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Kiss Székely Zoltán 
 

Cirbolyafenyőt álmodik az akác 
 

  

Messzi vagyok az ártatlan gyermekkortól, 

pedig az Istenszéke alatti nyírfaerdőt 

sírja vissza a kiirtott nyírfaliget a Nagyszőlő alatt. 

  

Pedig ráfért volna egy kis Reményikes erdőzúgás, 

melyben a fenyőerdők alhavasi pereme, mint 

szétrobbanthatatlan tájba, belelélegzi iszonyát. 

Ahol állat és növény egyként létezik: 

érdekek nélkül csak élni akar. Ahogy a lehúzó sárba 

beleragad őseink természetes mozdulata. 

A vígság kora energiákat érzett föl e tájból, de 

  

mielőtt fordult volna a világ, kelet felől, Koronka irányából 

kíméletlen geológiai korok érthető határait 

fogalmazták meg. Belebotlom ebbe a dalba, 

s körülöttünk kiszáradnak a város fái vagy 

kivágják azokat. Lassan az őshazától is elfordulva 

a biztonság élményét vesztett gondolat 

a származás öröklődő örök útjaira téved. 

  

Cirbolyafenyő helyett akácot szimatolgatunk 

s véljük miénknek. Fája a tűzön sír s 

feledjük a cirbolyafenyő nyüszítő kínját. 

Az meleget adott egykoron. Ez csak sír. 

  

Folklorrá szépült az akácos út, művilággá 

silányult a gondolat. 

Cirbolyafenyőt álmodik az akác. 

  

2015 

 

Visszatérések 
 

  

Kis-Küküllő, Abosfalva, éjszaka. A magas fűben 

hanyatt feküdve békességemet kerestem, 

s szemem pszeudoszférák szabályos íveit 

fonta a csillagokra. 

Így néztem azokat akkor is, gyermekkoromban, 

az Ebhát hegy felőli második udvarán 

a besztercei szilva gyér lombja alatt 
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a kockakövek gránitágyán heverve, 

s imát morzsolt a szám a Tejút felé. 

  

Tarkómon kezemet összefonva 

hazatéréseimet éltem. 

Illatok üzenete a teraszon: száradó rózsaszirmok, 

és menta, a csupaszőr parasztbarack, trombitagomba. 

  

Gondoltam, fel is olvasom halkan 

neked, anyám, teraszunk árnyékos sarkában, 

a tékozló fiú meséjét, 

mely mindig úgy kísért hosszú néma útjaimon, 

ahogy a távolodó lépésekre ritmus születik: 

halkan, magától. 

  

De ritkán térhetnek meg az eltávozók, 

és anyjára sem jut ideje annak, 

aki országútra vágy nélkül kerül. 

És elindultam, éjszakámba rejtve, 

mert féltem, hogy a másnap hajnal itt maraszthat. 

  

Az utakon kaptam rá a dalra, 

kalászba szökkenő ecsetpázsit illatától, 

s a szagos mügétől, mely fehérre tarkítja 

a pipacs és szarkaláb szőnyegét a Kincses-dombok tövében. 

  

S immár Kolozsvár felett a Feleki-tető szerpentinjén 

a poros szélbe sűrű koppanással esőcseppek keverednek, 

bivaly vonta móc szekerek zörögnek, 

s a nyirkosodó estből fel-felpislant a csillagtalan égre 

a saroglyára akasztott olajmécses. 

  

Fénye eltévedt szentjánosbogáré. 

  

Budapest, 2010 májusa 

 

 

Levél Édesanyámhoz 
 

 

Édesanyám drága, pünkösdi fenyves erdő ködét szitálja a hajnal, 

s a csíksomlyói Salvator kápolna fölött nyílik az ég aranybokra: 

Baba Mária érkezik, a Napba öltözött. Miközben 

a Duna barna iszapját rétegekben rakja a Margit-sziget köveire, 

uszadékfák ütődnek a lezárt híd pilléreihez: árvizekbe degedt emlékek. 

Nem vagyok szomorú a csonkaország szívében, időzónányira nyugatabbra. 

Kibékülve sem vagyok magammal, de senkitől sem várok bocsánatot, 
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könnyes adósságokkal tartoznak nekem otthon, embernek emberek. 

Tudom, beteg vagy, s úgy élsz, mint költők anyja mindenütt, szegényen, 

illőn megosztva szereteted melegét rég eltávozott gyermekeid között. 

Hétfői hajnalban írom levelem neked Vásárhelyre. — 

— No végre, mondod, jött egy szó attól 

a fiútól, aki Húsvét idején ’90-ben törött kulcscsonttal beteg fiát 

vitte át a túlsó partra: zsebében a ’79-es Quasimodo kötettel. Szegény, 

hiszékeny jó bolond, lélekben tiporják majd agyon egy szép napon valahol. 

— Emlékszem, a kisállomásról zötyögő vonatok vitték a székely körvas- 

                                                                                                               úton 

a kis faládát a pónyikalmával Sepsiig s onnan Kézdire, a Feketeügy mellé, 

ahol a Fortyogó vizében először láttam csíkbogarat. Azt akarom most, 

csupán annyit, hogy megköszönjem a konok egyszerelmű hűséget, amit te 

ültettél belém. Habár mosolyom bölcsessége nem oly szelíd, mint a tiéd. 

De önmarcangoló kegyetlen fájdalmaktól mentett meg szelídséged. 

Nem fontos most, hogy hull a könnyem érted. Ó, nyájas, jó halál, 

ne nyúlj még az órához, mely nagyapám ágya fölött magára hagyottan 

                                                                                                           ketyeg: 

gyermekkorom nyári vakációi zománcos számlapján tükröződnek; 

ne nyúlj a vének szívéhez, kezéhez. — 

— Hogy szétszóródik a család. 

— mondtad legutóbb még, te holdvilágarcú, mosolygó szemű drága édes-   

                                                                                                           anyám. 

  

Otthon és itthon között félúton, repülőgépen, 2010 pünkösdjén 

 

 

Konok 
 

 

Sok eső esett a havasokban 

és a Nyárád az idén is kiöntött. 

Mint minden évben. 

Az asszony pocsolyából merte a 

vizet 

s az eget nézte benne. 

  

Háta mögött két lépésre 

tört-zúzott 

az ár, vonult le a földeken. 

  

Az asszony vállán a kapával 

az útról 

merte a megülepedett pocsolyavizet. 

  

Tőle balra a víz 

ellepte 
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a zöldellő búzavetést már. 

  

Az asszony nézte-nézte 

az eget, 

amit a tenyerében tartott. 

  

Tőle jobbra a sárga lé 

kazlat 

ragadott fel és vitte a mezőn. 

  

Az asszony előre indult 

a dombra — 

kapálnivalója akadt aznap. 

  

1977–2008 

 

 

A székely körvasúton, 2014-ben 
 

  

Gazdag Leventének 
 

  

Nem vagyok vasútépítő rokona, 

de évszázad távolából kedvem szottyanna 

újraépíteni Kocsárd és Brassó között a vasutat. 

Sohse volt irigységem tárgya az asztali vasút, 

a vonatfütty nyaranta kísért végig 

Marosról Kézdire menet zötykölődő vonatokon. 

  

Váltók csattogása, akkor még lakott 

pályamester-háza mesébe illő hangulata 

kísért egyik nagyapámtól a másikig. 

Misztikus alagutakon röpített a vasparipa 

áfonyát málnalevél-tasakból kínáló-áruló 

fekete körmű erdőlőkig. A vonatfütty 

széndarabkái néha a szemembe repültek. 

  

Miért sírsz kis violám? 

Egy kis légy, édesanyám, 

elémbe került s a szemembe repült. 

  

Édesanyám Diana sósborszesszel 

mosta olyankor a kezünket, mielőtt 

nekifogtunk volna a szertartásnak: 

a prézlis csirke csak e napon történő 

elfogyasztásának valahol Galócás és Tusnád között. 
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Valamiféle közlekedési mámor volt édesapámmal 

így utazni, s hallgatni ígéretét, hogyan fogjuk bebarangolni 

a Nagyhagymást, a Bélbori hegyeket, s hogyan 

fürdünk egy jót Csiszár-fürdőn a dermesztően 

hideg borvízben. Árpád a Cenken szóba sem kerülhetett... 

  

Sepsin várva a berecki kávédarálót 

éjszaka hallgatni a sor alá vonuló székely legények 

pálinkás danolászását — s szépen fújták, be szépen. 

  

Háromszor füttyentett az aradi vonat, 

elvitték, elvitték a huszárokat. 

  

S e vonaton jártam magam is egyedül, 

mikor nagyapám sírját kerestem fel a Perkő alatt, 

hogy aztán megmártózzam Elek apó feredőjében 

Kisbacon felett. Akkor még csak rejtve csodálhattam 

a bibarcfalvi templom „római légiósát”, 

Szent Lászlót, s Benkő füvészkertjének 

illatait kerestem az Olt menti dombokon. 

  

Ma romos megállók, elvadult pályaőri kiskertek, 

kaszálatlan töltésoldalak kísérik utamat. 

  

Zsibbadt Régen, tüneményes Ilva — most is felfedezni 

a hegyes tornyú templomot a Kelemen alján — 

marosfői táborhelyek, Bükkszád, aztán 

a brassói nagyállomás forgataga — 

felcsendülő, alig tipegő nóták, 

magyar, román, szász, cigány szó. 

  

S a népdalok alján megbúvó 

műdalok — letagadhatatlan múlt. 

Mint nagyapám első világháborús 

lábadozása a brassói katonai kórházban, 

hogy aztán Szibériából, a hadifogságból 

csak az elcsatolás után érkezzen haza. 

Mint Brassó égése, ami ugyan csak 

nagyanyám recehártyájába égett bele 

a Perkő tetején, de az én szememben 

sajog tovább. 

  

Kis lányom, kis lányom, gyönge violám, 

Ne búsulj, ne búsulj a huszárok után. 

Lám, én is kislány koromban, 

Mindegyre azt gondoltam, 

hogy utánuk halok. Lám, mégis itt vagyok. 
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Itt vagyok dédnagyapám Medvésháza előtt. 

Itt, Benkő kertjének sarkában. Itt vagyok 

az Ebhátról induló szellő zizzenetében. 

  

Megérkeztem megint. Itthon vagyok 

ebben a kifosztott tájban. 

  

2014–2015 

 
 

Kincsesdombok alján 
 

  

Kincsesdombok alján, margarétás réten 

mély torkú májusi seregélyek hangja. 

Túl erdeim iszalag bozótjain 

meztelen testek fény-árnyék játéka ejt rabul. 

  

A telő-apadó fényben kamaszleány s kamaszfiú, 

öntestük tüzében izzanak a harangvirágos fűben. 

A Németkalap alatti csorgó bozótja rejti nászuk. 

  

S én nem tudom, tegnap láttam-e vagy ezer éve. 

Rég elsóhajtott áhítat-e ez, 

vagy jövendő nyarak reménye sajdul az égnek? 

  

A két test egymásba hatol. Örök, 

egyszeri ismétlődése az időnek. 

Káprázat: ott vagyok bennük én, 

s hogy székely volt-e, vagy örmény, 

vagy éppen szász ősöm-utódom. 

  

Érzem, belehalnak ebbe a boldogságba majd, 

s én velük halok-születek újra. 

  

2014 
 

  

Feltételes decemberi 
 

  

Csillagaim kandi fénye 

láthatóságom mezsgyéjén 

átcsorog. 

  

Fagyott verseim törvénye 

fojtó havazás reggelén — 

— én vagyok. 

 Arcomra gyűrték — de végre 

hegendnek — sebeim. Szélén 

angyalok 

  

dala zúzmarát az égre 

hint. Lucfenyő-sorsom élném. 

Itt vagyok. 


