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Kozma László
ÉRDÉL YI SZONETTEK (V. )

Sepsis zentgyörgy szobrai
Bronzba öntve és köbe faragva 
Felvillan a város szoborarca.
Templom elött Szent Imre és Gellért, 
Fehér torony emeli keresztjét.

A tervrajzok finom vonalából 
Jövőt emel, iskolát Kós Károly.
És a székely építészet szobra,
Karcsú torony tör a csillagokba.

Pro patria! Szobrával a nemzet 
Felidézi Rákóczi Ferencet.
Jókai-sor, kifaragva dísznek

Övezi a Honvéd-obeliszket.
A Kollégyom falára tekintve 
Csöndes parkban mereng Mikó Imre.

Gyárfás Jenő
Csillag virraszt fázó, ködös estén, 
Harmat sír a hősöknek elestén. 
Felidézzük, mind egymásra nézve,
Hogy történt ez? Mondd, kinek a vétke?

Sötét cseppel könnyezik a vászon,
Szellő indul a közös fohászon.
Őt idézzük, akinek szavára 
Felébred a Jairus leánya.

Eljöhessen a teremtő béke,
Amiért halt apák nemzedéke, 
Szabadságért vívtak drága áron.

Ágyú lobban a felleges égre,
Igazítja, századokba nézve,
A kökösi hídnál Gábor Áron.
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Farkas Árpád
Versboronával liggattál havat,
Hogy élhessenek vágyak és remények. 
Fakadó hit zord fagyán a télnek:
A vetés zöldje sértetlen maradt.

A hó alatt hogy meg ne fúljanak, 
Lehatolnak apró verscsatornák 
Az igazságot hogy mégis kimondják, 
Melyből egykor virágzás fakad.

Szívószállal mert imigyen venne 
Levegőt a csepp búzaszemecske,
S áram zizzen egy hajszálnyi dróton.

Kigyúrjanak lámpásaid szerte,
Bár viharszél csap a mécsesedre, 
Felzeng a vers, amely új és ódon.

Magyari Lajos
Add, hogy kereszten is, gúnykacaj között, 
a szöggel szögezők cirkusz-zsivajában, 
arcunkat nem felejtő vásznakba törölve, 
ne rendüljünk meg az Ember igazában.

Újmagyar Mária-siralom, M. L.

Első imánk Mária-siralom.
Szemünk régi századokba néz,
Megdördül a Halotti beszéd,
De épp így száll az ének biztatón.

A végzetet legyőzve, épp ezért,
Fölvállalva a tragédiát,
Elkísérve az Isten Fiát,
A Kálvárián történelme ég,

De jövő sorsa is ennek a népnek:
A Feltámadás, mint fényes ígéret,
Hiszen aki egykor visszatért,

Lángját küldi a pünkösdi Igének,
Felharsanjon újra a régi ének,
Koszorúzza Somlyó szent hegyét.
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S z ent Anna-tó
Hallgatod az öreg székelyt, 
Ahogy mondja a meséket. 
Hangja, mint a patak hangja, 
Kanyarodik erre-arra.

És a szaván mind megéled 
Fű hajlása, emberélet. 
Suttogása rengetegnek, 
Dördülése fergetegnek.

Mi megtörtént, mesévé lett, 
Csillanása tó vizének, 
Pillanat az ezredévek.

Mint a hullámgyűrűzések, 
Keletkeznek, elenyésznek, 
Csillogásán a mesének.

Benedek Elek
A fenyőkön roppant madarak,
És alattuk szétszórva halak.
Honnan jöttek? Mint mesék talánya, 
Melyet őriz Elek apó háza.

Elindul a legkisebb királyfi, 
Aranykrajcárt végre megtalálni.
Sötét felleg, égbolt tarisznyája, 
Bujdosó nap fényessége járja.

A sziklákon fehér ködfolt szálldos,
A sörényét rázza mesetáltos, 
Csillagútja fenn szelíden fénylik.

Gyerekszemek lecsukódva félig, 
Csöpp arcukon boldog mosoly fénylik, 
Álmodják a magyarság meséit.
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Marosvásárhely
Dicső múltról álmodik még egyszer 
A századelő nagy szecessziója. 
Történelmünk hősei sereggel,
Fényes keretben az Attila-monda.

És megindul a szép leány a kúthoz, 
Zengésének ritmusára lépked,
Úgy hallatszik, mint hegyi patakzúgó, 
Kísér még, és el sosem enyészhet.

Sziluettje a Kossuth-szobornak 
A sűrű éj árnyékába olvad.
Mozdulata fölemelt kezének,

Dördülése tovább él a szónak, 
Visszhanggal a bércek válaszolnak,
S zajtalanul zúg a kút zenéje.

Bernády György
Nem zavarja semmi csöndes álmát 
Annak, aki várost épített.
És az égbolt üvegablakán át 
Derengenek bíbor, kék színek.

Valósággá teljesülő ábránd,
Sötét felhők között fénysziget.
A mulandón túl aki tovább lát,
A múltból a jövőt érti meg.

Könyveivel felragyog a Téka,
Tudós elmék híres hagyatéka,
És az utcán kigyúl a villanylámpa.

A szobornak rávetül árnyéka,
S a téren át csöndesen belép a 
Balladákat mesélő palotába.
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Tükörterem
Kapu dördül. Ez a Nagyúr háza, 
Föltornyosul roppant gerendája. 
Arany napfény szikrázik pazarlón, 
Bölcső ring, és dalol Réka asszony.

Kádár Kata szelíd balladája, 
Virágzik a szerelem csodája.
Indul lován szép Salamon Sára, 
Liliom hull csöndes sírhalmára.

Kéklo színe a búzavirágnak 
Mint az égbolt ragyogása, árad, 
Meghajlanak arany búzaszárak.

Gyertya gyullad fején a báránynak, 
Éneke száll Júlia széplánynak, 
Karcsú íve hajlik derekának.

Bolyai János
Mert nem csupán a matematika. 
Hogy semmiből teremtsen új világot, 
És megláthassa, mit senki se látott, 
A szívével kell annak látnia.

Hiszen keressük mind az igazságot, 
S csak járjuk egyre tudásunk körét, 
De nem bírjuk átlépni börtönét 
A megszokottnak. Ám te megtalálod

Rejtett titkát a nyilvánvalónak, 
Hogy már rögtön képletedbe foglald, 
S új harmónia csendül a zenédben.

Törvényt adjon a törekvő kornak, 
Vonalat és pontot vonatkoztat,
A szférák íve végül összeérjen.

Jegyzetek
Sepsis zentgyörgy s zobrai: A város gazdag történelmünk, kultúránk személyiségeit bemutató szob

rokban. A versben szereplő alkotások: A Székely Nemzeti Múzeum Kós Károly tervei alapján 1911-12-ben 
épült fel. Egyebek mellett ő tervezte a leánygimnázium épületeit is. A bejárat mellett Vargha Mihály róla 
készített mellszobrát láthatjuk, Varga Gábor (1952-) alkotása. Benczédi Sándor (1912-1998) Kós Károly- 
szobra a Székely Nemzeti Múzeum parkjában található. Varga Gábor szobrászművész (1952-) alkotása 
Szent Gellért és Imre égetett kerámiaszobra, melyet 2011-ben avattak föl. A Szent Gellért katolikus temp - 
lomot Csató Béla plébános építtette, 1987-ben szentelte fel Bálint Lajos püspök. Bocskay Vince (1949-) 
készítette az intézményalapító, mecénás gróf Mikó Imre szobrát (1998). Vargha Mihály (1961-) alkotása 
II  Rákóczi Ferenc mellszobra, a művésznek a városban több köztéri szobra látható. A Honvéd emlék obe- 
liszkjét 1874-ben állították fel, Gerenday Antal (1818-1887) tervezte, feliratait Jókai Mór szövegezte (Jó
zsef Álmos: Sepsiszentgyörgy. 2012).

Gyárfás Jenő: festő (1857-1925). Főműve a Tetemrehívás, jelentős Gábor Áron halála a kökösi csa
tában c. képe. Egyik tusrajza a Jairus lányának feltámasztása címet viseli. Sepsiszentgyörgyön több mű
alkotás emlékeztet Gábor Áronra: mellszobrát Gergely István (1939-2008) készítette. Gábor Áron ágyú
ját a Székely Nemzeti Múzeumban őrzik.

Farkas Árpád: író, költő, műfordító, szerkesztő (1944-).
Magyari Lajos: költő, műfordító, újságíró.
Benedek Elek: mesemondó, író, újságíró (1858-1929), emlékháza Kisbaconban található. A kertet ő 

maga létesítette, a fenyőkön gázlómadarak nyújtanak szokatlan látványt.
Marosvásárhely: A marosvásárhelyi zenélő kutat 1911-ben bontották le, másolatát a Margit

szigeten 1935-36-ban állították fel. A Kossuth-szobrot — Köllő Mihály alkotását — 1899-ben avatták föl, 
román nacionalisták 1919-ben semmisítették meg. A főtéren álló Kultúrpalota a szecesszió kiemelkedő 
alkotása, tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső. 1911-1 3 között épült. Jelentősek a magyar kultúrát 
bemutató szobor- és mozaikdíszei, a Tükörterem üvegablakai.

Bernády György: Bernády György (1864-1938) Marosvásárhely polgármestere 1900-1912 és 1926
1929 között. Nevéhez fűződik a város infrastruktúrájának modernizálása, a szecessziós Közigazgatási Pa
lota és a Kultúrpalota létrehozása. Szobrát Bocskay Vince (1949-) készítette, 1994-ben avatták.

Tükörterem: A Kultúrpalota tükörtermének 12 festett üvegablakát Nagy Sándor és Torockai- 
Wigand Ede tervezte, a kivitelező Róth Miksa. Az üvegfestmények népművészeti motívumokat őriznek, a 
magyar-hun történelem epizódjait, balladák történéseit ábrázolják.

Bolyai János: Bolyai János (1802-1860) matematikus. Kiváló hegedűs volt, zeneelméleti tanulmá
nyokat is írt.


