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Kaffka Margit versei 

 
 

MORVAMEZÕTÕL URÁIG 
 

Apám északról jött. A lelke ércvizű tó, 
Mely súlyos hegyek sötétjén küzdve ezerévig szivárgott, 
S elnyomva, mély magányban mindent magábaváltott, 

Mi titkos, lágy erővel oldó és gyógyító. 
Oly szomorún fölényes, mint bölcs, szelíd, komoly, 
Egyetlen hű szolgája valami izgága, zsarnoki úrnak, 

Kitől rakoncátlan kis úrfiai tanulnak. 
― A csigaháza volt egy szép, hűs, okos mosoly. 

S gyermeke én... 
De én kicsinyebb vagyok, mert érzem, csak nem merem követelni a részem. 
Mert kezem egy kilincsen, csak nem mertem soha még felnyitni egészen. 
Ha sértve elémvet morzsákat az élet, gőggel a porban otthagyni se merem. 

Bár gyűlölet fullaszt, emberséggel fölveszem és ajakammal illetem, 
Sőt, ― hogy érdemes legyek, önként viselek böjtöt és terhet és jármot. 

Ha üt, jogformát keresek, hogy igazát védjem és félreállok. 
Mert csigaházam és menedékem az ál-fölényű alázat. 

― Mert belezárkózva egyedül vagyok, úr vagyok, senkise láthat, 
Mert leigázott, szlávos apák hős félelmében reszket a lelkem, szegény. 

S így tisztelve ― kijátszhatom a dolgokat gyengén, ravaszul ― apáim gyermeke én. 
S lám, furcsa-e, szégyen-e? ― Anyám véreit is a vérembe leltem. 

Vércseszemű, lobogó, nagyhomlokú, kislovú had, 
Verecke után a lápos, puszta Urában kicsiny urak, 

Kik évezerig „ellenszegülének” bús garral a zsombékos telken. 
Hol újudvar állt, finom idegenség, bőárnyú, kegyes királyi palást. 
Nem mentek el. Eb ura! Ott különb ember is koccintana nálunk. 
Igriccel ittak. Magukét. Szamosszeg a világ, és házuk a váruk! 

Igric, ha dicsérve nótába-szerezte, kacagva laktatták torkig a nyavalyást. 
Volt, ki paraszttal soh’se szólt, köztük szeges ostorral járt csak. 

De nagy pestis-időn haló szemüket ő fogta le csinján. 
Másik asszonynak esküdött, hogy gyűrűje ott lesz örökre az ujján, 

S egyszer... levágta gyűrűstül az ujját, hogy oda lökhesse elébe: ”Lássad!” 
...S hogy mindez bennem asszonnyá kicsinyült! 

Tudod-e? Hogy engem akarni nem, csak kérni és várni lehet. 
Hiszed-e? Nekem egy kicsit mindegy. Nem sírok. Kacagva szeretek. 

Játszol? ― Túljátszom. (Bennem valami nagy álomkomoly!) 
Elmúlt? ― Nem is volt! (Hol az ”örökké” szent babonája, hol?) 

Ó, én megkeresem az asszonyt, a másikat, hogy jó legyek hozzá, és szívemre öleljem. 
Megáldalak vele, elküldelek vele (előttem nem lehet asszony), hogy kedved teljen. 

Így! ― (Bús álomurak, Ura urai a láp szigetén.) ― 
A csigaházam, a váram olyan egy, oly gyönge... olyan én. 

 
Nyugat, 1909. II. köt. 596. I. 
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LITÁNIA 
 

Te édes-kedves társam, 
Miféle szerződés ez? 
Micsoda Isten irta, 

Mikor szivünkbe irta? 
 

Ez puha, fehér párnám, 
Min nem nyugodtam eddig. 
Lelkem szép muzsikája 
Mit nem hallottam eddig. 
Bölcsességgel teljes könyv; 
Mostanig nem tanultam. 
Én friss-jó egészségem; 
Mily soká beteg voltam! 

 
Én reggeli harangszóm, 
Szép, napos délutánom, 
Szelíd, esteli lámpám, 
Sürü csillagos éjem. - 
Ó éjem, égem, kékem, 

Te kedves-kedvességem! 
Csobogó, teli korsóm, 

Friss, hajnali harangszóm, 
Csendes, nyugalmas álmom, 

Napfényes délutánom. 
 

"Szerelem"? - ezt már írtuk, 
Prózába, versbe sirtuk. 
Szerelem; olcsó szó ez: 
Szerelem, - így ne hívjuk! 
Apám vagy és fiam vagy, 
A mátkám és a bátyám, 

- Kicsiny, fészkes madárkám; 
Ideál, - szent, komoly, nagy; 
Pajtásom, kedvesem vagy. 

 
Hittel és emberséggel 
Első te, kit vállallak, 

Kit szóval-szívvel vallak 
És álmomba se csallak. 
Kit bántani nem hagynék, 
Kiért tán ölni tudnék; 
Te édes-kedves társam, 
Miféle szerződés ez? 
Micsoda Isten irta? 

 
 

Nyugat, 1916. II. kötet. 606-607. l. 

 

LACKÓ 

 
Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág, 

Édes, lihegő, bimbószínű lény. 
Vér lüktet benne! Eleven valóság! 
S nézem kétkedve, tanakodva én. 

Vánkospihéit elzilálni félek, 
Már szétterült az álmaim felett, 
Már átölelem féltve, mikor ébred, 
Ó, el ne rebbenj tőlem, új igézet! 

- - - A te szemeid a leggyönyörűbb szemek. 
 

Jött valakim, aki nem volt idáig, 
- Felém rajzó, bomlott vágyakkal telten, 
(Bár öltögettem hószín, csöpp ruháit) 

Csak nemrég is, be messzi járt a lelkem! 
- Hát vége volna a titáni hévnek? 
Nagy száguldásnak viharparipán? 
Közelebb jöttek-é a messzeségek? 

Nem! - Csakhogy itt engem keres az élet, 
- - - Az csak a párna fodra, Csacsikám! 

 

Már halkan úszik a soktornyú város, 
A légemelte, rezgő, csalfa kép 

Mindegyre messzebb. És nyomába szálldos 
A vágy, - szétfoszló, lenge párakép. 
Viharzó tapsok zaja szerteszéled, 
Homályba hullnak kísértő szemek, 
Kilobban a tűz, elhallgat az ének, 

Itthon maradtam - mindörökre véled. 
Egy álom int még. - - - Ne sírj! Nem megyek. 

 

No lám! Elgörbült kedves gyűszűszád. 
Ne sírj, kis ember, én gyönyörűségem! 
Se lát, se hall egyébrül az anyád, 
- Tejszagú, édes kis testeden át, 

Csak azon át szabad az út már nékem. 
Halkan hívó szók még kísértenek, 
De a kiáltásnak ereje nincsen. 

Szeme lezárul. - Nem, nem mehetek! 
Csitt... aluszik! És akkor jól van minden. 

 
A Hét, 1906. II. kötet. 510. l. 
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Kühne Katalin 
 

EGY NEMZET GYÁSZOL∗ 
 

Sír az ég, hullatja könnyeit értük. 
Mi mégis égünk, remélünk és élünk. 
Újra kezdjük életünk, nő sírokon 
virág, bokor, fa lombosodik. 

 

Egy nép eszmélt, együtt indult, vállalták 
a harcot, a szenvedést, a kínhalált. 
Megnyomorítottak, megdicsőültek. 

Csendben imádkozunk, ez így lesz ünnep. 
 

Megérkezett a nyári kánikula után 
vihar, zuhogó eső. Mindent tisztít, 
vérüket elmossa hatvan év múltán. 
Árkok megtelnek, sebek feltépődnek. 

 

Emlékezünk srácaink tetteire, 
hős kiállására, fiaink halálára, 

börtönökben megkínzott szüleinkre. 
Kimondták a kimondhatatlant bátran. 

 

Igy végleg megpecsételődött sorsa. 
Üldözöttek, kitagadottak lettek. 
Kitelepítettek, munkatáborba 

vittek, hol százezreket éheztettek. 
 

Tíz-tizenöt évet ültek gyermekek. 
'mikor a tizennyolcat betöltötte, 

több száz fiatalembert kivégeztek, 
a vérbírák ártatlanokat öltek. 

 

Piros vérüket ontották az utcákon, 
jeltelen sírokba temetve fekszenek. 
Évtizedek múlva kaptak sírkeresztet, 
a háromszázegyes parcellában nevet 

 

'kik előtt hatvan éve gyászolt egy nemzet. 
Elenyészhet, elszáradhat minden élet, 
de tavasszal megújulhat, élni kezdhet, 
nyáron kiteljesedhet, újra teremhet. 

 

Földünk gazdagodhat, velünk gyermekünk. 
Értelme fejlődhet, eszméket szülhet, 
így nekünk új világot, békét hozhat. 
Csatát nyer, igazáért kiáll, szólhat. 

                                                 
∗ Ezt a verset 1956. október 23-ára, a csodálatos napok emlékére 
írtam, hatvan éves évfordulónkra, és az utána következő megtor-
lások miatt, amelyek százezreket nyomorítottak meg. Ha méltónak 
találjátok, osszátok meg másokkal, akik szintén átélték ezt a kor-
szakot. Ismeretlen emberek összebomlása, 13 nap dicsősége, majd 
szüleink, fiatalok szenvedései, gyermekek vére az utcákon, hősies 
tettei, a börtönökben, gulágokban, kitelepítésekben, statáriális bí-
róságok ítéletei által kivégzettekre emlékezzünk, amíg élünk. Le-
gyünk büszkék rájuk, mondjuk el nekik, milyen nagy változás in-
dult el akkor, amit a világ népei azóta is példaként említenek. 
Azok, akik ezután Nekünk, akik mindezt átéltük, kötelességünk 
megosztani utódainkkal:    

 
Melher Marika 

 

HAJNALI MISE 
 

Jeges fehér hajnalon, 
hajlékom elhagyom, 
arcom fagyba mártom, 
indulok eléd Jézusom. 

 

Karcsú, bús kémények, 
ég felé pipálnak, 

fenyőágra, bokorra, 
dér hálói szállnak. 

 

Fényes hajnalcsillag, 
házak fölött kóborol, 
léptemre kapualjból, 

kutyák vicsora válaszol. 
 

Sápadt képe a holdnak, 
társként követ utamon, 
dideregve belém karol, 
s körbefonja alakom. 

 

Halvány lámpafények, 
elnyúlt árnyékára lépek, 
felém jönnek, elhagynak, 
jégtükrök elém buknak. 

 

Öregedő asszonyok, 
adventi vén pásztorok, 
csoszognak mögöttem, 
rózsafüzér kezükben. 

 

Toronyban óra bong, 
rorátéra hív a harang, 
tölgyfa ajtó nyikorog, 
léptüktől csizma kopog. 

 

Három királyok jönnek, 
Jézust váró bölcsek, 
betlehemi csillagok, 

fényt hordó asszonyok. 
 

Homályból sötét padok, 
oltár előtt ministráló angyalok, 
orgona hangja száll velünk, 

párát lehel énekünk. 
 

Adventi gyertya serceg, 
feszület elé térdelek, 

imára kulcsolom kezemet, 
várom a születő kisdedet. 

 
 
 

 



 

 

 

 

Ábrányi Emil 
 

ÉL A MAGYAR... 
 

Fessétek bár sötétre a jövőt, 
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, 
Beszéljetek közelgő, hosszu gyászról, 
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról: 
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! 
Szentűl hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
Többet ki küzdött és ki szenvedett? 
Hiszen vértenger, temető a mult! 
Vetettek rá halálos szolgaságot, 

Irtották szörnyen... ámde a levágott 
Törzsek helyén még szebb erdő virult. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 

Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

Ki a saját pártos dühét kiállta, 
Annak nem árthat többé idegen! 

Hányszor harsogták kárörömmel: Vége! 
S csak arra szolgált minden veresége, 

Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 

Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

Szükség van arra nemzetem, hogy élj! 
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy, 
Van egy erényed, mely fényt vet te rád, 
S melyért az Isten mindent megbocsát – 
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy! 

Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
Ha minden nemzet fásultan lemond, 
S a szent rajongás mindenütt kiég, 

S a büszke jognak minden vára megdől: 
A te szabadság-szerető szivedtől 
Új lángra gyúlad Európa még! 

Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar örökre élni fog! 

 
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, 

Ki trónusán bírói széket űl! 
És hogyha minden búra, bajra válik, 
Romok között is hirdetem halálig, 
Erős, nagy hittel, rendületlenűl: 

Legyen bár sorsunk még oly mostoha, 
Él a magyar s nem veszhet el soha! 

 
 



 

 

 
 

”Honfoglalás kori kereszt a jászberényi Múzeumban” Fotó Márta Zsolt 

 
 
 

Következõ szám tartalmából: 
 

Farkasinszky Tibor: Magyarok régi istenség és népneve 
 

Gyárfás Ágnes: Vágd ketté a horgas inát. Lábsérülések szimbolikája 
 

Kühne László: Egy szemtanú emlékezései: Miskolc, 1956. október 
 


