat. — Látja, kicsi asszony, oda jártam én sokat imádkozni. Mert én 
hiszek az Úrban, nem úgy, mint a mostaniak. Tudom, hogy két lajtornyája van, 
egy lefele, egy felfele visz. És ha azon a másodikon felkapaszkodok, ott lesz az 
én kicsi házam.  

 

G. Szabó Ferenc 
 

Eljön az a nap  
 

Amikor örvendünk a fák árnyékának  
És nem a másik vak szeme vigasztal 
Úgy élünk majd, mint az apró bogarak.  
Érezni fogjuk az illatokat   
Megértjük a csend gondolatait   
Nem vágyunk piramisok rejtett kincsei után  
Együtt rajzolunk gyerekmosolyokat.  
Nem leszünk foglya sebzett önmagunknak  
Végre meglátjuk egymás szívét 
Zavaros vad vizek között 
Egy egyszerű vers lesz végső szigetünk.  
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Márton Károly 
 

Magányos templom 
 

Bezárt templom 
Nagy magánya 
Rátelepszik 
Harangjára. 
 

Nagyidő jön, 
Néma marad, 
Bátrabbak a 
Felleg-hadak. 

Villám cikáz, 
Mennydörög: 
Pokol küldte 
Ördögök. 
 

És a harang 
Némasága 
Beköltözik 
Sok-sok házba. 

 

Eredménytelen 

válás 
 

Te balra indultál, 
Én pedig jobbra... 
Már nem haragszunk a 
Körforgalomra. 

 

Nézz tenyerembe 
 

Nézz tenyerembe, 
Lásd, merre vezetnek az utak. 
Szúrj tenyerembe, 
Figyeld, kiszáradtak a kutak. 

 

Rájöttem 
 

A tükörben megláttam, 
Fogadtam, nem ismerem, 
De ami cucc rajta volt, 
Rájöttem, én viselem. 

 

Pillanatnyi remény 
 

Távolból intett felém, 
Éreztem, nem lehet csaló. 
Elindultam... Kiáltott: 
Cirokseprű eladó. 

 

Kábelkocsma 

bezárt 
 

Enikő emlékére 
 

Az éjszaka beszéltem vele, 
Kábelkocsma már rég bezárt, 
Búcsúzáskor a fülembe súgta: 
Ne feledjük a mosolyát. 

 

Tanácsféle 
 

Pók szerelmét 
Ne várd soha, 
Hogy ne legyél 
Behálózva. 
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Ráduly János 
 

Félperces történetek 
 

Köszönöm a felköszöntést 
 

Aladár megállt a komája kapuja előtt: ide belépek, motyogta, mert a komám a 
születésnapját ünnepli.  

Az udvaron találkoztak, azt mondta a gazda: — Köszönöm a felköszöntést, 
ha már idefordult az időnek a pontja, hogy ünnepelni kell, gyere, mert bor, pá-
linka az asztalom, kóstoljuk meg. Éltessen mind a kettőnket az Isten. 

 
Kenetlen szekér 

 

Krisztinát rég nem láttam, most az üzletben találkoztam vele. Rákérdeztem: 
— Na, hogy és mint vagy? 

— Ó, tanár úr, mivel kezdjem? Pár napja kerültem haza a kórházból, olyan 
vagyok, mint a kenetlen szekér: recseg, ropog minden porcikám, zörög a fejem, 
megmegszédülök, a kedven pedig valósággal nyikorog. S ráadásul ott a sok 
gyógyszer.  

 
Felszabadult öröm 

 

Három méterre voltam a kővállútól, amikor a peremére szállott a veréb. Fejét 
belefúrta a tiszta vízbe, röpdösött a szárnyaival: fürdött. Épp dicsérni akartam, 
de megérkezett hat újabb verébmadár: a vállú közfürdővé vált, a vízcseppek ka-
cagtak a fényben. Rám is átsugárzott a felszabadult öröm.  

 
Nagyra nőtt hősök 

 

2016 júniusában a tévében megnéztem a Portugália—Magyarország labdarúgó 
mérkőzést. Pazar eredmény született: 3-3. Másnap találkoztam Jóska barátom-
mal, mondtam: — Te Jóska, az Európai Bajnokságon ritkaszép mérkőzés volt.  

— Igen, válaszolt a barátom, akik a futballpályán a labda után szaladgáltak, 
hősök voltak.  

Ezt én így nyomatékosítottam: nagyra nőtt hősök. 
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Fülöp Kálmán 
 

Tavaszi melankólia 
 

Viharvert tenyeremből 
kiszáll a télvégi reggel — 
a mohás kupáscserépről 
felszállnak a fekete varjak, 
napfény játszik a verebekkel… 
 

én is játszani szeretnék újra… 
simogatni az ébredés 
viharvert, szomorú arcát — 
de szép volt egykor, színházban 
várni a kezdést, és simogatni 
a piros bársonyszékek karcát 
 

Kolozsvár, Szamos, s ott fent 
a fakózöld Fellegvári dombon, 
ahol talány hogy mit kerestek 
a felfuvalkodott balgák — 

a Házsongárd csendjén 
nagy halottainkkal beszélgetve 
boldogan morzsolgattam 
az új tavasz szemembe  
fröccsent, kisimult arcát. 

 

Rózsák 
 

Nagyon szép kép 
a szerelemről 
 

mosollyal arcán 
sír a lány 
 

teszi ezt  
édes örömében 
 

s a rózsák 
kinyílnak haján. 

 
 
 
 

Csatáné Bartha Irénke 
 

Tavaszi szédület 
Csordultig tölti 
szívemet, 
aranymeleggel 
a völgyet, 
s hol Isten 
csöndben lépeget, 
ezüstöt barkállnak 
a füzek. 
 
Mély gyönyörben 
sóhajt az erdő, 

virágillattól 
bódultan zuhan 
alá a patak, 
jókedve gyöngyöket 
kacag, 
madarak nászdala  
csattog, 
s fölötted 
suhogó selyemben 
aranyszárnyú fellegek, 
szerelmi diadalmenet. 

Olyan otthonos 
ez a béke, 
ezer csodának 
menedéke, 
örömmámor és tűz, 
forrongó, bódult 
szédület, 
hódítva viszi már 
táncba szívünket. 
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Szente B. Levente 
 

(halkan, 

mint a szép szavak) 
 

halkan, mint a szép szavak,  
elfogynak a falvak, elapadnak kutak,  
a könnyek, tavak. 
 

mint cipők alatt a vándorút,  
elvadulnak a kertben a fák,  
megszűnnek a fohászok,  
az esti imák.  
 

az elhagyott házak repedezett 
                                falain, tégláin,  
csipkés mintát ölt a moha, a szulák, 
                                  a vadvirág — 
az ember több, mint aki ölelésre vár. 
 

halk emlék már minden, mint a régi  
                                     szép szavak. 
felnőnek bennünk a gyermekek.  

dobozban maradnak a fényképek.  
nevünk a csönd lesz, a sóhaj, a jaj. 

 
 

(kérdezősdi) 
 

anya — 
a virágok ha már 
nem tudnak repülni 
 

és a tündérek innen  
régen a nagy és   
öreg fákba költöztek 
 

a pillangók  
miért éppen rájuk  
emlékeztetnek?  
 

nem lehet hogy  
ők a lehulló halott  
levelek? 

 

 

Ráduly János 
 

Haikuk 
 

Átmelegít 
 

Fázóssá lettem. 
Ó, átmelegít engem 
Fönség-mosolyod.  
 

Felforrósodunk 
 

Odaszentelem  
Magam a vágyaidhoz: 
Felforrósodunk. 
 

Kínoz 
 

Ráhangolódtam  
Kételyeidre: kínoz 
Az idegenség. 

 

Csöppben óceán 
 

Csodára késztet 
A haiku világa: 
Csöppben óceán! 

Élünk 
 

Ide jutottunk:  
Csak foszlányokban élünk, 
Holnaptalanul. 
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Regéczy Szabina Perle 
 

Ne keseregj 
 

lágy pirkadatban 
mint kiírhatatlan ultrahangok 
szállnak a szitakötők 
a felhőtlen csendben 
a szétlottyant, romlott percek után, 
hunyorgó, kuncogó 
sanda hópihék, 
halkan bimbózik a meztelen ábránd 
egy tenger tarajló hullámain, 
ne keseregj, ha úgy érzed, 
hogy a játék örök, 
akad még kazalnyi gyermeteg varázs 
egy pillanattal túl az örökléten 

 

Alkonyat előtt 
 

elhagyatott vártorony 
a tikkadtság vénhedt bozótjában 
fölötte egy hamuszürke felhő 
halkan lengedez 
lassan vitorlázik az idő 
egy zöld tó örvénylő bársonyán 
körötte ellobbant tüzek 
szétmállott gondok cserepei 
kinn a parton 
kóbor ábrándok hímpora száll 

 

Kereslek 
 

hóbortos háborítatlan felhők 
zokszó füröszti a fáradt tanyát 
az égbe hajló észrevétlen rendben 
serényen kereslek a szélhordta tájon 
egy pitymalló szín bódult kontúrjain 
megremeg a fenyves 
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 Maradandó művészet. 

 
P. Buzogány Árpád  

 

Zászlónk a Magyar Kultúra Napján  
 

Tisztelt látogatók! 
A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére egész hetes rendezvénysorozattal készült 

a város. Az elmúlt évtizedben elsősorban a helyi értékeket mutattuk fel ilyen alkal-
makkor. Már az első közös szervezésű rendezvényeken, melyekben partnerek voltak 
a helyi művelődési intézmények és civil szervezetek, helyet adtunk a népművészet-
nek is.  

Amikor a kultúránkat emlegetjük vagy a hagyományainkat, a népzene, néptánc, 
az irodalom, színház, képzőművészetek mellett tárgyi kultúránkra is gondolunk. Ez 
olyan hatalmas kincs, amit természetesen érzünk magunkénak. Nagyanyáink szőtte-
sei, a régi ácsok építette lakóházak és gazdasági épületek, a székely kapuk, festett bú-
torok, a régi fényképeken látható gyönyörű ingek, kötények, mellények, az igényesen 
faragott guzsalyok, sulykok még sok családban a környezet, a belakott tér tartozékai, 
amint a csizmák, kalapok is az ünnepnapok kellékei.  

A mi ősinek tartott tárgyalkotó kultúránk egy olyan keleti műveltségi körből 
származik, amely Európában idekerülésekor szokatlan és páratlan volt. Amint kide-
rült, a hun—avar—magyar műveltség szervesen kapcsolódott egymáshoz, akár azt is 
mondhatni, hogy az idők, a századok során egymásra épült. Tartós építményt csu-
pán erős alapokra lehet rakni, és a mi legerősebb alapunk ilyen szempontból a keleti 
örökség. Alkotók, népművészek előtt talán nem is kellene olyan példákat felhozni, 
hogy a gránátalma, a tulipán hogyan szerepelhet a mintakincsünkben, ha egyiket 
egyáltalán nem ismerjük, a másikat állítólag Hollandiából hozták be? 

Ez a keleti típusú örökség az évszázadok során természetes módon egészült ki a 
nyugatinak nevezett államok, népek szellemi kincseivel. Ha csupán a festett bútorok 
és a faragott kapuk mintakincsét vizsgálja valaki, hamarosan rádöbben, mennyi re-
neszánsz meg barokk motívum, díszítőelem bukkan fel köztük. Ezek mind a nyu-
gatról származó hatások megőrzött, beépült elemei.  

Egy ilyen alkalommal nem lehet célunk mélyreható elméleti vizsgálatokra, azon-
ban azt ki kell emelnünk, hogy a kézművesség is, anyanyelvünkhöz hasonlóan, a kü-
lönböző korok hatásait beépítette és meg is őrizte. Ez a tény olyan színessé és egye-
divé tette a magyar népművészetet, a tárgyalkotó szépteremtést, amely kitüntető fi-
gyelemre érdemesíti.  

Ismerünk ősi technikákat, például a kéregedények készítéséét, és ősi mintakin-
cset, mint a mértani ábrákét, 100 évvel ezelőtt a siklódi szuszékok oldalára is ilyene-
ket véstek.  
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Akik ezt a végtelenül gazdag, és még a magyar ember által sem eléggé ismert 
örökséget jól ismerik, gyakorolják és továbbadják, nagy szolgálatot tesznek. És nem 
csupán a magyaroknak, hanem mindenkinek. Hiszen ma már nincsenek ismeretlen, 
eltitkolt vagy fel nem fedezett értékek, mert a világ kinyílt, kitágult és a földrajzi tá-
volságok elképesztő módon lecsökkentek. Aminek a magyar népművészek a hordo-
zói, az kezd közkinccsé válni. Ez is jól mutatja, hogy milyen nagyszerű értékek bir-
tokosai vagyunk már csak azzal is, hogy magyarnak, székelynek születtünk. És aki 
belenevelkedett ebbe a kultúrkörbe, annak erős kötődései alakulnak ki.  

Manapság sokszor hallani, hogy a kárpát-medencei, gazdag szellemi örökségünk 
mintha feledésbe kezdene merülni. Akik ilyet mondanak, azt tapasztalták, hogy kör-
nyezetünkben élnek olyan emberek, akik vagy nem kíváncsiak erre a szellemi és tár-
gyi hagyatékra, vagy pedig szinte teljesen közömbösen viselkednek azzal szemben. 
Én úgy vélem, nincsen okunk ilyeneket mondani, és nincsen akkora veszély, mint 
sokan képzelik. Egy közösség kultúráját senki sem ismerheti tökéletesen, hiszen ah-
hoz tökéletes robotokra lenne szükség. De mindenki ismer belőle valamennyit. A 
szellemi, tárgyi értékek sokasága nem egy szigorúan felleltározott vagyon, amit min-
denkinek egyformán kell ismerni, gyakorolni. Van, aki szépen énekel, attól ne vár-
juk, hogy tanulmányokat írjon a motívumokról, és aki cserepet virágoz, talán nem a 
legjobb táncos, vagyis egy személynek talán elég egyetlen szakterületen jó és ügyes 
lenni.  

Nem feledhetjük, hogy, mint én is, legtöbben nem vagyunk, nem leszünk alko-
tók, népi mesterek, ám szeretjük és értékeljük azt, ami a mienk. Mi vagyunk az a 
tömeg, ami nélkül a legcsodálatosabb alkotások is egy idő után múzeumi tárgyakká 
válnának. Tudunk gyönyörködni az elhangzó népdalban, megbizsereg a vérünk a 
muzsikaszótól, áhítattal nézzük a szép faragványokat, szőtteményeket.  

Magyarán mondva attól van értéke egy szép tárgynak, hogy értő és érző emberek 
kezébe, tulajdonába kerül. A világ bármely pontján létrehozott új népi alkotás ezért 
képvisel más értéket, mint a gyári tömegtermék.  

Tudomásunk szerint a múltban sem a közösség minden tagja volt kézműves, tán-
cos, énekes. Tehát az alkotó emberek száma régebb sem lehetett túl magas. Tegyük 
hozzá: a kézművesség is folyamatosan változik. Változik az ízlés, az igény, és vál-
toznak a formák, a felhasznált színek, leginkább pedig a technikák.  

Ebben a megbolydult és félrevezetett világban elsősorban a népi kultúra az, ami 
állandó marad, amit nem lehet egyik napról a másikra félretenni, se megváltoztatni. 
Legyünk hozzá hűek, tiszteljük és becsüljük az alkotni képes embereket és ne kár-
hoztassuk az újítókat. Sok száz évnyi folyamatosságot jelez ez a kultúra, és csak ak-
kor tűnhet el, amikor már nem lesznek érző emberek a földön.  

Addig azonban vannak feladataink: éltetni, táplálni, támogatni és ugyanakkor 
örülni ennek a hagyatéknak. Ez a mi zászlónk, mert ez sosem cserélődött, és sosem 
csalódtunk benne.* 

 
 
*Elhangzott Székelyudvarhelyen 2016 januárjában, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-

központ székhelyén szervezett népművészeti kiállítás megnyitóján. 
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 Hit és üzenet. 
 

Baricz Lajos 
 

Jézus szavai a kereszten: „Éli, Éli...” 
(Mt. 27, 46.) 

 

Én szeretetből jöttem le a földre, 
Atyám akaratát mindig megtegyem, 
és a világ bűnét magamra vegyem, 
hogy legyen ismét a kegyelem földje. 
 

Bármit cselekedtem, velem volt Atyám 
és megáldotta minden egyes tettem, 
amint keresztem vállamra vettem, 
még azt is éreztem, velem van a fán. 
 

Borzasztó átélni, egyedül vagyok, 
mély sötét van bennem, Isten elhagyott, 
sosem gondoltam, ily nagyon tud fájni. 
 

Ó, „Éli, Éli, lamma szabaktáni?” 
Atyám, Istenem, mért hagytál el engem? 
Nehéz magamban dicsőséged zengnem. 

 

„Bocsáss meg nekik!” 
(Lk. 23,34) 

 

Tegnap Fiában szólott hozzánk 
(ó, ha e Szóért áldozatot hoznánk!), 
ma már szavára az ember válaszol, 
az emberi szó az egekig hatol: 
 

a főtanács előtt István így beszél: 
„Jézus, a Megváltóm, mindörökre él, 
akit az égben Atyja jobbján látok; 
kis idő múlva én is oda szállok...” 
 

Dühöng a tömeg és megkötözi őt, 
az élő Krisztusról tanúságtevőt, 
s a várfalon kívül meg is kövezi. 
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István mindenben a Mestert követi: 
„Nem tudják, mit tesznek, bocsáss meg nekik, 
a szeretet-törvényt akik megszegik.” 

 

„Velem leszel...” 
(Lk. 23,43) 

 
Megtérő bűnösnek Atyám megbocsát, 
erről tanúskodom három éve már, 
mert ő mindent ismer, titkok mélyén lát, 
és minden bűnöst magához visszavár. 
 

Bármily nagy volt a bűn, kövesse bánat, 
mert Isten szívében nagy az irgalom, 
mely a megtérőre azonnal árad — 
még az angyalok is örülnek azon. 
 

Te  pedig, barátom, ki szenvedsz velem, 
szívedben-ajkadon bűnbánat terem, 
és elítéled sok gonosz tettedet, 
 

én, mint megváltód, mondom most neked: 
tengersok bűnöd megbocsátom nyomban, 
s „ma velem leszel a paradicsomban!” 

 

„Kezedbe ajánlom” 
(Lk. 23, 46) 

 

Az volt mindennap az én eledelem, 
hogy teljesítsem Atyám akaratát — 
megnyertem közben számtalan csatát, 
mert az én Atyám ott volt mindig velem. 
 

Hogyha szóltam, az ő nevében szóltam, 
és benne tettem minden egyes tettem, 
csakis általa s érte cselekedtem, 
bár ősidőktől örök fia voltam. 
 

Volt néhány esemény, amely fájt nekem 
— de a szenvedésből megváltás terem — 
s kértem Atyámat, múljon el ez óra, 
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de tudom, fordíthat ő mindent jóra, 
mert ő meghallgatott mindig engemet: 
„Kezedbe ajánlom, Atyám, lelkemet!” 

 

„Íme, a te fiad” 
(Jn. 19, 27) 

 

Kis idő után elhagy majd a lélek, 
égi Atyámhoz újra visszatérek, 
egy ideig testben nem leszek veled, 
fájni fog talán a szívbéli sebed. 
 

De majd nemsokára eljövök érted  
— tudom, most még nem, de akkor megérted —, 
hogy ott legyél velem, ahol én vagyok, 
ahol Atyánk arca, mint a nap ragyog. 
 

Addig itt van János, íme, a fiad, 
ő jól ismer téged, tudja, hogy ki vagy, 
neki légy helyettem szerető anyja, 
 

(mint nekem voltál — világító napja) 
és benne ott van születő egyházam, 
légy annak is anyja, az az én vágyam. 

 

„Íme, a te anyád!” 
(Jn. 19, 27) 

 

Kedves Barátom, te hűséges János, 
aki anyámmal keresztemnél állasz, 
amíg a többit elnyelte a város, 
kitüntetés neked, hogy te itt állhatsz, 
 

annál is inkább, mert Atyámhoz térek, 
az idők végéig bár itt maradok, 
azelőtt tőled szívességet kérek — 
jó anyámban neked, ím, anyát adok. 
 

Kérlek, állj mellette, bátorítsad őt, 
az istenszülőt, a tisztaságos nőt, 
mert a mai naptól ő lesz az anyád, 
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anyai áldását adja ő majd rád 
és mindazokra, kik bennem maradnak, 
mert így általad ők is anyát kapnak. 

 

„Szomjazom!” 
(Jn. 19, 28) 

 

A helytartóságtól nehéz volt az út, 
a kereszt alatt többször földre estem, 
de áldásos volt mindenik elestem, 
mert aki bennem hisz, mindenkinek jut. 
 

Majd felszegeztek a nagy keresztfára, 
hosszú órák óta tűz reám a nap, 
a számban a nyelvem ínyemhez tapad — 
a szeretetnek szenvedés az ára. 
 

Egy kortynyi friss vízre nagyon szomjazom, 
nem csüggedek el, ha nem kapok, azon, 
mert az emberekben nincsen szeretet, 
 

pedig minket Atyánk oly nagyon szeret, 
kegyelem forrását bőven nyítja meg: 
átszúrt szívem által árad ki e kegy. 

 

„Beteljesedett” 
(Jn. 19, 30) 

 
Az én földi pályám ezzel véget ér, 
én megtettem mindent, amit lehetett, 
egy időre elfogy az idő s a tér, 
de mindenek fölött győz a szeretet. 
 

Isten jóságát hirdettem a földön, 
s hogy Isten országa már elérkezett, 
a megváltott világ nem rideg börtön, 
bár az ember benne sokat vétkezett. 
 

Megdicsőült bennem az én Istenem, 
és ezt rövidesen magadja nekem, 
hisz együtt leszünk odafent az égben, 
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amiért eddig forró lázban égtem. 
„Consummatum est”, hát „Beteljesedett” — 
máris indulok, az Atyához megyek. 

 
Nagy Irén 

 

Keresztalja 
 

Szél himbál, hűvös hajnali szél, 
templomi zászlón font koszorút. 
Harangok érces zúgása alatt 
végéhez közel a zarándokút. 
 

Keresztalja jő, fáradt emberek, 
cipőiken már kérges a sár. 
Öltözetük is esőáztatott, 
hangjuk: fészkére vágyó madár. 

Mégis, mégis olyan a szemük, 
mint mikor felhőkön áttör a fény. 
Arcukon béke, derűs áhítat, 
tekintetükben tiszta remény. 
 

Mégis, mégis a jó pirkadat 
szelíd fényével nyomukba áll, 
s úgy von köréjük, féltőn, glóriát, 
mint mikor valaki kincset talál, 

 

vagy titkot sejt meg. Mindent áthatót, 
minek mélyét nem látja senki. 
Megérezhették a zarándokok, 
miként lehet azt megkeresni?  

 
Beke Sándor 

 

A pap bácsi 
 

Föléje hajolt. Meghallgatta. 
Hányadik gyónás volt ez, 
hányadik tapasztalata? 

 

Vasárnap délután 
 

A templom árnyékában 
az arany gömbtuja melletti 
megkopott padon 
lábait pihenteti az ige — 
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 Könyveink világa. 

 
Regéczy Szabina Perle 

 

Barangolások székelyudvarhelyi 

könyvkiadók műhelyében (I.) 
 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó • Székely Útkereső Kiadványok 

Székelykapu Könyvkiadó • Erdélyi Pegazus Könyvkiadó 
 

Könyvismertetők 

1996–2003 
 

Jégvirág a költő kezében 
 

Beke Sándor: Kezemben jégvirág. 
Gyermekversek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1996 
 
Beke Sándor Kezemben jégvirág című, 1996-ban megjelent verseskötetét olvasom. A 

könyv az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában jelent meg, a borító és az illuszt-
rációk Venczel János munkái. 

E kötet olvasása közben olvasóként is és könyvbírálóként is felmerült bennem a 
kérdés: mi késztette Isten és a szülőföld szerelmesét arra, hogy gyermekverseket írjon? 
Úgy vélem, hogy elsősorban a saját gyermekei iránt érzett őszinte szeretete. Már a kötet 
első, Tavasz című költeménye is elárulja, melyet két fiának, Tamásnak és Olivérnek de-
dikált. Arra bátorítja őket — s talán rajtuk keresztül minden gyermeket —, hogy örülje-
nek a négy évszak közül az elsőnek, a tavasznak, mert ilyenkor minden új életre kel. A 
vers fő mondanivalója nem csupán a gyermeket célozza meg, hisz az élet szeretetének, 
igenlésének minden emberben, még a legidősebbekben is élnie kell. 

 
„Gyerünk táncra, gyerünk bálba, 
Mondja a mackó, 
Őzek, nyulak gyülekeznek, 
Nagy a dáridó. 

Szegény legény a határban, 
Cseng a nótaszó, 
Száll a fecske, mint az álom, 
Élni jaj be jó!” 

 
A szerző szívesen ír a gyermekek egyik nagyon kedves tárgyáról, az óráról (Ha megáll 

a falióra, Homokóra). Ez utóbbi játékosságával, csengő-bongó zeneiségével, hangutánzó 
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szavainak állandó ismétlésével hívja fel magára a figyelmet. Az alkotó szinte beleköltö-
zik a kisgyermek lelkébe, ahogyan keresi az óra rugóját, s a számokat a homokórán. 

 
„Homokórát 

Vett a mamám, 
tik-tak, 

Hiányzik is 
Belőle a 
tik-tak. 

Keresem a 
Kicsi mánust, 

tik-tak, 
Nincsen benne 

Még egy szám se, 
tik-tak.” 

 
A Pékleány című verse egy kedves kis pékleányt hoz előtérbe. A fehér arcú és fehér 

kezű pékleány homlokán csillagok ragyognak. E verssorokkal a költő nem csupán a dol-
gos leány iránti tiszteletét fejezi ki, hanem a munka örömére is rávezeti a gyerekeket. 

A Fut a nyúl című versében a menedéket kereső kis nyuszi beindítja a kis olvasó szí-
vét, aki ha önkénytelenül is, de együtt érez a szeretett és kedves kis állattal. 

Mikor pipepásztor voltam című vers alapja személyes élménynek tűnik, nem kitaláció: 
jól sikerült művészi alkotás. Formája képversre emlékeztető, nyelvezete, költői zengése 
pedig ízes, zamatos, változatos és leleményes. 

 

„Hazafele 
elől mentem, 

gi 
gá-gá, 

utánam jött 
pipecsordám, 

gi 
gá-gá. 

Csőrükben 
egy  pipevirág, 

gi 
gá-gá, 

olyan vagyok, 
mint egy virág! 

gi 
gá-gá.” 

 
A pulyka című vers vallástörténeti kicsengésű: nagyanyó a félhold fényénél fenn a 

messzeségben látta meg a róka által megevett pulykáját. A megható történet Marék Ve-
ronika Boribon és a hét lufi című meséjét juttatja eszembe. Ott az elpukkant hét léggömb 
később fenn ragyog a szivárvány színeiben. 

 

„Este, mikor áttetsző lett, 
Ragyogott az égbolt, 
Besütött a messzeségből 
Fehéren a félhold. 

Nagyanyó is látta bizony, 
Nem hitt a szemének. 
„Ott van az én drága kincsem 
Fent a messzeségbe…” 

 
Az Aranyősz című versben az évszak áldásai elevenednek meg: a temérdek gyümölcs, 

szőlő, dió, a sok búza a raktárban, az aranyszínű levelek, míg a vidám csősz és a fütyö-
résző székely legény arra mutat, hogy mindez a sok szépség az emberért van. 

 
„Székely legény 
Fütyörészik, 
Lehet már tél 
Kikeletig. 

Két lábra áll 
Barna mackó, 
Fenyvesekre 
Hullhat a hó!” 
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Végül kiemelném a kötetből az Előttem a földgömb című gyermekvers-gyöngyszemet, 

melynek minden sora a szülőföld muzsikáját hallatja. Beke Sándor még gyermekversei-
ben is e drága földnek vall újra és újra szerelmet: 

 
„Európa ott van 
Pont a közepében, 
Hasát egy nagy csizma 
Sarkantyúzza éppen. 

Az én szülőföldem 
Ott az ő szívében, 
Kicsi erek mossák 
Fényes örömében…” 

 
 

Beke Sándor szerelmes versei 
 

Beke Sándor: Hajnalodik nélküled. 
Szerelmes versek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1997 
 
Beke Sándor Hajnalodik nélküled című verseskötete az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 

gondozásában látott napvilágot 1997-ben Székelyudvarhelyen, Ráduly János szerkeszté-
sében. A könyv a szerző 1980 és 1996 között írott szerelmes verseit tartalmazza. 

A költőnek már az első köteteit is olvasva könnyedén rájöhettünk arra, hogy számára 
mennyire meghitt és forró a lelkében lobogó érzelem: 

 
„Szeretnék vers lenni benned, 

szerelmem, 
elérzékenyült 

és 
rímtelen, 
szétzilált, 

mint a gondterhelt értelem, 
és 

csupa félelem...” 
(Szeretnék vers lenni benned) 

 

Az imádott nő félbeszakított lelkiállapotként vagy akár egy tokiói gyorsként minden-
ütt követi a szerzőt (Szerelmes vers visszapillantó tükörben), de a Fénykép születésnapodra Sze-
miramisz függőkertjeiből című képvers már az érzelem legmélyebb és legforróbb katlanáról 
árulkodik. 

A felidézett város című kétrészes költeményében Livingstone földjén, magányában ke-
resi az akkori szerelmét, Klárát: 

 

„este volt már... 
a botanikus kert 

bejáratánál álltunk, 
dobolva 

suhancok zenéltek valahol... 
mi azt gondoltuk: 
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egy afrikai falucskában 
meleg tábortűz mellett 

bantu négerek énekelnek...” 
 
A költő talán nem is tudja felfogni, miért is szereti ennyire kedvesét, ezért teszi fel a 

kérdést a Miért szeretlek? Című, ritmusok és rímek lengette versben a szerző, aki csupán 
Az emlékek siratófalánál kozmosz-kertjében virág-kaszárnyák között álldogálva vallja meg 
szerelmének: 

 

„minden izomrostom 
egy-egy eleven 
virág-kés 
és megfájdulsz bennem,  
ha hozzám érsz.” 

 
Beke Sándor szerelmi vallomása mély, őszinte: 
 

„te vagy ki eltemetsz mindent 
te vagy ki magadba temetsz 

te vagy a költészet 
te vagy a nőstény-óriás — 

szeretlek...” 
(Engedd, hogy szeresselek) 

 
Másutt a huszadik századi Beatricé-nek nevezi őt szemléletes, érzékletes képekkel 

festve le gyöngyfüzérekkel befont haját, bepúderezett piros arcát, kedvességét. Néha a 
szerző úgy érzi, hogy sikerült megfejtenie szerelmének titkát: 

 
„Nemsokára, 
a következő pillanatban, 
elmondom neked, 

hogy miért szerettelek 
az Eifell-torony alatt, 
s a svéd hegyeken.” 

(Tavaszodik) 
 

A múzsa végképp megkapja ajándékképpen a fénykosárban a rózsaszirmú dalt, az éj-
szakát, s magát a neki írt költeményt (Tiéd a dal). 

Szerelme sokszor aggodalmaskodó, féltő érzés: 
 

„… mindig azt hiszem: 
oldalbordáim börtönében 

már szinte 
nem vagy 
és félek: 

féltévedéseinkre 
maholnap 

lehull a hó.” 
 (Maholnap) 
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Mégis a költő lelkesedéssel áldoz a szerelem oltárán s elkeseredik, ha úgy tűnik neki, 
hogy messze van tőle a választott, vagy hogy távolodnak egymástól, s kapcsolatuk már 
csak egy emlék marad. 

 
„Valaki 

merényletet követett el. 
Eltörölte a nyomokat. 

Leseperte 
a falak szögletébe menekült 

hangokat. 
A te hangodat.” 

(Fekete tulipán) 
 

„Tudom, hogy reggel 
gőz-tested keresem a fürdőszobában, 
s te nem leszel sehol...” 

— írja később Álom virága című versében. 
A költőt annyira felhevíti a szerelem, hogy arra gondol: a szerelem, ez a csodálatos 

isteni ajándék a halál után sem érhet véget. 
 

„Halál utáni szerelmünkben 
Férgek tangóznak öntudatlan 
És arcüreged báltermében, 
Féktelen halál-szerelemben 
Régi csókjaink tüzesednek 
És tébolyultan tiltakoznak. 
Halál utáni szerelmünkben 
Férgek tangóznak öntudatlan.” 

(Triolett) 
 
Beke Sándor, úgy tűnik, nem tudja elképzelni sem az életet, sem a halált szerelem 

nélkül és úgy véli, hogyha „megszűnik” a múzsa, megszűnik az élet: 
 

„Nélküled 
kialszanak a fények 
a világvárosokban. 

Nélküled 
elhallgatnak a közhelyek, 

leheleted beszívták 
a színesre festett falak, 

hangodat 
beitták a könyvek lapjai...” 

(Hajnalodik nélküled) 
 

Befejezésül mit is írhatnék, mit is mondhatnék a fenti verssorok idézése után? Hát 
azt, hogy boldog lehet az a nő, akit ennyire szeretnek! 
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Beke Sándor bohókás ábécéje 
 

Beke Sándor: Bohókás ábécé. 
Gyermekversek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000 
 
Beke Sándor írásművészetével legelőször 2003 áprilisában találkoztam, mikor ismer-

tetni kezdtem Ismét felgyújtom a mécsest (2002), Megkésett feltámadás (2002), Láthatatlan so-
rompók (2002) és Adventi koszorú (2002) című köteteit, az aradi kulturális folyóiratunk-
ban, a Szövétnekben. 

Már akkor nagyra értékeltem a szerző költői, műfordítói, szerkesztői, irodalomszer-
vezői, könyvkiadói munkásságát. Most örömömre Beke Sándort újabb oldaláról ismer-
hetem meg. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában 2000-ben megjelent Bohó-
kás ábécé című kötet immár második kiadásban kerül az olvasó asztalára Karancsi Sándor 
megkapó borítójával és illusztrációival. 

A könyv nagy meglepetésünkre a költő egy másik oldalát állítja elénk, hisz gyermek-
versekkel van dolgunk, jobban mondva egyetlen egy alliteráló gyermekverssel, mely az 
ábécé betűi alapján íródott. A kis kötet első benyomásra Móra Ferenc Zengő ábécéjére 
emlékeztet. Annyi csupán a különbség, hogy az említett műben a szerző az ábécé min-
den betűjének egy sort szentel, Beke Sándor költeménye pedig egy egész kis versszakot. 
Minden oldalon egy-egy versszak áll remek illusztráció társaságában. A költő, úgy tűnik, 
mintha játszana a szavakkal, e játék azonban — főleg többszöri elolvasás után — igen 
komoly játéknak mutatkozik. 

„Ablak / Alatt / Arany / akác” — indítja versét az első oldalon, s míg a mély hang-
rendű magánhangzókkal játszadozik, az olvasó már maga előtt is látja az ablakot a bá-
mulatosan szép aranyvirágokkal. Egy másik oldalon Ádám áll állványon éjszakai álmá-
ban. Később bohócokkal, bűvészekkel, kecsesen doromboló kis állatokkal találkozunk:  

 
„Cingár 
cicám 
cérnát 
cibál.” 
 
„Frakkos 
fecske 

 

fészkén 
füttyent.” 
 
„Képen 
komoly 
karvaly 
károg.” 

 

„Lila 
lepke 
lengén 
libeg.” 
 
„Marci 
mackó 

 

mélán 
mereng.” 
 
„Szitakötő 
szegfűre 
száll, 
szundikál.”

A költő alliterációs versikéiben megcsendülnek a csengettyűk, felvillannak a csilla-
gok, ám talán még kedvesebb a kisleány, Dórika éneke: „Délceg-díszes / dália — / da-
lolgatja / Dórika.” 

A szerző fantáziája, leleménye mindent fölülmúl. Este ezüst eső áztatja az embere-
ket, s ennek következményeként: „Élénk / Éva / éjjel / ébred”. 

Frakkos fecske énekel bűbájos, csilingelő hangon, miközben Gergő görögdinnyét 
gördít görkorcsolyáján, a kis Gyöngyikét kedves fiúbarátja hívja játszani. Varázsos, han-
gulatos a tél is ebben a versben, talán ezért játszik a jámbor jávor is a jégen. 
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Beke Sándor a virágok mosolyát, illatát is a gyermekek felé küldi és a kicsinyek elé 
csalogatja szavaival a lila lepkék lengő libegését is. 

Marci, a mesemackó elmereng, Néger Nicky harsányan felnevet, megjelenik a nyúl, a 
tyúk, a kutya, az őz, a farkas, a róka és a többi állat a könyv lapjain — változatos, élve-
zetes költői nyelvbe öltöztetve. Az olvasónak az a benyomása, hogy a sok-sok kedves 
állat azért elevenedik meg s visz véghez emberi cselekedeteket, hogy a gyermek még ide-
jében szeretetközösségbe kerüljön velük, s az őt körülvevő természettel: „Ürgelyukban 
/ ürgék / ülnek / ünnepet.” 

Természetesen a népmesék sárkányai, a tavasz tündérei, a kicsiny koboldok sem ma-
radtak ki a Bohókás ábécé verseiből: 

 
„Sebzett 
sárkány 
sírva 
sántít.” 

„Tipi-topi 
tavasz-tündér 
tüllruhában 
tündököl.” 

 
A könyv játszva tanítja a gyermekolvasót. A kisgyermek nem csupán az ábécét, a sza-

vakkal való játékot sajátítja el, de gazdagodik, gyarapodik lélekben, ami napjainkban na-
gyon sokat jelent. 

Beke Sándor, mint egy jó pedagógus, úgy ismeri a gyermekek világát, s így mindig 
megtalálja az utat feléjük, ezt igazolja Kezemben jégvirág (1996) és Hajóval a Déli-sarkon 
(1998) című, két eddig megjelent gyermekverskötete is. 

A szerző tudja, hogy a számítógép és a technika legkülönbözőbb vívmányai még ma 
sem vehetik át a könyv, az írott szó szerepét. S azt is tudja, sejti, hogy mindig lesz tanító 
néni, aki ezt is tudatosítani fogja a gyermekekben. 

Beke Sándor költeménye (vagy versfüzére) igazi, valóságos műremek. Reméljük, még 
nagyon sok gyermekverssel fogja megajándékozni az erdélyi magyar gyermekolvasót. 

 
 

Az istenközelségtől a szülőföldig 
 

Beke Sándor: Ismét felgyújtom a mécsest. 
Versimák. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 

 
Beke Sándor: Megkésett feltámadás. 

Versek. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Beke Sándor: Láthatatlan sorompók. 
Versek. Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 

 
Beke Sándor: Adventi koszorú. 

Versek. Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Beke Sándor mélyen hívő, istenkereső, igaz lélek. Erről tanúskodik Ismét felgyújtom a 
mécsest című, versimákat tartalmazó kötete. Folyton keresi, kutatja a második végtelen-



 139 

nek megfelelő szót, az „idő és tér nélküli házat”, ahol Isten az egyetlen úr, aki a „fájda-
lom hűvös termeiből épp kilépett”. Előtte meghajol, térdre borul mindenki, imára kul-
csolódik a kéz, lehullanak a bilincsek (Téged kereslek). Erre az istenközelségre már gyer-
mekkora óta vágyott, s ez a vágy benne egyre csak nőtt. Ha bűn terhe nyomja, mint ne-
héz hátizsák, azonnal tudja, kihez kell fordulnia, aki Atyja, gondviselője és szerető Ura 
egyaránt (Bűn). 

A Megkésett feltámadás című kötete három versciklust tartalmaz: Bűn, Alélt a kozmosz, 
Ódon fejfa. E verseskönyvben nemcsak hitbuzgalmi verseket találhatunk, hanem meg-
rendítően szép vallomásokat az életről, halálról (Ódon fejfa, Azon a síron, Múló éveinkről, 
Öreganyó), a család és szülőföld szeretetéről (Ali baba, Erdély). 

A Láthatatlan sorompók című verseskötete 2002-ben írott verseit tartalmazza. Első cik-
lusában a szerelem üde hangja csendül fel, a kedves arca rajzolódik ki, akivel a „csellen-
gő csillagok között” akar repülni, s aki már feltárta előtte életének nagy titkait. Zseb-
versei rövid, tömör, csattanós lírai vallomások, melyek közül talán a címadó a legjelleg-
zetesebb: 

 
„Ahhoz, hogy a vers 
jó legyen, 
nem kell csevegni 
feleslegesen.” 

 
Adventi koszorú című kötete, Csire Gabriellának a könyv fülszövegében írt szavaival 

élve, „gondolat- és formagazdagságával vonja bűvkörébe olvasóját”. Őszintén kérdez rá 
mindennapjaink gondjaira, a hit, a költészet, a szerelem egyaránt jelentkezik Séta hátratett 
kézzel  című versciklusában (Ha elálmosodnak a költők, Egyensúly). E kötetben kirajzolódik 
a kedves képe is (A fekete brosstű, Kertelés nélkül, Ha nem lennél), de az is kiderül, hogy hit-
vese iránt érzett szerelme igen fontos helyet foglal el az életében. 

Koronázatlan gyermekkor című ciklusa gyermekkorának szép emlékeit hozza előtérbe, 
óvodás és iskolás korának élményeit, apróbb-nagyobb felfedezéseit, játékait, érdeke-
sebb, színesebb történeteit, eseményeit. Bánja, hogy ezek egyetlen pillanatát sem hoz-
hatja vissza. 

 
„Mindent elkövetnék, 
hogy visszautazzak gyermekkoromba, 
de nem tehetem. 
Csak emlékeim 
súlyos atomjait viszem magammal, 
mint hegymászó 
a nehéz hátizsákot 
a világ legmagasabb csúcsa felé.” 

 
Beke Sándor versei stilisztikailag eredeti, modern, sajátos hangú, őszinte vallomások. 

Olvasásuk kellemes, lebilincselő élményt nyújt minden verskedvelőnek. 
 
 



140  

Ráduly János a hiányérzet ölében 
 

Ráduly János: A hiányérzet ölében. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Ráduly János folklorista, rovásíráskutató, költő, műfordító A hiányérzet ölében című 

verseskötete az Erdélyi Pegazus Könyvkiadó gondozásában jelent meg Székelyud-
varhelyen, 2002-ben, Beke Sándor szerkesztésében. 

Változatosság, ötletgazdagság, leleményesség jellemzi e verseket. Elég, ha csak a Noé 
és én című versre gondolunk, melyben a szerző a bibliai Noé története alapján fejezi ki 
mondanivalóját: „Minden / s mindenki már a / bárkában. / Ó, csak én maradtam / 
kint.” 

A szerzőnek, úgy tűnik, minden jelentéktelennek tűnő tárgyról eszébe jut egy gondo-
lat, s így hamar életre kel a költemény. A robusztus tölgyfakapuk például a költőt töré-
keny voltára figyelmeztetik. 

Másutt éjfél szeretne lenni, hogy múlt s jövő egymásra találjon általa (Éjfélnek lenni). 
A költő szerint: 

 
„Mindenki 
behúzódott a maga 
nézőpontjába. 
 

Sajátos 
nézőpont-világokká 
vált a 
mindenség.” 

(Nézőpontok) 
 
Ráduly azzal a gondolattal is eljátszik, hogy saját ősévé váljon, még Janka unokájának 

rajza is a „Csupa szív álmait” juttatja eszébe. 
A költő szorgalmas, kitartó, minden percét kihasználja az alkotásra. Gondolatkörei-

ben érzi igazán jól magát (Gondolatköreim), emlékek fiókjaival játszadozik (Az emlékek fi-
ókjai), új verseit keresgéli (Hiába keresem), válogatja, rendezgeti munkáit (Versválogatás, 
Ketten). 

Más verseiben Ráduly az eszmélet madarait hívogatja, míg maga is velük együtt új 
felismerésekhez jut. Foglalkozik a könnyek sorsával, rendeltetésével: „A könnyek / — 
alágörögve — / sosem / tudják meg, / mi okból / jöttek / a világra” (Könnyek). 

Az ősz elkábítja a költőt, az éjszaka által „titkok nászai”-t látja, majd ezt vallja Fura 
vers című, pár soros versében: „Elkészült már / — mesterien — / a halotti maszkom”. 
Szerzőnk a saját anyagi gondjait sem leplezi az emberek előtt: 

 
„A független szegénységre 
— nyugdíjasként — 
rátaláltam.” 

(Ki mit keres) 
 
Szülőföldje az egyetlen megtartó erő életében (Dal Kibédről). Minden megpróbáltatás 

ellenére a múzsájához írt versében humora ellenállhatatlan marad: „…álltál a vízben, / s 
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mostad a szőnyeget. / Két ritka szép combod / hol a víz tükrén, / hol fönn az égen / 
lebegett. / Halat nem fogtam. / Vétkes / a két combod / lehetett” (Álltál a vízben). 

Játékos hangú versei is közvetlenek, szívhez szólóak (Szélben játszó tulipánok, A te lel-
ked). 

 
„Harmatgyöngyön fényszoknya. 
Az élet végsikolya. 
 
Mindenkinek látomás. 
Bennem a feltámadás.” 

(A te lelked) 
 

Szíve választottjához írt költeményei is mélyek, kifejezőek (Nem kettőnkre, Akarásaid-
ban, Zöld ruhád, Átváltozás): „S a csillagsorból / te most / hiányzol… / Merre vagy? / 
Nélkülem, / vajon, / mennyire fázol?” (Nélkülem) 

A kötet végén az egyik szép versből megtudjuk, hogy a költő a hiányérzet ölében ül. 
Egyedül maradt. Nem tudom, hogy Ráduly János, az ember, az országhatáron túl is 
közismert folklorista, néprajzkutató, költő és műfordító valóban megérdemli-e ezt az 
egyedüllétet? 

 
„Egyedül maradtam. 
Most 
A hiányérzet ölében 
Üldögélek. 
Attól félek, 
Túlságosan görbék lesznek 
Útjaid, 
S megárvásodnak 

Mohó vágyaid. 
Cipőd nyomában 
Víz gyűlt már, 
Vadgalamb issza. 
A horizonton túlról 
Hiába nézel 
Vissza.” 

(A hiányérzet ölében) 
 
Meggyőződésem, hogy neves alkotónk legújabb kötete egyik olvasónak sem okoz 

csalódást. 

 
 

Megkésett feltámadás 
 

Beke Sándor: Megkésett feltámadás. 
Versek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor Megkésett feltámadás című verseskötete 2002-ben jelent meg a székelyud-

varhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában, Csire Gabriella szerkesztésében. 
A többnyire hitbuzgalmi verseket tartalmazó kötet a neves költő lelkivilágába nyújt 

betekintést. Már a könyv első versei is elárulják, hogy kemény hitharcos-költő műveivel 
van dolgunk. Gyakran felbukkannak kétségei, reménytelenségei, félelmei. Balassihoz, 
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Adyhoz hasonlóan sokszor kételkedik, nem találja igazi helyét, nem mindig érti az isteni 
vezetés módszerét. Mégis az a csodálatos verseiben, hogy jól tudja, kétségeihez kihez 
kell fordulnia. Nem felejti el azt sem, hogy aki a reménytelenséget elűzi, az nem más, 
mint a mindenható mennyei Atya: 

 
„Uram, 
visszatérek 
a gyermeki szívbe 
s felmegyek abba a régi 

templomtoronyba, 
s a kilátó ablakában 
ismét 
felgyújtom a mécsest —” 

(Ismét felgyújtom a mécsest) 
 
A költő örömmel veszi el Isten kezéből az apróbb-nagyobb ajándékokat és boldog, 

mikor Jézus hangját hallja a karácsonyfa körüli szentséges fényben, örül, amikor érzékeli 
a sok elringató békés éjszakát, és nem utolsó sorban a természet szépségeit: 

 
„Köszönöm, Uram 

ezt a világi expedíciót. 
A felfedezések örömét. 

Azt a sok elringató 
és békés éjszakát 

a parányi lilla csillagokkal. 

A világmindenség hangját. 
Az érdekes embereket, 
akiket megismertem. 

A gyermeket 
belőlem, 

a megtartó emlékezetben.”
(Hála) 

 
Beke Sándor hite abban nyilvánul meg a legjobban, hogy nem áll meg csupán a pozi-

tívumoknál, Isten egyértelmű és mindenki által elismert ajándékainál. Ismeri a bibliai 
Jób költői kérdését: „Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-e el?” (Jób 
2,10) Tisztában van a Pál apostoli szentenciával, mely szerint „azoknak, akik Istent sze-
retik, minden javokra van” (Rom 8,28). 

 
„Köszönöm, Uram, 

a kételyt, 
s a bizalmatlanságot. 

A kilátástalanság felvillanó esélyeit. 
A szenvedés stációit. 

A félelmet. 
A hűség szigorát. 

A türelem szigonyait. 
Számtalan vereségemet.”

(Hála) 
 
Beke világosan tudja, hogy nem létezik olyan emberi mélység, melyben ne fordulhat-

na őszintén és bizalommal mennyei Urához (Apró örömök, Hála, Istenhez szól). Számára az 
is világos, egyértelmű, hogy egy ilyen szerető mennyei Atya kezében nem lehet a halálé 
az utolsó szó. Megkésett feltámadás és Téma című költeményeinek már eszkatológiai kite-
kintésük van. Az érkező parusia az írók számára is pozitív változásokat jelent. Az írói 
küldetés vállalása, mely több mint hivatás vagy feladat, számtalan művében érhető tet-
ten. Az alkotó bizonyosan tudja, hogy az igazi költő soha nem mond le a munkáról — 
az igazságtalan támadások ellenére sem (A nagy kritikusok, A botcsinálta könyvbíráló). 
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Beke Sándor lírája eredeti, nem hasonlítható sem a kora költőtársai, sem a költő-
elődök költészetéhez, sajátos hangvételű lírai darabjaival számtalan társának mutat pél-
dát. Szíve választottjához írt költeményei lelket ébresztő és melengető, hiteles irodalmi 
alkotások (Elnyűtt szavak, Arcél, Alélt a kozmosz, A néma könnycsepp). 

 

„A kozmosz 
kialudt 

két szemedben, 
kedves. 
Mi lesz 

a lánggal, 

amitől kigyúlt 
a világegyetem, 

az ajkadon 
bizsergő csókok 
atomjaival…” 

(Alélt a kozmosz) 
 

Aforizmaszerű költeményei (Napfogyatkozás, Álmatlanul, Holdfogyatkozás, Alkonypír, 
Verlaine, Parazsak stb.) rövid, csattanó, sokszor megdöbbentő hangvételűek. 

 

„Az a győztes, 
aki tovább él. 
Aki tovább él, 

nem mindig 
győztes.” 

(A győztes) 
 

Megkapó hangon szólalnak meg az élet és halál nagy kérdései is költeményeiben: 
 

„Mennyi sok szép virág! — 
Valakit 

nagyon szeretnek 
odakinn!” 

(Azon a síron) 
 

Beke Sándor nemzetének szószólójaként sem idegenkedik még a szeretet jegyében 
történő számonkéréstől sem:  

 
„MONDD, 
IDEGEN 

LÁBNYOMOK 
TÖRETLEN 

VÍZTÜKRÉBEN 
HOLT 

LÁTOMÁ- 
SOKBAN 
MIÉRT 

OSTOROZZA 
DALIÁS 

HÁTADAT 
AZ ISTEN 
??????????” 

(Kopjafa) 
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Beke rendkívül őszinte. Nem csupán szép, nemes érzéseinek ad hangot, hanem ijesz-
tő szürrealista gondolatait, rémálmait, esetleg mások történeteiből ihlető gondolatait is 
papírra veti: 

 
„…a fülkében ültem 
egyedül, 
és a bepárásodott ablakra 
írtam a neved, 
míg azon töprengtem, 

milyen is lesz, 
ha a krematóriumban 
elég a véred, 
a szemed, 
a szíved?…” 

(Rémálom) 
 
A költő igaz hitéből fakadó őszintesége minden hívő alkotót kellene, hogy jellemez-

zen. 

 
 

A mennyei Atya tenyerén 
 

Baricz Lajos: Isten tenyerén. 
Versek. 

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Mai rohanó világunkban kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy élete Isten te-
nyerén nyugszik. Baricz Lajos pap-költő lírai vallomásaival ezen kevesek közé tartozik. 
Isten tenyerén című kötete a székelyudvarhelyi Székelykapu Könyvkiadó gondozásában lá-
tott napvilágot 2002-ben, Jancsik Pál szerkesztésében. 

Vágyom felé című versciklusa a Szentháromságot s az oltári szentséget magasztalja 
(Szentháromság, Oltáriszentség, Szentimádságra, A megtört kenyér). 

 
„Megtöri a Mester a fehér kenyeret 
egyházában most is minden szentmisén, 
és kínálja nekem ingyen a nagy kegyet 
az örök áldozat új, szent Tábor-hegyén.” 

(A megtört kenyér) 
 
A bizonyságtevő a Szent Lélek jöveteléért s annak áldásaiért könyörög (Lélekhívogató, 

Jöjj el, Lélek) boldogan vallva, hogy Isten élő és ható Úr, akit csupán a Nietzsche-fiak ál-
lítottak halottnak (Él az Isten, Isten a szeretet). 

A mennyei Atya utáni vágya felülmúlhatatlan. 
 

„mert Ő a kezdet s Ő a vég is, 
Tőle s Felé tart föld is, ég is. 
Én is, halandó, Felé tartok, 
Várnak reám a túlsó partok.” 

(Vágyom felé) 
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Jézus nyomában című ciklusában az advent ünnepköre jelenik meg (Advent, Adventre, 
Adventi vágyakozás), majd a karácsonyi története kerül bemutatásra. Karácsonykor című 
versében az ünnep lényegét ekképpen határozza meg: „Karácsonykor legyen szívem, / 
legyen lelkem tiszta. / Így lesz ünnep a Karácsony. / Ez Karácsony titka.” 

A költő szinte nem tud betelni a karácsony üzenetével, úgy érzi, mindenkinek el kell 
mondani a boldogító hírt s egyben fel kell hívnia a figyelmet a legfontosabbra: 

 
„Legyen ma az egész világ 
nagy, kitágult Betlehem: 
szülessen meg minden szívben 
Isten műve: kegyelem!” 

(Karácsony) 

„Induljunk hát mi is bátran 
Hívő pásztorok nyomában: 
köszöntsük a Kisdedet! 
Isten minket is szeret.” 

(A jó hír) 
 
Jézus megkeresztelkedése is helyet kap a bibliai történetek között. A Hamvazószerda 

üzenete után a Virágvasárnap örömüzenete száll felénk. 
Az Úr elárultatása után a szent keresztről szóló tanítás olvasható (Üdvözlégy, Szent ke-

reszt, Kereszt előtt, „Megsebesíttetett”), majd a feltámadás evangéliuma (Feltámadott, A Mester 
él, Békesség nektek, Megváltás). Az Áldozócsütörtök történetét Jézus szívéhez című alkotás kö-
veti, majd Kereszten a Király című költemény zárja a ciklust. 

Mária, Anyám című versciklusa többnyire a nagyságos Istenanyát dicsőítő műveket 
tartalmaz (Mária, Anyám, Ave Maria, Kisboldogasszony, Kisboldogasszonyra stb.). 

Magasztos hangvételű Nagyboldogasszonykor című verséből: „Köszöntünk mi, Boldog-
asszony, / égi asszony, Mária, / kinek, hogy szószólónk legyen, / égbe kellett szállnia.” 

Mindenszentek című ciklusában bibliai hősökkel találkozhatunk. A könyv lapjairól Jób, 
Szent József, Szűz Mária, Simeon, a három király, Zákeus, Mária Magdolna, Szent Ist-
ván diakónus, Pál apostol s még nagyon sok hitharcos tekint reánk. 

Talán legmelengetőbb irodalmi alkotás A tékozló atyja című, mely a mennyei Atya fel-
tétel nélküli, kimondhatatlan szeretetét tükrözi. A tékozló fiú hazatérése az Istenhez a 
megtérő bűnös ember szimbóluma: „Szól a zene, / lakomáznak, / öröme van / az 
atyának: // Meghalt fiam, / de feltámadt: / Öröm töltse / be a házat! // Határtalan / 
az örömem: / visszatért az /én gyermekem!” (A tékozló atyja) 

Szent Erzsébetnek több arcát (az adakozó, a betegápoló, az özvegy) is megismerhet-
jük. Az író Szent Margithoz fohászkodik a magyarság szószólójaként: 

 

„Viruljon a magyar nemzet, 
s a lelkében a tiszta hit: 
szétszórtan is teremje meg 
a Szentség Virágait.” 

(Fohász szent Margithoz) 
 
Szent Ferenc megjelenése után Teréz anya alakja is felvillan: „Ő / nem mozgatott 

hegyeket, / nem tartott nagy beszédeket, / nem valósított meg terveket, / de szent volt: 
/ élt / és szeretett” (Teréz anya). 

Isten tenyerén című ciklusában is a krisztusi szeretet muzsikál. „Jézus arca arcomon ra-
gyog” — fejezi be Tábor című költeményét Istentől naponkénti bölcsességet kérve (Csa-
holás közben, Látomás). 
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Sokszor egyedül érzi magát a nagyvilágban, hisz egyetlen igazi barátja sincs (Egyedül), 
ám Istenben való mély hite kárpótolja (Hitem, Hit). 

 

„— Isten számára oly fontos vagyok, 
hogy tenyerébe írta a nevem, 
 

s ha bűnbánóként hozzá simulok, 
hallom szavait: »Ne félj, gyermekem!« 

(Bizalom) 
 

„Megállok. Míg várok, eltölt a remény: 
mindenhol. Mindenkor életem telén 
elindult, úton van Istenem felém: 
indulok, nem félek Isten tenyerén.” 

(Isten tenyerén) 
 

Isten szeretete nyugalommal tölti el. Baricz mindenkit arra int, hogy száznyolcvan 
fokos fordulatot tegyen Isten felé, ha nem akar elkárhozni. Várja ama nagy napot, mi-
dőn az örök városba tér (Nyugalom, Lamentáció, Zarándoklat, Hit és fény). 

 

„Égre nézek: oda vágyom, 
s földiekkel vegyült vágyam 
látásodra elcsitul — 
egyre jobban vonz a Túl.” 

(A túl vonzásában) 
 
 

Egy erdélyi költő „láthatatlan sorompói” 
 

Beke Sándor: Láthatatlan sorompók. 
Versek. 

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor Láthatatlan sorompók című verskötete a Székelykapu Könyvkiadó gon-

dozásában jelent meg 2002-ben, Székelyudvarhelyen, Csire Gabriella szerkesztésében. A 
kötet 5 versciklusból áll: Vétkeiddel szeretgess, Zsebvers, Fehér séta, Árva kikerics és Hópehely. 

Vétkeiddel szeress című ciklusában szíve választottjához szól. A költő a szeretett ked-
vest esti „versruhában” látja, selymes arca a tó tükrén csillan, egyfolytában beszél, szívé-
ből pedig csermelyt fakaszt az óceán. A ciklus minden lírai darabja bensőséges kapcso-
latról szól. 

 
„Pirosló csókod arcomba gyökerezett. 
Ha arcomon kinyílnak 
a cseresznyevirágok, 
a gyümölcsöt leszedem neked.” 

 (Csókod) 
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„Emlékszel? 
Hogy eljöhessek hozzád 
azzal a viharvert csokorral, 
ki kellett találnom 
a névnapodat.” 

(Névnap) 
 
E drága lélekkel szeretne a költő „csellengő” csillagok között repülni, gyönyörködni 

kék szeme kristályvizében, hajában, melyen indigókék por foszforeszkál. Bekének az a 
vágya, hogy a kedves-választott mindig titokzatos lény maradjon számára (Kifosztott let-
tél), ennek ellenére lírájában a féltett szerelem is hangot kap (Virág helyett). Ezen érzelem 
nem csupán egy forró, mulandó fellángolás (Tobzódó színek), hanem ennél sokkal több: 
egy meghitt, boldog, mindent megbocsátó féltő szeretet is (Szeretet). 

 
„De ha 
mégse tudok 
elbúcsúzni 
tőled…” 

 (Félbeszakadt vallomás) 
 

„A hamvvederből 
egy csipetnyi 
hamut hintek 
a virág tövére 
a hajamba, 

az ágyba 
a földre, 
hogy maradj 
itt velem 
mindörökre.” 

(Mindörökre) 
 
Zsebvers című ciklusában a költő lelkének a honlapját feltörő tolvajokról esik szó (Tol-

vajok), majd magáról a versről. A szerző egymás után tárgyalja a költemény írásjeleinek 
jelentőségét. Megtudjuk, hogy mit jelentenek az írásjelek: a pont, a felkiáltójel, a kérdő-
jel, a kettőspont és a gondolatjel. Ars poetica-szerű megállapításából azt is megértjük, 
hogy: „Ahhoz, hogy a vers / jó legyen, / nem kell csevegni / feleslegesen!” (Zsebvers) 

Újra tudatosodik az olvasóban, hogy ihlet nélkül minden versírási kísérlet lehetetlen 
és megismerhetjük a szerző újabb ars poeticáját is: 

 
„A költő elköltözött. 
Az ég tornácán, 
egy kozmosz-kosárban, 
ittfelejtette lángoló szívét!” 

(Az utolsó ajándék) 
 
Fehér séta című ciklusában folytatódik a vers gondolatkörének tárgyalása, majd újra 

feltárul a költő hitélete: az alászálló angyalok, a templomi szószék, az oltár, az idő-
ráncokat véső Isten külső képein keresztül a vívódó, bűnhődő ember: 
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„Lelkemből 
elszállt a keserű káröröm. 
Lám, nem tudom, 
akkor most kiért, 
vagy miért bűnhődöm?” 

(Lábadozás) 
 
Az Árva kikerics című ciklus az élet és halál nagy kérdéseit taglalja lírai hangvételben 

(Ennyi az életünk, Diplomácia, Vége, Ha visszatérsz…). A ciklus többek között megindító 
képekkel ábrázolja a Dávid 23. zsoltárában ecsetelt „halál árnyékának völgyét”. Nem vé-
letlen, hisz az elmúlással előbb-utóbb minden lélek találkozik. A költő közvetett élmé-
nyeit lassan-lassan közvetlen élmények váltják fel, így nyilvánvalóvá válik a sokak által 
barátként feltüntetett halál ellenségként való tekintése s az erről egy tőről fakadó élet-
igenlés. 

A Hópehely című ciklus a költő emlékeit hozza elénk (Azt hittem, Fotóalbum, A kontyos 
asszony). 

 
„Emlékeimet idéztem 
a könnyező pálmának. 
Szeme sarkából 
könnyet hullatott.” 

 (Eső előtt) 
 
A többnyire filozofikus töltetű versek elgondolkoztatják az olvasót: 
 

„Amikor 
a virágok 
megszűnnek 
szépnek 
lenni.” 

(Rút) 

„Aki ma szeret 
és megválaszt, 
az holnap megtagad 
és szitkaival eláraszt.” 

(Örök gyarlóság) 

 
 

Adventi koszorúk a Hargitán 
 

Beke Sándor: Adventi koszorú. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor, a költő, abban az ajándékban is részesült, hogy már gyermekkora óta él 

az istenkeresés áldott állapotában. Számtalan verseskötete igazolja, hogy már ifjú korától 
kereste a mennyei Atyával való kapcsolatot, közösséget. Ott fürkészte, kutatta őt min-
den fűben, fában, madárban, falevélrezdülésben, egyszóval mindig és mindenütt, ahol 
csak tehette. 
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Adventi koszorú című verseskötete az Erdélyi Pegazus Könyvkiadó gondozásában lá-
tott napvilágot Székelyudvarhelyen 2002-ben, Csire Gabriella szerkesztésében. Már Séta 
hátratett kézzel című versciklusában is a költészet isteni ajándékát villantja fel. Ha elálmo-
sodnak a költők című versében Beke arról ír, hogy a mai költők néha csak maguknak ír-
nak, s csupán álmukban fognak kezet saját költeményükkel, mégis alkotnak, hisz az al-
kotás az maga a csontjaikba rekesztett tűz, melynek még szánt szándékkal sem tudnak 
ellenállni, mert van valaki, aki mindig éberré teszi őket: 

 
„Isten 
a költő fejére 
tette kezét 
és feltámasztotta 
a szavakat.” 

(Ihlet) 
 
Ezen isteni ajándékból fakad az is, hogy a költő folyton kritikus szemmel keresi a 

vers lényegét, a helyét, a szerepét, esélyeit az olvasókhoz vezetett úton (A könyvkerté-
szek): „Alulírott lektor / névtelen, / védtelen szerzőt olvasok / kelletlen, / a mű jó, de 
lelkemben / esélytelen, / s nem ajánlom kiadásra, / hadd járja útját / kéretlen” (A látha-
tatlan lektor). 

A kötet címadó versében is Isten és a szülőföld szerelme fonódik össze: 
 

„Isten csak az, 
ki téged áld, 
égeti homályos 
múltad fátyolát 
szülőföldem…” 

(Adventi koszorú) 
 
A választott nő is nagyon fontos helyet foglal el a költő életében és szerelmes versei-

ben (Kertelés nélkül, A fekete brosstű):  Ha nem lennél): „Ha nem lennél, / az emlékek / vis--
szatérő útjain / keresnélek, / mintha szellemek / kísérnének / a villanó betűk között” 
(Ha nem lennél). 

Nem idegen Beke Sándor lelkületétől a tréfálkozó költészet sem. E versek kiváló sti-
lisztikai érzékről tanúskodnak (Kenyérvers, Virágvers, Húsvers). 

Koronázatlan gyermekkor című versciklusában a gyermekkor régi szép emlékei ihletik 
meg a szerzőt (Katibogár szállt a fű hegyére, Kék lagúna, Vakmerő csimpánzok, Kutyagumi, A sö-
tétkék csűr, A nagy sárga traktor, A vajas kifli, A kóstoló, A háromnegyedes hegedű stb.). Az ilyen 
témájú verseiben felcsillannak a kedves gyermekkori emlékfoszlányok, az óvodáskori, az 
iskoláskori csínytevések, az iskolai s az azon kívüli emlékek, élmények, az akkori kor 
szelleme s nem utolsó sorban a költő  otthoniakhoz való ragaszkodása páratlan művészi 
ábrázolásban. A gyermekkor című versében Beke Sándor így írja le a szép gyermekkor 
idejét, azt az időt, azt a periódust életünkből, amit mindannyian átéltünk/átélünk: 
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„Olyan, 

mint megejtő álom 
az emlékfoszlányok 

csillagösvényén; 
fenséges, 

mint az idő tengerén 
repülő 

fehér sirály; 
érzékeny, 

mint a kibuggyanó, 
ártatlan 

könnycsepp 
a játékbolt előtt 

és 
koronázatlan, 

mint 
a fakardot forgató 
gyermekkirály.” 

 

A szerző bár Istenben teljes kiegyensúlyozott, boldog alkotó életet él, mégis úgy érzi, 
sokszor szívesen térne vissza ezekbe a letűnt, drága évekbe: 

 

„Mindent elkövetnék, 
hogy visszautazzak gyermekkoromba, 
de nem tehetem. 
Csak emlékeim 

súlyos atomjait viszem magammal, 
mint hegymászó 
a nehéz hátizsákot 
a világ legmagasabb csúcsa felé…” 

(Visszautaznék) 
 

E kötet — Csire Gabriella fülszövegében írt szavaival élve — „gondolat- és forma-
gazdagságával vonja bűvkörébe olvasóját. A szerző őszintén, mindannyiunk szívével, 
eszével kérdez rá jelenünkre, hogy helyet keressen világukban a ki-kibillenő humánum-
nak, hitnek, költészetnek és szerelemnek.” 

 

Közös anyanyelvünkért 
 

Brauch Magda Közös anyanyelvünkért. 
Nyelvművelő írások. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003 
 

E könyvismertető sorok írása előtt került sor Aradon a Jelen Házban Dr. Brauch Magda Közös 
anyanyelvünkért című, második nyelvművelő kötetének bemutatására, mely a székelyudvarhelyi Er-
délyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot a közelmúltban. 

A kötet Jámbor Gyula előszavával és a szerző néhány gondolatával kezdődik, melyet e 
könyv céljának rögzítése követ. E cél nem lehet más, mint az anyanyelv szeretetének ápolása, a 
pallérozott, célratörő, helyes magyar beszéd és írás. Nem véletlen, hogy a szerző évtizedek óta 
dolgozik e szent ügy érdekében magyartanárként, a Nyugati Jelen munkatársaként megjelenő 
írásai s legújabban kötetei által. Írásaiban bírálja az anyaországi beszéd visszásságait, melyek 
részben már át is terjedtek az erdélyi és partiumi szóhasználatra. 

Kötetében bőségesen beszámol a látható nyelv nyilvánvaló és kevesek által észrevett hibái-
ról, a más nyelvből helytelenül fordított kifejezésekről, az értelmetlen rövidítésekről, az idegen 
szavak majmolásáról és még sok mindenről. A szerző mindenre ad példát, szemléltetve, hogy 
nem csupán az egyszerű emberek, hanem a tanult, főiskolát, egyetemet végzett tanárok, ripor-
terek és más értelmiségiek körében is szinte divatossá vált a szavak, szószerkezetek, mondatok 
helytelen használata. Dr. Brauch Magda, ahogy az előszó is jelzi, igyekszik „megpróbálni a le-
hetetlent”, vagyis menteni, ami még menthető. A könyv különös érdeme, hogy nem nyelvtani, 
helyesírási szabályok halmazával próbálja ezt megtenni, hanem logikusan átgondolt, lelemé-
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nyesen összeállított gondolatok egymásutániságával. Szembetűnő ezen igényes, gondos, ötle-
tes írások olvasmányossága, közvetlensége. 

A diákoktól a többdiplomás értelmiségi emberig mindenki csak nyerhet, aki elolvassa 
Dr. Brauch Magda legújabb kötetét, mely az aradi Tulipán Könyvüzletben és a Nyugati 
Jelen könyvesboltjában kapható. 

 

Ha örömében sikolt a lány, 
a galambok kirepülnek 

 

Beke Sándor: A galambok kirepülnek. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003 
 

Beke Sándor A galambok kirepülnek című kötete a székelyudvarhelyi Erdélyi Pegazus 
Könyvkiadó gondozásában látott nyomdafestéket 2003-ban. 

A kötet lapjain ismét felbukkannak a szerelmes versek, a hitbuzgalmi költemények és 
a filozofikus ihletésű versek  egyaránt. 

A költő Nem baj című verse is arra utal, hogy valaki mindig marasztalja őt, ha vissza-
néz az idő alagútján. Ebbe a költő már nem tud belenyugodni: 

 

„Most azt mondom el, 
amit elhallgattam, 
s nem tettem meg veled, 
úgy mondom el, 
ahogy te szeretted volna — 

Mondanám, 
ha lenne, kinek. 
Marcangol hiányod, 
szívem.” 

 

Beke azokra is gondol verseiben, akik megérik az áhított öregkort is. Ha majd megöreg-
szünk című költeményének sorai azt érzékeltetik, hogy a késői időkre is maga mellett 
szeretné tudni kedvesét, de a jelenben — ígéretei által —  igazgyöngyöket ültet a nő szí-
vébe. „Kinek köszönjem meg, / hogy fantáziámban / azóta megszülettél?” — folytatja 
szerelmi vallomását. A költőt a versben a kedves fanyar mosolya sem gátolja meg ab-
ban, hogy érzelmeit kinyilvánítsa (Fanyar mosoly, Békepuszi, Ősz lesz). A szerelem ebben a 
szerelmes lírában nem ismer határokat: „Kedvellek / és megvetlek, / gyűlölve is / sze-
retlek” (Kettőség). 

Bár a nő rozsdás szívében farkasok üvöltenek, a költő tudja, érzi, hogy hiteles, őszin-
te a szerelem (Szögesdrót, Te is, Önáltatás). 

Bár sokszor fájdalmat okoz a költőnek (Csavarosszeg), a szerelem, úgy tűnik, töretlenül 
árad a művész soraiból (Álarcosbál). Nem csoda, hiszen életének minden mozzanatában, 
minden rezzenésében, minden jelenségében is képes megszólítani őt (Nagyító nélkül, Ha-
risnyád, Észrevettem). Úgy tűnik, mintha mindig mellette lenne a kedves (Félálomban) an-
nak ellenére, hogy úgy néz ki, a nő már nem szereti: „Nem csillog a gyűrűd. / Matt szí-
nű lakk cseppent / A gyűrűs ujjadra, / Szívem —” (Már nem szeretsz), „Szeretnék távol 
lenni tőled — / Amíg te mással csalsz —, / Mozdonyvezető szeretnék lenni.” (Kisiklás) 

A kötet egyik legszebb szerelmes- és egyben a kötet címadó verse, A galambok kire-
pülnek gyönyörű képként hat, mintha egy nagy producer emlékezetes szerelmes filmet 
forgatna ebben a pár sornyi versben: 
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 „Elhagyott gabonaraktárban találkoznak, 
a fiú búzára fekteti a szeretőjét, 
s örömében a lány sikoltani kezd — 
A törött ablakon át 
a galambok ijedten kirepülnek —” 

 

Verseinek egy másik csoportja Beke Sándor hitvilágát tárja elénk. A Bárányfelhők s a 
Mennyei muzsika címűekben Isten csodálatos játékának lehetünk szemtanúi. 

 
„A tenger fövényén 
fehér zongora. 
Billentyűin játszik a szél. 
Koncertezik az ég ura.” 

(Mennyei muzsika) 
 

A szerető mennyei Atya gondviseléseként a költő őrangyalt érez maga fölött (Őran-
gyalom), nem véletlen, hogy szintén tőle vár segítséget ahhoz, hogy helyét meglelje a 
nagyvilágban: „Uram, segíts, / nem találom a helyemet, / kísért lelkemben / a honta-
lanság.” (Hol éljek?) 

Más verseiben az Úr töviskoszorúját látja vérezni (Via dolorosa). Beke az igaz evangé-
lium híve s ebből kifolyólag elítéli a szemforgató, kétszínű álkereszténységet s az egykor 
megérkező Antikrisztusokat. 

A halállal mindannyian szembesülünk. A művész is, mint minden egészséges lélek, 
félve gondol az elmúlásra (Félünk), a Reggel című versében az álom és a halál ikerpárként 
jelenik meg, másutt temetéskor a gólyák szállnak el (Emlékszel?). „Rövid az élet” — vall-
ja fájdalommal, a Búcsúzó lélek című alkotásában is a távozás gondolata jelenik meg, míg 
a Temetőben című költeményében a füvet lekaszáló ember a holtak lelkeivel beszélget. 

Filozofikus versei a lélek csendjét hozzák közelebb az olvasóhoz: 
 

„Most nem kattog. Pihen. 
Fekete hengerén 
gubbaszt a lélek. 
A betűk nem beszélnek.” 

(Az írógép) 
 

Babérkoszorúk és Art című verseiben — előbbi köteteihez hasonlóan — újra felvillan 
a költészet s a költő helye és feladata Beke verseiben. Minden írásra készteti a költőt: Is-
ten, a természet, a tárgyak, az események, a jelenségek, a szerelmek, az emberek. Még ha 
alszik is, álmában is versírásra kényszerül: az álmában keringő sas írószerszámot ad Be-
ke Sándor kezébe. 

 

„A költő alszik. 
Álmában sas kering fölötte. 
A sas pennát libegtet le 
a költő kezébe.” 

(Írószer) 
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