
VERSEK 

 121 

 

Hervay Tamás versei 
 

TÉR-IDŐBEN ÉLŐ 
Horváth István kiállítására 

 
Ég és föld nászából 
Fény festette képek, 

Szentség töltött tárgyak, 
Szeretet-élmények. 
Ősrétegbe nyúló, 
Jövőbe vetülő, 

Jelenben született, 
Tér-időben Élő, 
Ég-istenig érő, 
Éber-álom-erő. 

 

2016. 07. 06. 

 

 
 

A TETŐFEDŐ CIPŐJE 
Gryllus Dániel fényképére 

 

 
 

Csak ott hever a cserepen. 
Talán már végképp megpihen, 

Vagy még tapos, mint egykoron, 
S őrzi nyomát sok házorom? 

 
Nem tudható. De még hever. 

Párja eltűnt, a vén haver. 
Hány tetőn járt, nem tudja már, 
Hol vált a talp, hol a cipőkanál? 

 
Csak fekszik ott, és tán figyel, 
E cserepek merre mennek el? 

Vagy ifjú évire emlékezik? 
Lábra feszülve hegykélkedik? 

 
Csak ő tudja, mi is lehet, 
Mitől nyelvet ölteni lehet? 

Mitől széles szájjal nevetni kell? 
De ő csak figyel...figyel...figyel. 

 

2016.07.23. 

 

VÁGTA ÉLETRE, NEM HALÁLRA 
Makray János lovas festményére 

 

 
 

Vízben, vagy fenn az égen, 
Vágatat a táltos 

A fényben. 
Látván, vagy láthatatlan, 

Nyoma felhőben, 
Patakban. 

Tüzet, az orra fújja, 
A habot veti 

A lába. 
Fenn, akár lenn a vágta, 

Életért szálló, 
Nem halálra. 

 

2016. 08. 16. 

 
 
 

SÁRKÁNY DAL 
A Pilis-Hargita túráról 

 
Élettelt völgyek, oromhegyek. 

Taréjos sárkányháton megyek. 
Kísér csörgő patak szava. 

 
Ős szer-erője leküldetett. 

Frigy az égben is megköttetet. 
Zúgott a vízesés dala. 

 
Esztenák kutyái őrtenek. 

Táltosok szélben nyerítenek. 
Ázott seregnek nincs szava. 

 
Sárkányleh-köddel emelkedem. 
Nyomom köves vad meredeken. 

És zeng a sárkányok dala. 
 

2016. 07. 17. Erdély, Radnaborberek 
 07. 18. Budapest. 
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AHOGY A BOLTÍV HORDOZZA 
Makray János: Magányos ima című képére 

 

Úton útfélen romló templomok. 
Isten magányban bennük, s bennünk. 

Szentté tehetne az ima, de Benne magunkat keressük. 
Közösségben ma már nincs igazi imaszó, s ahol van, 
Ott is csak a templom faláig ér, elszáll, kilépve onnan. 

Csak egyesek, csendes magányban, ha elérik Istent szavukkal. 
Csak néha, mint Csíksomlyón, ha a tömegben sok magányos imádkozó van. 

Így nehéz Istennek az egészért tenni. Marad Neki is a magányos meghallgatása. 
S csak egy-kettő az, kinek, ahogy a boltív a belsőt hordozza, Jézus Krisztus, a vállán útitársa. 

 

 
 
 

ŐSLELKEK KELJETEK! 
Csesztregi Csaba zenéjére 

 
Ősidőkből üzenet. 
Régről így eredett. 
Őseinktől üzenet. 

Táltosunk hozhatta, csak így lehet. 
 

Őslelkek keljetek 
Szűm erősíteni! 

Küldjétek fényetek 
Lelkemet menteni! 

 
Tápláljatok csillag-tejjel, 

Áldjatok bölcs'ségetekkel, 
Tudástokkal vezessetek, 
Sötét időn el ne vesszek! 

 
Őslelkek jöjjetek 
Szűm erősíteni! 

Adjátok fényetek 
Lelkemet menteni! 

 
Tápláljatok csillag-tejjel, 

Áldjatok bölcs'ségetekkel, 
Tudástokkal vezessetek! 
Sötét időn el ne vesszek! 

Szítsátok fel lelkünk mélyén 
Szeretet-tűz lángjait! 

Vessétek el szívünk mélyén 
Honszeretet magvait! 

 
Hitetekkel töltsétek meg 

Hite fogyott álmaink! 
Fújjátok le tudatunkról 
Tudatlanság hamvait! 

 
Égből jövő jeleket 

Figyelő, jó szemeket 
Kérő ez az üzenet. 

Táltosunk hozhatta, csak így lehet. 
 

Őslelkek keljetek 
Szűm erősíteni! 

Küldjétek fényetek 
Lelkemet menteni! 

 
Tápláljatok csillag-tejjel, 

Áldjatok bölcs'ségetekkel, 
Tudástokkal vezessetek! 
Sötét időn el ne vesszek! 

Szítsátok fel lelkünk mélyén 
Szeretet-tűz lángjait! 

Vessétek el szívünk mélyén 
Honszeretet magvait! 

 
Hitetekkel töltsétek meg 

Hite fogyott álmaink! 
Fújjátok le tudatunkról 
Tudatlanság hamvait! 

 
Őslelkek jöjjetek 
Szűnk erősíteni! 
Adjátok fényetek 

Lelkünket menteni! 
 

Őslelkek keljetek 
Szűnk erősíteni! 

Küldjétek fényetek 
Lelkünket menteni! 

 

2016. 08. 26. 

 



 

Móra Ferenc 
A hegedû 

 

Gyerek voltam még, 
Annak is aprócska. 

 
Egyéb játékom 

Nem volt, csak egy ócska, 
Vén hegedű, mit 

Poros nyugalomban 
Leltem a lomban, 

Valamely sarokban. 
Az Isten tudja, 
Ott ki felejtette, 
Hol porlad a kéz, 
Amely odatette: 
De megörültem 
Én neki felette, 

Bár nem is sejtém, 
Mire való vóna. 

 
Mellette nyűtten 
Hevere vonója. 

 
Róluk a port biz 
Le se törülgettem 
Hanem azonnal 

Szolgálatba vettem: 
Lónak a hangszert, 
Kardnak a nyirettyüt. 

Mulattam vélük 
Hol külön, hol együtt, 

Mikor miképen 
Kivánta a játék. 

 
Az igaz célra 

Rá mégse találék, 
Bármi csapongó 
A gyermeki elme. 
(Ó, ha ma olyan 
Félannyira lenne!) 
Megesett olykor, 
Persze akaratlan, 
Hogy vonómmal a 
Húrok közé kaptam: 
Zörgött, csikorgott, 
Kinosan sikongott, 
De nem kedveltem 
Ezt a fura hangot. 

 
Egyszer azonban, 
Isten tudja honnan: 
Hozzánk egy vándor 
Egyszerre betoppan. 

Orcája sápadt, 
A ruhája tépve, 

Nem mertem nézni 
Ragyogó szemébe. 
Megáll előttem, 

A hegedűt nézi, 
Csak nézi, nézi 

S kezembül kivészi. 
Lágyan, szeretettel 

Lefujja porát, 
Megpengeti halkan 
A húrok sorát, 
Aztán szilajan 
Álla alá kapja, 
A tépett vonót 

A húrokra csapja, 
És húzza, húzza 
Egyre tüzesebben. 
Sohse hallottam, 
Ilyet életemben! 

 
Olyan volt, mintha 
Röpitne hinta 

És rengve-ringva 
Szállnék föl a mennybe, 

Az Isten elejbe 
S kristályteremekbe 
Az angyalok serge 
Játszna velem. 
Aztán olyan volt, 
Mintha anyám 
Ringatna lágyan 
Szelid karán 

S már szenderegtem 
Lassú dalán, 
Mikor a vándor 

Ment, ahogy jött: lopva, 
Hegedűm dobva 
Szótlan a sarokba. 
Én meg sieték, 

Lázban dideregve, 
Csuda-hegedűm 
Zárni a szivemre. 
Esengtem neki, 
Kezem összetéve 

(Ki nem volt gyerek, 
Kinevethet érte): 
Hogy jöjjön elő a 
Tündér, aki benne 
Lakik s az elébb 
Szivem telezengte! 
Csak jöjjön elő 

Fátyolköntösében, 
Ahogy tanultam 
A dajkamesében, 
Csak jöjjön elő 

A drága, a fényes 
S ami az enyém, 

Minden az övé lesz! 
Csak jöjjön elő: 

Rimánkodtam egyre... 

S még szorosabban 
Szoritom szivemre. 
A fa nyöszörgött, 
Mintha lelke lenne: 
Megtudom mindjárt, 
Hogy mi lakik benne? 

Faragó-fúró 
Szerszámot kerestem: 

A hegedűnek 
Húrjait leszedtem, 
Fájának vésőm 
Neki feszitettem 

S csak ahogy széttört 
Apró darabokra, 
Néztem zokogva 
A drága romokra. 
Ó, de nem a kárt, 
Nem a játék vesztit: 
Sirattam azt, hogy 

Nem találtam semmit... 
Azóta eljárt 

Az idő felettem, 
Nemcsak megnőttem, 
Hanem ez egyben, 
Meg is öregedtem: 
Hiába tanultam, 

Meg nem javultam, 
Máig se okultam. 
Ma is, ami szép 
Akad az utamba, 
Lelket keresek 

Gyerekésszel abba, 
Mindig apróra 
Bontogatom. 

 
S a semmit mindig 

Megsiratom. 
 

(1923) 
 

 



 

 

 
 

A Magyar Nemzeti Levéltárban családom sepsiszentgyörgyi iratai között találtam rá erre az égi, magyar 
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