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 Múzsa és lant. 
 
 

P. Buzogány Árpád 
 

Talán tavasz készül 
 

Látod, megfonnyadt a hóvirág, 

eltűnt a falak árnyékából 

is a hó, talán tavasz készül 

valahol, hegyek mögött, távol.  
 

Cinegék erős hanggal fújják 

derűs énekük — jó hallani 

minden reggel, mert azt sejtetik: 

tudnunk kell, hogy készül valami. 

 

 

Szennyel vegyül 
 

Szabadnapos most a gondviselés. 

Szennyel vegyül el minden régről őrzött 

álom, a sok összegyűjtött fénykép 

ott sárgul meg a kezeid között, 
 

eltüntetni nem lehet a barnás 

foltokat róluk. Az emlékezet 

tárolja csupán az eredetit, 

annyit, amennyi oda nem veszett. 
 

Visszhang lágyítja szavak erejét.  

Már nem tudjuk, először ki mondta, 

mi vagy más, ejnye, besárosodtak, 

mint nyári pocsolyában a konda. 

Szemek villannak, de indulattól. 

Nem értjük, mitől lettünk szegények, 

arcunk szégyentől foltosodik, 

ennyi az emberi, s ez is bélyeg. 
 

Nagy lánggal éget meg a feledés 

bennünk ezt-azt, de ki tartja számon, 

örülnünk kell, ha üres zsebbel is, 

de sértetlenül átjutunk egy vámon. 
 

Hosszú utakról nem álmodunk már, 

csöndes a szó és kevés a dal ma, 

árnyékban lapulva reménykedünk: 

nem akad belénk a gonosz karma. 

 
 

Ács Julianna 
 

Juharfák 
 

Én ültettem rég öt juhart a kertben. 

Nagyra nőttek. Hűs levegőt adnak már. 

Kis fa volt mind, most beborítja lombjuk 

                                  Szép udvarunkat. 

Fáim, hajtsatok ki tavaszidőben, 

Én az égből nézni fogom rügyetek 

Majd, mikor végleg elmegyek e földről… 

                             Lombkoronás fák… 
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Beke Sándor 
 

Sárga angyal 
 

Sárga napsugárban 

sárga lepke száll 

sárga sziromra — 

Húsvét előtt 

sárgán lengedezett 

a sárga virágon 

egy sárga fénycsoda — 

 

A természetben 
 

Megmosakodtam 

a fényben. 

Tavaszi szellővel 

törülköztem. 

 

Képzelgés 
 

Mintha egy lenge, 

hamvas arcú múzsa 

szállt volna ki 

a költészet hintójából 

a köztéri park mellett 

egy fűsávban 

a zöld betűk mezején — 

 

Fénykép, szántás előtt 
 

A hajnal tengerén 

a szőrfüves parlagon 

köd-csónakban 

álmos tündér evez — 

 

Éljen  
 

a szabad szellem, 

ez az újszülött 

tiszta 

szerelem! 
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Márton Károly 
 

Farkas Árpádhoz 
 

Beálltál te is a sorba. 

Arcodon fogunk-e járni? 

Cipőfűzőárus hogy fog 

Fűzőjére rátalálni? 
  

Feltárul ugye a szószék? 

Jövő álmod tisztán látod? 

És ottan is szíven ütnek 

Az eltitkolt sóhajtások? 

 

Ócsárolják sokan múltunk? 

Szükség van a lármafára? 

Ölbe tett kézzel szabad-e 

Várni, várni a csodára? 
  

Jeltelen nem lesz a sírod, 

Odaföntről majd csak látod, 

Hogy színes vadvirágokat 

Szór a természet-zarándok. 

 
Gyorsposta 

 

SZŐCS GÉZÁHOZ 
  

Folytatásod lesz, 

Mint a történelemnek. 

Makacsul hiszem. 

 

KEDEI ZOLTÁNHOZ 
  

Tudod, sokan meg- 

Sirattak, de néhányan 

Még könnyeztünk is. 

 
Hóember halála 

 

Hamarabb a fazék-sapkáját 

Rakta le maga mellé, 

Majd következett répa-orra 

És a két seprű-karja. 
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Fejét magába szívta teste, 

S így egyre alacsonyabb lett, 

Míg egy tócsa kereste 

Az eltűnés útját. 

Kisgyermekek emlékkeresztjei 

Lógtak a levegőben. 

 

 

 

 

 

 

 

Csontos Márta 
 

Arcrongálás 
 

A látvány a tükör túloldalán 

gyertyafényből olvadt színrészecske, 

felfedezés bizonyíték híján, 

sosem felejtett vasárnapok emlékképe, 

virágtűzés saját töviskoronádba, 

önnön ítéleted a magad felmentésére, 

legjobbnak tartott fotód átmontírozása, 

lemeztelenítés a gondolatok fölrántott 

redőnye alatt, csak azért, hogy a fényhiányos 

levegőben mindenki láthassa, milyen 

egy hiteles magamutogatás 

 

 

Tükör-távlat 
 

A semmibe oldott árnyak 

masszív rétege mögött végre sikerül 

utat nyitnod, boldogan araszolsz a csend 

kazamatájában, hallod, hogy lélegzik 

melletted félelmed kezét szelíden kezedbe ejtve, 

pedig tudja, mikor arcodat eléri az első fénysugár 

az örökségül rád hagyott búvóhely ablakából, 

megleled önnön szabadságod, s tisztán érzed majd, 

miként keveredik ereidben a vér az ajándékul 

kapott örökzölddel az édeni platánfák koronájából. 
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P. Buzogány Árpád 
 

Meghívás, tavasszal 
 

Kis Nóra Erzsébet huszonhét éves könyvelőnő reggel, ahogy munkába indult, 

észrevette, hogy a szomszéd kertjében elvirágzott a cseresznyefa. Nem lepődött 

meg ettől különösebben. Pár napja, délután hazafele jövet tűnt fel, hogy fehér 

virágok borítják teljesen a fát. Más talán megállna és megbámulná. Ő, aki rend-

szeresen figyeli az időjárás-előrejelzést, tudta, hogy az évszakhoz képest mele-

gebb az április, mint máskor szokott lenni. Inkább azért érzett enyhe bosszan-

kodást, hogy az a virágzás is elmúlt anélkül, hogy jobban odafigyelt volna rá. 

Vékony kabátját összegombolta, mert hideg volt még a reggel. Később majd 

felmelegszik, bent az irodában pedig már pulóver vagy szvetter nélkül kell len-

ni. Amikor kijön munkából, kezében kell hoznia a kabátját. 

A járda ebben az órában tele van diákkal, vidáman nevetgélnek, szaladnak is 

a kisebb iskolások. Ezt ugyan nem tartja a leghelyesebbnek, mert éppen az ilyen 

felszabadultságban nem figyelnek eléggé. Elég egy pillanat, és a járda valame-

lyik kis gödrében kificamíthatják a lábukat, vagy elesnek, sírás lesz a vége, ar-

ról nem is beszélve, hogy akár több napra is otthon kell maradniuk, ha valami 

komoly dolog adódik.  

Azt is megfigyelte, hogy a kisebbeknek otthonról ivóvizet is csomagolnak. Ta-

lán az is teljesen fölösleges, mert nap közben, ha megmelegszik, már nem fogják 

meginni. Különben a vezetékes víz is teljesen megfelelne. Ugyanakkor egészsé-

gesebb, mint a cukrozott üdítők. 

Lassan kopogott cipője a járdán. Általában kimért, egyforma léptekkel halad. 

Ritka, ha neki valamiért szaladnia kell. Van az utcában egy fiatal óvónő, a par-

kig egy útvonalon járnak, kimondottan bosszantó látvány, ahogy reggel félig 

lépve, félig szaladva halad. Nem nagy értelme van az ilyen sietségnek. Talán 

jobb lenne, ha egy szakaszon szaladna, aztán utána a szokott sebességgel, lé-

pésben haladna. Vagy inkább pár perccel hamarabb kellene elindulnia, gyakran 

látja, hogy reggelente késik el, különben nem ilyen félig futtában menne. 

A vasúti átjárónál gondosan szétnéz, mindkét irányban. Ilyenkor ugyan nem 

jár vonat, az csak később halad itt el. De azért a figyelmesség fontos. Még fel-

nőtteket is lát néha, maguk elé bámulva járnak itt, pedig hát ott a figyelmeztető 

tábla, mindenki láthatja.  

A munkahelyre nyolc előtt pár perccel rendszerint beér. Ugyan megtörtént, 

hogy valamit otthon felejtett és vissza kellett fordulnia, de alig párszor a négy 

év alatt, amióta itt dolgozik. A tízórait a táskájában tartja, és a gyümölcsöt is, 

almát vagy egyebet. Dél körül tart egy kis szünetet, amikor már megéhezik.  

A függönyt odahúzza a szélső ablakon, hogy majd ne süssön a nap az asztalá-

ra. Tavasztól kezdve ez így történik minden nap. A kabátot a szekrény mellett, a 

fali fogasra akasztja. Oda teszi az esernyőt is, ha éppen használnia kell reggel, 

munkába menet. Így nem történhet meg, hogy ott felejti, főleg, ha délben már 

nem hull az eső. 

Az íróasztala jobb sarkára teszi évek óta a papírtűzőt, legyen kéznél, és kis 

dobozban a kapcsokat, gombostűt, mellette külön tartóban a golyóstollak, ceru-
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za, radír. Bal oldalon, egymásra rakva az iratcsomók, sorrendben. Külön a leg-

fontosabbak, mellettük a többi. A számológép, mert azt gyakran kell használni, 

kézügyben, közel, a képernyő előtt.  

A kolléganője ma szabadnapos, elutaztak, egyedül lesz egész nap. Reggel 

megnézi a híreket, számítógépen, bekapcsolja a levelezőt is. Zsebtelefonját 

ugyancsak kézügyben, a számológép mellett tartja.  

Megvárja, amíg minden irodába megérkeznek a kollégái, aztán elcsendesed-

nek. Akkor már hozzá lehet látni a komolyabb munkához. Az asztalán, a képer-

nyőtől jobbra tartja a határidőnaplót, azon túl meg az asztali naptár jól elfér. 

Munka előtt mindig erre vet egy pillantást.  

Tizenegy óra már elmúlt, mire a napi feladatainak egy részével végez. Hát-

radől, hogy kiegyenesítse a derekát, a hátát. Néha a lábait is megmozgatja köz-

ben, ahhoz nem kell se felállnia, se a munkát abbahagyni. Most is éppen azt te-

szi, de lazán, a székén hátradőlve. 

Nyílik az ajtó, ismeretlen férfi lépik be. Nem is kopogott. Rövidre vágott haj, 

kis bajusz, kedvesen köszön. Kis táska van nála. De mielőtt a táskát nézné, vé-

gignéz a férfin. Kék pulóver, világos vászonnadrág, kabát nélkül, bizonyára au-

tóval érkezett. Cipője tiszta. Ez nála szempont, nem szereti, akik sarat horda-

nak be az irodába. 

A férfi a bőrtáskát hóna alá veszi, másik kezével keres benne. Iratcsomó helyett 

egy borítékot vesz ki. Mosolyogva nyújtja feléje. Nem jön egészen közel az asztal-

hoz, így hát fel kell állnia, hogy elvegye azt a borítékot. Semmi nincs rá írva. 

Az a sejtése támad, nem olyan egyszerű ügy lesz ez, mint amikor küldenek 

egy számlát. Vagy valami más papírt. Egy elrontott megrendelőt például.  

Kezébe veszi a borítékot, és a férfire néz. Apró mosolyt lát az arcán. Visszaül, 

és várja, hogy elmondja ezzel a papírral kapcsolatosan a tudnivalókat. A férfi 

semmit nem mond, ez a három-négy másodperc csak időhúzás… 

A férfi talán azt várja, hogy kibontsa a borítékot. De ő e helyett szembenéz a 

férfivel. Komollyá lesz annak is az arca.  

— Meghívó — mondja aztán. Hogy még mindig nem nézi meg, mi van a borí-

tékban, a férfi hozzáteszi: 

— Szeretném, ha eljönne erre az előadásra.  

Kissé meglepődhetett, mert a férfi elmosolyodik. Vagy csak ilyen kedves szo-

kott lenni.  

— Jövő kedden, délután. A művelődési házban.  

— Kedden? — kérdezi Kis Nóra Erzsébet könyvelőnő. Megmozdítja a székét 

és a határidőnaplója után nyúl. Lapoz. Bár tudja, hogy kedd délutánra ide 

semmi nincsen neki följegyezve, ugyanis a délután nem tartozik a munkaidőbe.  

— Megnézem — húzza közelebb magához a füzetet. 

Tényleg nincs arra a napra, délutánra semmi feljegyezve. Összecsukja a fü-

zetet, és a helyére teszi.  

— Jó — mondja.  

Felnéz a férfire. Az eddig is őt nézte. Vége a mosolynak, táskáján összehúzza 

a cipzárt. A másik kezébe veszi a táskát. Aprót bólint.  

A férfi arcát nézi, mintha valamire várna még. De az nem mond semmit. El-

mosolyodik és hátrább lépik.  

Másik kezébe veszi a borítékot. A férfi elköszön, és megfordul, az ajtó felé.  
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— Köszönöm — mondja. 

Enyhe mosollyal fordul vissza a férfi, aztán kimegy az ajtón. Behúzza maga 

mögött az ajtót.  

Hátradől a széken. Akkor jut eszébe, meg se nézte még, mi van a borítékban. 

Egy színes papírra nyomtatott meghívó. Az előadás címe, helyszín és időpont.  

Ez nem olyan, mintha valaki találkára hívta volna? Valaki olyan, akit ő nem 

ismer. És az sem ismeri őt. Mert ez a férfi honnan tudja, ki ő? És hol az irodája? 

Talán az is lehet, tévedésből adta ide, neki — gondolja később, amikor már, a 

széken ülve, megmozgatta a lábait.  

Délben, amikor a kabátját levette a fogasról, újból eszébe jutott a meghívó. 

Aztán, már kint az utcán, újból eszébe jutott. Az, hogy a billentyűzet mellett fe-

lejtette azt a meghívót. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kiadványaink . 
 

2020-ban megjelent 
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Nagy Székely Ildikó 
 

Ima vesztegzár idején 
 

Másfél hónapja nő a csend, 

derékig járunk benne lassan... 

Szobanövények himnuszát, 

engedd, Uram, hogy tanulgassam. 

 

Két szoba, konyha: alagút 

szívemnek ez a cseppnyi tér, 

tedd Uram bölccsé szívemet, 

hogy értsem, most ez mennyit ér. 

Simogasd le a szárnyaim, 

ha innen mégis messze vágynak, 

vetítsd fenséges Önmagad 

falára sok lélekszobámnak,  

 

hogy tudjam, lesz majd új idő 

tavaszi szomjnak, nyári táncnak, 

fedetlen arcom szerető, 

áldott fényedtől lesz bocsánat. 
 

 

Fiam születésnapjára 
 

Köszönöm, Uram, rózsaszép 

gyermekem szirom-álmait, 

tengerhullámú, idegen, 

hűs bársony kamaszvágyait. 

 

Köszönöm, mikor átölel,  

és azt is, hogyha eltaszít, 

s hogy kezed őrzi szüntelen 

létünk apró lámpásait. 

Köszönöm, hogy van visszaút, 

mikor úgy érzem: elfogyott, 

csatáink fölött átragyog, 

s igazságot tesz mosolyod. 

 

Köszönöm, Uram, gyermekem, 

a szép kamaszt, a lázadót, 

s hogy 14 éve odafent 

hittek bennem a csillagok. 

 
 

 Kiadványaink . 
 

2020-ban megjelent 
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Bognár Stefánia 
 

Világirodalom 
 

Babits Mihály is megmondta már, 

hogy a világirodalom... 

oly egész, amiben „a saját 

kultúránk” részként benne van, 

hiánya lyuk a könyvlapon. 

Megérteni úgy lehet egymást 

s eligazodni magunkon, 

ha az ember múltba s messze lát. 

 

Másként élünk meg sok problémát, 

de találkozunk valahol 

— levetve különbségek jármát —, 

az örök emberi síkon, 

túl mesterkélt álarcokon. 

Most balladát írok, provanszált, 

de keleten gondolkodom, 

s a lelkem bölcsek lelkébe lát. 

 

Kupát, rózsát hagyott ránk Omár 

s a „mulandóság”-mámoron 

írta fennmaradt rubáíját, 

merengve porló hantokon. 

Tagore örökség „dalom”. 

S ha szépség-vágyón írok tankát, 

szülőfalumról álmodom, 

gyermek-énem Rába-partot lát. 

 

Ajánlás 

 

Drága Herceg! Jó olvasóm! 

Nem kaptam sorstól világjárást. 

De tudás jött könyv-lapokon, 

hogy lássam, amit más lát — nem lát. 

 

2019. augusztus 18. 
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Márton Tímea 
 

Űrrel való telítettség 
  

A Halál azonnali megoldásnak tűnik, 

Hogy megszüntesd a szenvedést, 

De megfoszt attól a lehetőségtől is, 

Hogy felállhass, leporold magad, 

Tovább lépj, felépülj, fejlődj, 

És végül megtaláld a régi mosolyodat, 

Vagy megpróbálj egy újat rajzolni az ajkaidra. 

  

A Halál Zeigarnik-effektust hagy maga után, 

Néha még kikeresed a nevét chaten, 

Bepötyögöd a telefonszámát, 

De aztán ráeszmélsz, 

Hogy már nincs, aki válaszoljon az üzenetedre. 

  

Ahogy egymáshoz simul az oldalunk, 

Egyszerre lépünk, mintha rezonálna a lelkünkben 

Valami mélységesen sötét és keserű. 

Az eget kémleled és ebben a pillanatban 

Elátkozom a fényszennyezést és a felhőket, 

Mert ha látszanának a csillagok, 

Rámutatnék a legfényesebbre és azt mondanám: 

„Nézd, ott van és figyel!” 

  

De helyette csak önzőnek érzem magam, 

Mert annyi gondolat cikázik át a fejemen, 

És egyik sem segítene, ha kimondanám. 

Könnyes szemekkel pillantasz rám, 

A homálytól és a bánattól mélyszürke zöld helyett, 

Szóra nyílnak az ajkaid, ahogy kis patak húz csíkot 

                                                                   arcod ívére. 

„Akkor ő most tényleg nincs többé?” 

És önző vagyok, mert arra gondolok, 

Hogyha nem szálltam volna le a székről, 

Most rám is gondolnál, ahogy valaki mástól kérdezed, 

És önző vagyok, mert csak olyasmivel nyugtathatlak, 

Amiben nem is hiszek teljesen: 

„Talán van, csak egy más helyen.” 
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Brauch Magda 
 

Hobbi 
 

Azt sem tudom, hogy kell helyesen leírni, hiszen nem magyar szó. Előveszem 

az Idegen Szavak Szótárát. 

Helyesen írtam, de egyúttal idézem a magyarázatot is: 

„1. kedvtelésből állandó jelleggel űzött foglalatosság: passzíó 2. hóbort, rapli, 

vesszőparipa.” 

Én még hozzátenném: bolondéria (persze a 2. magyarázathoz), illetve: szen-

vedély — ami a passzió magyar megfelelője. Kizárnám azonban a raplit, ami a 

fent említett szótár szerint szeszélyt, rigolyát jelent. Ez nem tartozik — szerin-

tem — a hobbi fogalmához, annál jóval kevesebb és pejoratív mellékzöngéjű. 

Nagyon sok — talán minden — embernek van „ilyenje”, amire az idézett szi-

nonimák valamelyike ráillik. Ez nem baj! Sőt! Szükséges is lehet, mert — ha 

nem viszik túlzásba — megszépítheti az életet, színesebbé, kellemesebbé, netán 

elviselhetőbbé teszi. Egy kis „tudathasadás”, ártalmatlan menekülés az olykor 

keserű megpróbáltatásokkal teli valóságból, jót tesz a léleknek, kis időre elűzi a 

gondokat, bajokat. 

Saját tapasztalatból beszélek, és őszintén sajnálom azokat az embertársai-

mat — ha vannak ilyenek —, akiknek nincs semmilyen hobbijuk, vagy ha volt is 

valaha, elszállt az idővel, és nem tudják mással helyettesíteni. 

Mert a hobbik változhatnak is egy ember életének egyes szakaszaiban. 

Bevallom, jómagam — mint annyi más szempontból — ebből is mindig átes-

tem a ló túlsó oldalára. Nekem ugyanis egész életemben többféle hobbim, szen-

vedélyem, vesszőparipám volt, ráadásul néha egyszerre egy időben is. Ezeket 

mindig valódi lelkesedéssel űztem, kezeltem, és örömmel állíthatom: mindig 

életörömmel jártak együtt. Néha haszonnal is. 

Más alkalommal már említettem, hogy középiskolás koromban mennyire 

kedveltem az idegen nyelveket, szavakat. Ez ugyan nem nevezhető hobbinak, 

hiszen egyik-másik iskolai tantárgy is volt, de a francia nyelvet magánúton ta-

nultam egy nyugdíjas tanártól. Ezt a nyelvet — nyilván a tanárnő befolyása ré-

vén is — vagy nem tudom, miért — annyira megkedveltem, hogy mindenért lel-

kesedni kezdtem, ami francia. Jellemző volt rám, hogy utánanéztem egy akkor 

forgalomban lévő Idegen Szavak Szótárában, és megtudtam, hogy ezt a furcsa 

szenvedélyt (a hobbi szót akkor még nem használták) úgy hívják: frankománia 

„Egyoldalú, túlzott franciarajongás, franciaimádat” — olvasom, ma már kissé 

restelkedve a jóval későbbi szótáramban, de miért tagadnám? Mindenért lelke-

sedtem, ami francia, például megtanultam a Marseillaise francia szövegét (ma 

is tudom), a dallamról nem is beszélve, amit zongorázni is tudtam saját „hang-

szerelésben” (ez ma már nemigen menne), érdekelt a francia irodalom, történe-

lem, még arra is képes voltam, hogy egy vaskos francia nyelvű regényt eredeti-

ben végigolvassak, persze szótár segítségével. Nem is tudom, hogyan tudtam 

mindezt beszerezni abban az időben, amikor az idegen nyelvek közül csak az 

orosz volt középpontban, azzal kapcsolatban minden hozzáférhető volt. Egyéb-

ként az említett regény — Párizs bukása — is orosz, illetve szovjet szerző, Ilja 
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Ehrenburg műve volt (ma már magyarul van a birtokomban, a francia változa-

tot nyilván kölcsönkaptam). 

Ez a hobbim vagy szenvedélyem igen hasznosnak is bizonyult, mert megta-

nultam — többé-kevésbé jól — egy nyugati nyelvet, és gyarapodott az általános 

műveltségem is. Bár később elmúlt — túlestem rajta, mint egy gyermekbetegsé-

gen —, máig sem bánom, hogy évekig megszépítette az életemet egy különösen 

nehéz időszakban, amelyet így panaszszó nélkül, jókedvvel élhettem túl. 

Az imént egy pontatlan hasonlatot használtam (de állítólag minden hasonlat 

sántít). Nem volt ez betegség, mert — bár kissé túlzásba vittem — semmit sem 

hanyagoltam el miatta, ami fontos volt. Mégis „ki kellett gyógyulnom” belőle, 

mert a francia himnusz nem az én himnuszom. Tudtam, persze, azt is, előbb, 

mint a franciát — szüleim kiskoromban megtanítottak rá —, de igazából talán 

akkor fogtam fel, hogy mit jelent nekem, amikor az Aranycsapatot ünnepeltük, 

a „fiúkért” lelkesedtünk. Itt már többes számban beszélek, mert ezzel koránt-

sem voltam egyedül, ez a „hobbi” igencsak elterjedt a korosztályomban, de a jó-

val idősebbek körében is. Én, persze, ezt is túlzásba vittem, másképp nem is én 

lettem volna, megszereztem minden újságot, képet, ami ehhez a témához tarto-

zott (érdekes, köztük egyet franciául), magam is készítettem feljegyzéseket, 

fényképalbumot kedvenceinkkel. Ezeket az emlékeket ma is őrzőm, mert máig 

becseseknek tartom őket. Hiszen szebbé, tartalmasabbá tették az életemet és 

bizonyára másokét is. 

 

Azok a legszerencsésebb emberek, akiknek hobbija megegyezik a foglalkozá-

sukkal, a hivatásukkal. Ilyenek a tudósok, felfedezők, kutatók, vagy más szüle-

tett tehetséggel megáldottak: művészek, élsportolók, továbbá a festők, szobrá-

szok, írók, költők, zenészek — bár ez utóbbiak általában csak hobbiként gyako-

rolhatják a művészetet, mert abból nehéz lenne megélni. De egy kertésznek, 

szakácsnak, cukrásznak vagy mondjuk, pilótának, hajóskapitánynak is meg-

egyezhet a hobbija a foglalkozásával, és még sorolhatnám. Ennek ellenére 

„startból” kevesen indulhatnak meg egy olyan életúton, amelyen a hobbijuk biz-

tosítja a megélhetésüket, legyen az akár született tehetség vagy igazi szenve-

dély. 

Nekem sem adatott meg ez az előny. Nem születtem semmilyen tehetséggel, 

bár a szülői elfogultság abban reménykedett. Zenei tehetségnek hittek, illetve 

akartak hinni, mert maguk is elindultak ezen az úton — amatőr szimfonikus 

zenekarban játszottak is —, csak aztán elakadtak. Azt remélték, majd én folyta-

tom és kiteljesítem azt, ami náluk elsikkadt. Előbb írattak be a zenedébe, mint 

az elemi iskolába. Csak aztán én is megfeneklettem. Hiába volt ingyenes a ze-

nede, ha nem tudtunk zongorát venni, sőt, bérelni sem, így aztán nem volt hol 

gyakorolnom. Így sikkadt el az én tehetségem is, ha egyáltalán volt. 

A zene iránti szenvedélyes szeretet azonban egész életemben végigkísért. 

Igaz, hogy a zenében „disztingválni” nem a zongoraórákon tanultam meg, ha-

nem később, főleg egyetemista koromban, amikor jelen voltam több évfolyam-

társammal minden jelentős komolyzenei eseményen. Állandó programunkká 

váltak a péntek esti hangversenyek, melyekre gyakran jegy nélkül vagy már ke-

zelt és megragasztott jeggyel lógtunk be (a jegyszedők nyilván szemet hunytak). 

Összebarátkoztunk a konzervatóriumi hallgatókkal, és így meghívtak bennün-
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ket néhány előadásra. Ott értettem meg igazán, és kezdtem értékelni Bartók 

zenéjét. Kodály kórusműveivel is ekkor ismerkedtem meg közelebbről és nagyon 

alaposan, hiszen négyszer egymás után hallgattunk végig egy kórushangver-

senyt, és annak minden egyes számát 16-szor hallottuk, mivel minden alka-

lommal háromszor tapsoltunk vissza minden számot olyan kitartóan, hogy min-

dig kénytelenek voltak megismételni. Ezek a nagyszerű élmények egy életre 

szólnak és elindítanak egy olyan úton, amelyen a „tiszta forrásból” eredő zenei 

értékek további gyönyöröket kínálnak, viszonylag hozzáférhető formában. Le-

mezjátszót és lemezeket kellett előbb-utóbb beszerezni, vagy a rádió és televízió 

gombját megnyomni, hiszen akkoriban még népszerűek voltak a komolyzenei 

műsorok. Gondoljunk az évenként megrendezett karmesterversenyekre vagy a 

rádió Ki nyer ma? című napi műsorára, melynek kedvéért nem egyszer hanyatt-

homlok rohantam haza. 

Így aztán a zene — amit igazán annak tartok — a legnagyobb, legszenvedé-

lyesebb, egy életre szóló „hobbim”. Így kell neveznem, mert nem tartozik a hiva-

tásomhoz olyan mértékben, mint az irodalom, de állíthatom, hogy legalább an--

nyira szeretem. Ha választani kellene a kettő között (Isten őrizz!), nem tudom, 

melyiket választanám. De ha egyszer úgy fordulna meg a világ, hogy a művészi 

értékek megsemmisülnének, ám néhányat át lehetne belőlük menteni, pontosan 

tudom, hogy mire szavaznék: Beethoven Hetedik szimfóniájára és Radnóti Hete-

dik eclogájára. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiadványaink . 
 

2020-ban megjelent 
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Albert-Lőrincz Márton 
 

Rovarinvázió (I.) 
 

(Átmenetel) 
 

Idővel elmarad a látvány,   

az álom elmúlik, küszöbök jöttén. 

Elmarad egy egész évszázad.   

Van, ami ottmarad, van, ami átjön. 

Vannak, akik elfelejtik, hogy etették   

s nyeltek nagyokat.  

Vannak, akik magukkal cipelnek 

mázsás batyukat, akik nagy  

asztalokról ettek nagyokat,   

vörös könyveket olvastak mohón, 

és sok romlott ételt hagytak az asztalon. 

 

Ők fehér zokniban jártak teniszezni. 

 

Ők sokan voltak s mind nagyevők. 

Ők nem ismertek téged, a szomszédot,  

autóval jártak be a birodalmi irodákba,  

volt benzinjük, páros és páratlan 

                              rendszámú autójuk, 

és jó étvágyuk.  

Voltak éhségtől lázas betegek is, 

akik már nem kívánták a sült krumplit, 

s hallani lehetett, hogy a horribilis   

                                            grizzlyk  

lazacot ehetnek. 

 

Voltak, akik titokban hánytatót szedtek.   

Mind átjöttek nagy felfordulással.  

Úgy jöttek át, tele gyomorral.  

Mázsás batyuikban a beteggel. 

  

Kilencvenben még lázas volt a beteg.  

Azóta láthatóan jól van,  

jól érzi magát a kórházi ágyon,  

beszedi a kiírt pirulákat 

és a hánytatót is titokban. 

 

Sokan fintorognak a bélszagtól, 

és az elviselhetetlen gyomorgáztól. 

 

 

(Rovarinvázió) 
 

Fekete csótányok masíroznak  

placebo Raid permetében,  

fölöttük tribün, szónokolnak, 

immár az aszfalton is fekete 

csótányok masíroznak 

december üvegszilánkjain,  

asszisztált napvilágon. 

Barnás-karamellre váltó, 

vörös ruszlik osonnak  

be a házba ablakok párkányairól, 

neszre, könnyű zajra szétrebbennek,  

de hízik bennük az idő, ahogy  

csámcsogva kieszik a csontból a velőt,  

mikor már amúgy is csontra szánt  

a város, amely hajdan a tied volt. 
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Fülöp Kálmán 
 

Értem vihart 
 

Értem vihart 

hajam téptem 

kenőcs voltam 

kelevényen 

 

hívtak nappal 

többször éjjel 

volt mint rongyot 

téptek széjjel 

 

némelyek ezt 

ma is teszik 

kényük-kedvük 

szerint veszik 

s én megértem 

ők a nagyok 

vas-szemükben 

nem is vagyok 

 

ember csupán 

játék bábu 

viharvert roncs 

sánta lábú 

 

ha elbújtam 

megkerestek — 

alig éltem 

s már temettek. 

 

 

 

Ráduly János 
 

Haikuk 
 

Dicsekszik 
 

A csönd dicsekszik: 

Folyton informált vagyok, 

Mert hallgatózom. 

 

A rádió 
 

Értünk van, értünk 

Szól: emberi értelmünk 

Szép fényforrása. 

 

Otthonod 
 

Ó, te csillagfény: 

Ha rám ragyogsz, örökös  

Otthonod leszek. 

 

Felborzolja 
 

Késő őszi szél: 

Ha felborzolja magát, 

Rettenetet fúj. 

 

Megszelídítlek 
 

Tücsökhangomon 

Udvarolgatok neked: 

Megszelídítlek. 

 

Becsapod 
 

Fitogtatod az 

Érzéketlenségedet: 

Becsapod magad. 
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 Kacsó András 

 

Küküllő-sors 

(I.) 
 

Valami készül... 
 

Készakarva-akaratlan 

szakadozik a hópaplan. 

Lábon járó tudja, látja: 

feslik már a Tél palástja. 

 

A Hideg még botlik-csetlik 

— elidőzhet jövő keddig —, 

kerüli a turpisságot: 

nem bántja a hóvirágot. 

 

A Szél tétlen sürög-forog, 

nem agitál, nem háborog, 

békességben, barátságban 

elhasal egy barázdában. 

 

A Jégcsap már alig bírja, 

bánatkönnyét mibe sírja? 

Elhagyta a téli kedve, 

csurran-cseppen keseregve. 

 

A sok madár ámul-bámul, 

majd lepottyan mind az ágrul, 

szólnak egyet néha-néha: 

nézik, ez a Tél de béna. 

 

A Fagy is csak ámmal-immel 

hadakozik a versrímmel, 

jégsisakját félrecsapja 

s kacsint a gyermek Tavaszra. 

 

 

Táncolj még! 
 

Lefuttak próbák, színpadok, 

sebes vagy lassú dallamok, 

függönyök, termek, öltözők, 

csárdások és csürdöngölők. 

És mégis, mégis járni kell, 

míg lábad visz, míg van kivel, 

míg távolból vigyáz a múlt 

— tudatod már nem módosul. 

 

A tánc örök, a nóta friss, 

akár negyven év múlva is 

szíved igennel válaszol: 

tudja, még jártad valahol. 

 

Amíg szándékod társra lel, 

amíg van akit átölelj, 

míg termeted másnak virág, 

deszkáidon maradsz király. 

 

Pörögj, forogj, dobbants, emelj, 

ha táncolsz, akkor ünnepelj, 

elméd figyel, lábad vezet, 

jelen vagy és emlékezet. 

 

Itt egy kanyar, ott egy gödör, 

egy hegedű biztat, gyötör: 

akár az utadat a sánc, 

kíséri életed a tánc. 

 

 

Várunk 
 

Dér-reggelek imákba fűzve 

ékek az esztendő nyakán, 

szép februárban elmerülve 

pihennek erdők hajlatán. 

 

Tél-istennő zálogba hagyta 

porka havát, kristály jegét, 

s zefír ösvényén számolgatja 

bodor felhőcskék seregét. 
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Komor sziklák, hegyek határán, 

szarvasok, őzek rejtekén, 

viharvert bükkök rőt palástján, 

meztelen nyíren csók a fény. 

 

Csipked a fagy, de csak nevetve, 

dúdol, majd elpihen a szél, 

apró madárkák kényeskedve 

isszák a nap szűrt melegét. 

 

Tájunk békéjét csöndben őrzik 

templomba öltözött fenyők, 

zöld szívükben remény rejtőzik: 

hittel várják a Jégtörőt. 

 

 

A tavasz udvarában 
 

Tél-gyötörten, vacogva, ázva 

lépj be a tavasz udvarába, 

tört lelkedben gyújtsál tüzet, 

találd meg elhagyott hited. 

 

Tárt udvara már rég reád vár, 

nem kérdezik, hogy merre jártál, 

kaputükrében ott a Nap, 

galambok látják arcodat. 

 

Köszönnek neked új virágok, 

kikelet-piros tulipánok, 

fejed fölött lapul a Hold, 

egy féltett álmot elrabolt. 

 

Tavasz udvarát sokan járják, 

tétovázók mind Őt csodálják, 

te csak eredj, keresd a fényt: 

a hóban elvesztett reményt. 

 

 

Tavaszi tél 
 

Tavaszi tél vizet fagyaszt, 

ez a jégcsap kilenc arasz. 

Kilenc arasz, három ujj, 

hóhasú éj ránk borul. 

 

Oroszoktól jött a hideg, 

jut belőle mindenkinek. 

Mindenkinek kóstoló 

s hátadra egy hógolyó. 

 

Február a havát pallja, 

fagy komáját marasztalja. 

Marasztalja, biztatja, 

márciusnak itt hagyja. 

 

Homály mögött sejlik a hold,  

alatta a kutyám csahol. 

Kutyám csahol, kornyikál, 

zöld reményünk szundikál. 

 

Torz fellegek űznek tavaszt: 

ott bujkál az erdő alatt. 

Erdő alatt haja dér, 

od' adnám a hajadért. 

 

 

Mégis tavasz... 
 

Ég veled, Február, 

nem adsz ránk több ruhát, 

több ruhát, több cipőt: 

lapozzál múlt időt. 

 

Üdvöz légy, Március, 

szép szemed mért borús, 

mért borús, mért hideg: 

nem bántott senki sem. 

 

Komoly vagy, mint a tél, 

szép ruhád oly fehér, 

oly fehér, mint a hó: 

rügy-kedved fakadó. 

 

Ékeid elvitték, 

maradtál így is szép, 

így is szép, így is jó: 

számunkra bíztató. 

 

Hulldogálj, hópehely, 

kis madár, énekelj, 
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biztasd a meleget: 

és a kikeletet. 

 

 

A fészek és a zászló 
 

Olyan a fészek, mint a zászló: 

fölötted álló, rend-vigyázó, 

reményt fakasztó néma kincs, 

oltár annak, ki rátekint. 

 

Látsz benne felhőt, kék eget, 

múltat, jövendőt, életet: 

volt nyarad, feltörő napod, 

lebegő lélek-ablakod. 

 

Olyan a zászló, mint a fészek: 

tollát, selymét imákba nézed: 

szándék, vagy megtartó haza, 

lelked kibomló tavasza. 

 

Gondoskodón figyel, vigyáz, 

ha lankadnál, veszélyt kiált: 

magaslatából messze lát, 

akár az érkező madár. 

 

 

Sándor, József, Benedek... 
 

Híres névnapok reggelén 

sok bába közt eltűnt a fény, 

homályló fellegeket ont 

amíg ellátsz, a horizont. 

 

Kerülhetsz érte hét határt,  

senki sem látta, merre járt, 

hallgat virág, madár a fán, 

hiánya, léte kész talány. 

 

Érezzük, meleg kéne már, 

kibomló kertek, rét, határ, 

ez a jó szándék meredek, 

Sándorok, József, Benedek. 

 

Közelgő éj havat ígér, 

kedvünk tört szárnnyal földet ér: 

fagynak árulják lelküket 

léptedben lassuló vizek. 

 

Mit is kerestél, nem tudod, 

eszedbe jut tán félúton, 

ígért havat, vagy olvadást, 

tétova fényt, rügyfakadást? 

 

Tervek, szép álmok alszanak, 

hű társad egyetlen maradt: 

reményed zöldje vár, a fű, 

a lopakodó egyszerű... 

 

Végül hódunyhás ég alatt 

feltűnt a töprengő tavasz, 

híre arany, hite ezüst, 

s a kéményekből száll a füst. 

 

 

Virágvasárnap 
 

Egy fűzfácskát kerestem én, 

tavaszillatú, télbenállót, 

s a város végén meglelém 

az ünnepre, királyra várót. 

 

Mint egy székely, oly egyszerű: 

térdig hóban, orcája fényben, 

nem díszíti barka, se rügy, 

vesztegel bűnben és erényben. 

 

Mért kell e fácska, hisz tudod: 

ez a fűzfa nálunk a pálma, 

mely ágaival várta Őt 

a legelső virágvasárnap. 

 

Mily csöndes volt és hallgatag, 

mily erőteljes, mily vakító, 

mikor a hegyről lejövet 

beringatta egy szamárcsikó. 

 

Az Aranykapu ragyogott, 

emberek álltak érte sorba: 

„Hozsánna, Dávidnak fia!” 

s egyszerre lett király meg szolga. 
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Fogadta öröm és halál, 

dicsőség, ámde szenvedés is, 

jaj, mily törékeny a határ 

áhítattól a megvetésig. 

 

Akár e bódult tél s tavasz, 

olyat fordul néha a szándék: 

kereszt feszíti az igazt, 

s megmenthet nem remélt ajándék... 

 

Egy fűzfácskát kerestem én, 

tavaszi fénybe, télbe zárva, 

s a város végén meglelém: 

mint a Krisztus, ott állt magában. 

 

 

Zetelaki farsangi dudoló 
 

Rövid a farsang, jól vigyázz, 

ne szűkölködj, egyél, igyál, 

ne gyűlölködj, az akarat 

elhoz barátot, fényt, havat. 

 

Elhoz szerencsét, végzetet, 

meleg kemencét, éneket, 

pincédbe bort, ágyadba békét, 

ne habozz, locsold meg a gégéd! 

 

Borral ápold a hagyományt, 

pálinkával a rakományt, 

sörödön ne bántsd a habot, 

jöjj velünk, bulizz egy nagyot! 

 

Adakozz, hogyha arra kérnek, 

légy barátja szónak, zenének, 

gondjaidat akaszd a csapra, 

istenes kedved vasárnapra. 

 

S ne feledd el a lényeget: 

amit kibír a szervezet, 

meg a családi tervezet, 

az ma számodra élvezet. 

 

 

Szervátiusz 
 

Az égi létrán a fiú elindult 

megkeresni az egyszer-volt apát, 

tán kőharang lesz, ami érte kondul 

s maroknyi szív, kit műve megtalált. 

 

Akár a Bolyaik, az ismeretlent 

szántotta föl a két Szervátiusz, 

szépet idézni, adni rendületlen 

s kaptak hóhullást, számos márciust. 

 

Reflektálni egy kis nép ősi létét, 

munkás tavaszra nyárt, s termékeny őszt 

faragtak, s bírva álmaik igényét 

zabolázták az elmúló időt. 

 

Akikről kövek és szálfák regélnek, 

ódon könyvlapok, hírek vagy fotók 

s köztereinken csöndben vár a lélek: 

félistenek talán az alkotók... 

 

A földobott kő visszahullt a földre 

s vulkánok gyomra emésztette át, 

sorsunk vigyázó oltár vált belőle, 

homlokán hordva vésők csillagát. 

 

Maradt minékünk egy: a szép, a legszebb, 

lírai lelkük áll Farkaslakán, 

benne Kolozsvár s a székely keresztek, 

ároni Ábel, írott Kánaán. 

 

A hargitai sziklák csendben sírnak: 

műértő gonddal ki pásztáz határt, 

arcukra múló balladát kik írnak, 

szólítva Istent, nemzetet, hazát. 

 


