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ELŐSZÓ 

 

         Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 

alpolgármesterének álságos készsége nyomán... 

A hazám egyik sajátos képviselőjeként jellemző írásaimból 

összegyűjtött gondolatkör megismertetése volt a célom. 

Műveim könyvbe való összegyűjtése után ajánlottam fel 

Székelyföldnek ihletettségem termékeit. 

Kiszélesíteni szerettem volna a magyarság egy különlegesnek 

mondott egyéniségének szellemében rejlő gondolatiságát. 

Mindez több évtizedes fejlődési folyamat önkéntelen, ill. tudatos 

megnyilatkozásokból való válogatás, melyek jelentős része 

eruptiv, lágy, finom szálakkal átszőtt érzésvilág költőiségét 

mutatta be. 

Az emberré válás során elsajátított tudás metamorfizálódott 

folyam-jegyeivel való kifejezésvilág megformálása. 

A művek többsége, őszinte elismerést váltott ki sokakból, 

akikhez íródtak, ellentétben a ma ál- és valósnak tűnő, irodalmat 

kisajátító kreatúrák alattomos, elfagyasztó hozzáállásától. A 

buta magatartás-formációk ellenére a sok irodalomra ráérzők 

biztatása arra ösztönzött, hogy a székelységnek írásaimból egy 

széles spektrumú válogatást nyújtsak át... 

Szándékaimat azonban a nyájasan készségesnek mutatkozó 

alpolgármester asszony - bátorítását követően - a háttérből 

sunyin irányítottan meghiúsította. 

 

A lelke rajta... 

Köszönet ezért Sztakics Évának és Bartha Mónikának 

 

Sztgy.2o16.ian.7 
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A PILLANAT 

 

Néha úgy érzem, mintha ezer éve 

nézném már azt, mit meglátok hirtelen. 

Egy pillanat és kész az idő-kéve, 

mit sokezren szemlélgetnek így velem. 

                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

                                                    

            

 

 

 

 

 

 



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

3 

 

 

AZ ELMÉLETEKRŐL 

 

Egy laikus gondolatai a fajelméletről 

 

Az embert anatómiájának és intelligenciájának 

jellegzetességei   emelték a többi faj fölé.  

Mindezt egyenes gerinccel való járása, 

munkaeszközeinek készítése, ill. folyamatos technikai és 

technológiai fejlődése, gondolkodása jellemzi. 

A ráutaló jellemzőket koponyacsontjainak felépítése és 

szerkezet kapcsolata miatt fejlődhető agyállománya és 

tüdőkapacitásának nagymérvű agyi felhasználása valamint a 

húsevés és a gégefő távolsága, majd az ezeket jellemző gén 

megjelenése teszi  lehetővé. Nem így a  majmoknál... 

Összehasonlítva a két faj számomra rendkívülien eltérő 

jellegzetességeit, figyelemmel a kutatások erdményeire is, 

tévesnek ítélem meg azt a fejlődéstörténeti tézist, mely szerint az 

embernek és a majmoknak közös ősük lett volna. Véleményem 

szerint, egyszerűen csak arról van szó, hogy az un. 

emberszabásúak génállománya áll legközelebb az ember 

génállományáéhoz. Hihető, jól hangzó álokoskodások bonyolult 

halmazát hallhattuk, olvashattuk az emberi faj fejlődéséről, 

melyek számomra csak axiómák maradnak a tézis egyes 

területein.  

Az emberi jellegzetességek vajon mitől alakultak ki, 

illetve át, és  az  emberszabásúaknál miért maradtak azok el. A 

majmoknál átmeneti fejlődési szakaszok nem voltak soha 

semilyen formában bizonyíthatók, még nyomokban sem. Vajon 

miért? Talán éppen azok a kis „géneltérések” az okai, melyek - 

úgy tűnik - éppen elegendőek ahhoz, hogy  ennyire eltérőek 
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lehessünk.  A feltételezett „közös rokonunkat” pedig fejlődésében 

mi jellemezte?   Mikor, miért és hová tünt? 

A feltett kérdésekre a tudós társadalom nem tud 

megfelelő válaszokat adni. Igaz, hogy az emberi faj fejlődésére 

azért vannak igazoló jelek, de az átfogó konklúziók elsősorban 

feltételezéseken alapulnak. 

Az ember színre lépésével kapcsolatos legfontosabb 

kérdésekre a válaszok  a tudományos kutatások mellett, csak a 

spirituális mélységekben alámerülő, arra hivatottak 

képességeivel együtt lelhetők fel.  

Az is zavaró és egyúttal bizarr kérdés  marad számomra,  

hogy a természetben fellelhető flora vagy fauna egyes egyedei 

alkalmazkodtak bizonyos körülményekhez...? Terminológiailag 

nem találom helyesnek ezt a terminus technikust, mely ítélet, 

mint következtetés eleme. Mindaz, amit alkalmazkodásnak, 

emberi jelzővel felruházott mechanizmusnak jeleznek, az nem 

más, mint terminus ad quem: vagyis az az idő, amikor valaminek 

végbe kell mennie.  

A tantétel kifejezés pedig laikusként is 

ellentmondásosnak hat, hiszen az életkörülmények hirtelen 

megváltozása gyakran előfordulhatott bolygónkon, míg az 

általános átalakulás folyamatát azonosan vagy hasonlóan nem 

lehet elvárni egyetlen fajtól sem.  Az ilyen körülmények ugyanis 

gyors kipusztuláshoz vezettek. A genetikai átváltozáshoz, 

mutációhoz, ha úgy tetszik transzmutációhoz, lassan lezajló 

folyamat és hosszú idő szükséges. Az esetleges gyors 

átalakulások megítélése csak feltételezések lehetnek, melyeket 

csak mesterséges körülmények létrehozása mellett lehet 

hozzávetőlegesen meghatározni. 

Úgy tűnik, tudósaink kissé könnyedén játszadoznak a 

dinoszauruszok krétakor környékén, először nyolcvan, majd 

hatvanöt millió évvel ezelőtti  időkre datált történéseivel is. 
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Határozott sejtések vannak arról, hogy végül is mitől pusztultak 

ki más fajokhoz hasonlóan... Bár arról nem ír a fáma, hogy a 

krokodilok hogyan maradtak fenn? A dínók kipusztulásából arra 

a konkluzióra jutottak, hogy ez a helyzet vezetett az emberi faj 

megjelenéséhez....? A dínók kihalása nélkül létre sem jöhettek 

volna?! Fikciónak tartom az ezzel kapcsolatos állításokat, nem 

pedig abszolút tudományos tényeknek. 

Ilyen pl. az óceánok kialakulásával és még ki tudja hány 

feltételezéssel kapcsolatos állítás is. Úgy tűnik bolygónk olyan 

kémiai - fizikai metemorfózisokon esett  át, melyeket szinte 

lehetetlen analizálni már... 

                           Kecskemét 1949-1999 

                                  A szerző                                  
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ÖNVALLOMÁS 

 

Visszatekintve a közelmúltba, milyen lélekölőnek és 

milyen pusztító erőnek szánták azt az irányomba gátlástalanul 

kimutatott gyűlöletet, rosszindulatot, mely áthatotta a helyi   

„Forrás” c. irodalmi lap főszerkesztőjének több éve elhangzott 

szavait... 

Majd később egy nárcisztikus női lény, aki a saját maga 

által kreált erényében való tobzódása után állt bosszút - 

lelepleződését követően - kihasználva a nemiségéből fakadó s 

közvetlenűl ható befolyásoltságát. Bűnös szövetkezéseken 

keresztül szórta szét „undok nyálát”, ami majd megfertőzött 

minden álerkölcsbe vetett hitet, melyet a jellemhiány kölcsönös 

érdekekből fakadó álságosság irányított.  

Szörnyű rombolást akartak okozni bennem, hogyha 

hitem, reményem nem a magyarság, őseim erejéből 

táplálkozhatott volna. Így, ez csak tovább növelhette erőm s 

erősíthette lelkületem a gonoszság ellen. Meggyőződésem, hogy 

mindez, amit rosszakaróim hatalmukkal visszaélve elkövettek 

ellenem,  visszaszáll reájuk. 

Az Úr és a Szűzanya védelmezzen minden tisztességes és még 

gyógyítható, álnok magyar testvéremet is. Ámen.                                                                               

                                                                               

                    A szerző
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A MAGÁNYOMBÓL KIÖLELŐ ÁGNAK 

KÖLTEMÉNYES PRÓZA 

Tudod, természetemből fakadóan sokat gondolkodom. 

Bármit is csinálok, foglalkoztat a jelen holnapja, mely még a mát 

is sokszor elbizonytalanítja. Főleg, amióta elvesztettem életem 

utóbbi időszakának legszebb ágát, és nem tudni, hogy a tavasz 

fakaszt-e újat vagy folytatja az enyhe és mégis riasztó tél 

talányát? Ki tudja?  Azért reménykedem, de a gyakran feltámadó 

szél - jó hangulatommal együtt - sokszor szertefújja, és elveszíti 

valahol, ... az Isten tudja?  Közben bírkózom a vékonyabb és 

gyengébb ágaimat tördelő természeti elemmel, mely néha 

igencsak nekifeszül, és én ilyenkor ösztönösen félek, aggódva 

meggyengült győkereimért is. 

Majd a megszelídült orkánrohamokkal megbékélve és a 

megszokott gondolatfonalaimat meglelve, a korábban 

szétszóródott magvaimra gondolok. Vajon a Földanyába rögzülni 

tudtak-e, hiszen a testük olyan sérülékeny és parányi?... Bízom 

benne, hogy többnek is sikerül kicsíráznia. Itt, egyedül, közel és 

mégis távol mindenkitől, a szellők áramlatainak  segítségével 

kapok hírt a világ dolgairól és a társaimról. Ahogy gyengéd 

hullámai átfutnak kérgemen és hiányos koronám ága- bogain, 

minden rezdülést átéreznek gesztjeim. Nyugvó nedvemen 

átcikázva, megborzongatnak áramlatai. Ilyenkor érzékelem a 

földi lét sivárosodó, de azért még mindig megújhódni kész 

szösszeneteinek vonulatát.  

Majd elmélázgatok. Zöldellőn tán, másmilyenné 

alakulván, felfrissülve gyönyörködhetem a természetem magától 

értetődő, számtalan új hajtásán. Elképzeléseimet, mint titkos 

sóhajom vágyát, szólongatom és susogom feszülten figyelve, hogy 

alvó ereimben hallgathassam  vissza érzelmi hangzatom, hogy 

így is hathassak jellemzőim  tisztaságára.  
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Megőrizve azért sajátosan nyíló- és záruló türelmem 

biztonságát, hogy majd egy napon, megszabadulva vad 

hajtásaimtól, végre zsendülve szabad teret engedhessek a 

változásnak, a másságnak, és felpezsdülve, egyre megerősödve  

törhessek a Nap, az ég felé. Abban a hitben, hogy aki felém jár, 

kedvét lelheti bennem. Nagyon szeretném már, mint bűszkén 

küszködő, hogy egyedüllétem törvényszerű állapotát, az oly 

nagyon várt, üdítő, tavaszi záporok megváltoztassák. Egyre telve 

bizalommal, mint e világban elfoglalt helyén lévő, vágyom, hogy 

valamilyen módon megérinthessem végre a természet adta 

társam, annak is belém kapaszkodó és ölelő, a szeretettel felém 

forduló ágát. 

                                                                                       

Kmét.o7.febr.12. 

                                                                        A szerző 
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MÚLTON TÚL 

 

Még mindig a rég megszépítő sármja emlékeztet rád, 

mert én már nem forralok bosszút, majd Isten legyen bírád. 

A létkép-vonulat rögös, én is tanultam belőle, 

ma már más a gondolat és vágy, és nem fontos ölel-e. 

Hazug forma kéjéhes sikolya élvezetet nem nyújt, 

a kaján múlt jövőjét felélve meddőnek bizonyult... 

Hiszen bármily tág is a még mindig ismeretlen világ, 

a jelen csak oltvánnyal lehet új gyümölcsöt termő ág. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Kmét.o6.szept.29                                            
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EMLÉKEIMBŐL 

 

             „Mindenképp az igazság érvényre juttatására”- 

esküszöm... 

-JUSTIZMORD- 

            A harmadik évezred csalódás-sorozatának egyik 

legaljasabb, legmegrázóbb élményei közé sorolhatom Szőrös 

Margit és fertelmes, céda játékaihoz tartozó, majd azokban is 

főszerepet vállaló dr. Tahó István Imre, ill. segítője, dr. Kárász 

Csaba rendőr-főtisztek által megindított, szövetségben 

elkövetett, hatalommal való visszaélés bosszúhadjáratának bírói 

megnyílvánulásait. 

A bírónő, dr. Szláv Zita, volt feleségem kolleganőjének, 

Agyagos Istvánné Évának menye, perem 2o1o .áprilisában 

tervezett  tárgyalási napján közölte, hogy én elfogultságot 

jelentettem be, persze teljesen jogosan, és annak elbírálása, 

melyet már közben több bírónő közbeiktatásával elutasítottak, 

még  nem érkezett meg... Így, a következő tárgyalás napját 

2o1o.május 13-ra tűzi ki...? 

Közben, a tanulgató, fiatal, csenevész, csúnya és igen 

rosszindulatú ügyészségi képviselő előtt öntelten megkérdezte a 

háttérből előrángatott vád tanúját, Szőrös Margit szomszédját, 

egy idős, kissé kelekótya nőt, hogy mit tud rólam? 

A tanú felháborodva adta elő: - Engem soha sem látott, 

nem ismer, rólam semmit sem tud. Őt hagyják ki ebből a 

cirkuszból!! 

A bírónő nem jött zavarba... Magabiztosan, hamiskás 

mosolyát a tanúra villantva, annyit mondott erre, hogy ő majd 

behívja, mint tanút, és kioktatja. Akkor majd tudni fogja, hogy 

mit mondjon. Elámultam ekkorra önkényen... 

Mindezek előzménye az volt, hogy 2oo8. októberében 

Anyám ékszereinek használatát a többes játékot űző asszonynak 

megtiltottam... 
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Nagy nehézségek árán, mert közben mintha mi sem 

történt volna, hozzám tovább járt, azokat visszaszereztem azzal a 

fenyegető megjegyzésével, hogy rendőr barátjával majd 

elintéztet. 

         -   Megállj! Megbánod te ezt még! - sziszegte szikrázó 

szemekkel. 

Ezt azonban meg kellett tennem, már csak azért is, mert 

időközben megtudtam, Szőrös M. az ékszereket eladta volna 

titokban. 

Volt feleségem segítségével arra is fény derűlt, ill. 

bizonyítást nyert, Gittuska mellettem másokhoz is eljárt, szoros 

fizikai kapcsolatot létesítve. Hiába játszotta az okost, hogy őt 

soha nem kapja el senki...! Kis raktárszerű lakására nem vitt ő 

senkit, nemhogy magas beosztású ismerőseit hívta volna fel. 

Olykor, egy-egy Kecskeméten járt természetgyógyász 

ismerősét hívta csak meg egy kis etyepetyére. Az egyedül élő 

bíróhoz és a rendőr-főtiszthez magától értetődően ő járt el. Szőrös 

M. erkölcsét - a bíróság részéről - álszent dolog volt védeni. 

Titkos szeretői, akik segítették elhelyezkedésében, utóbb a 

Katona J. Könyvtár nyomdájába, ellenszolgáltatásként szexuális  

perverzitásukat élhették ki, amint ezt ez az aljas nő korábban el-

elejtett róluk, megfeledkezve magáról... 

Az ellenem kitervelt povokációra - miután 2oo8. október 

másadik felétől 2oo9. február elejéig mindent előkészített 

párhuzamos szeretőjével, dr. Tahóval, február 5-én került sor. 

Miután lezajlott szégyenletes rendőrségi álkihallgatásom, 2oo9. 

ápr.27-én az ügyészi határozatot már pár napra rá meghozták, 

amikor kórházban voltam. 

Sajnálatos az a szerencsétlen körülmény, amikor is 

idegességemben nem említettem meg, hogy az a pár hosszabb 

kapcsolatteremtési kísérletem telefonon abból eredt, hogy 

vacsorára való meghívásomkor mostam is és természetesen 

főztem. A belső szobában lévő vonalas telefont pedig beállítottam 

automatára, aztán megfeledkeztem róla. Ezt aztán úgy felfújták, 

mintha én lettem volna a zaklatás fenegyereke. Persze Szőrös M. 

a régebbi mobilját, amit nekem ígért, 2oo8. karácsonya után, 
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amikor együtt vettük meg második mobiltelefonját, elfelejtette 

ideadni. Később, mivel az első telefonszámát használtam, de azt 

a készüleket ritkán hordta magával, nem sokszor tudtam hívni. 

Általában ő keresett. Természetesen erről nekem szólt. Annyit 

mondott mindig, hogy otthonhagyta a készülékét. A körülmények 

kivizsgálása egyértelművé tette volna mindezt, mint azt is, hogy 

a vonalas telefonjainkon rendszeresen beszéltünk, de az magától 

értetődően nem terjedt ki ezekre, mint ahogy más eseményekre 

sem. A fontos tények kimaradtak a jegyzőkönyvekből. 

A vizsgálatok  nem említenek meg semmilyen engem 

igazoló és felmentő mechanizmust. Igazságszolgáltatásnak 

nevezett „gittegyletet” azok nem érdekelték. Csak az álnok 

asszony érdekét képviselték  már az elején is, amikor teljesen 

indokolatlanul, az ő hazugságaira építve, a rendőrség átvette az 

állam nevében „személyi jogait”! Így csak - engem megkerülve -

tanúként hallgatták meg. Amiért megmertem fellebezni a 

gyorsan meghozott ügyészi határozatot, összezártak ellenem. 

Előzményként megemlíteném, hogy 2oo9. febr.5-én este 

Szőrös M. telefonon hívott, és kérte menjek elé a 

buszpályaudvarra, mert elhozza a régen ígért, végre megvarrt, 

kisebb munkákra használt holmijaimat. Jókedvűen vacsorázott 

nálam töltöttkáposztát. Majd a nappaliban hirtelen rákérdezett 

korábbi leleplezésének körülményeire, de én nem árultam el 

azok részleteit. Dűhbe gurult, és az ágy felé ugrott. Az ottani, 

általam vett  pizsamáját akarta kivenni az ágyneműtartóból. A 

gyors, számára is váratlan mozdulattól megbotlott. Oldalra, 

felém  esve az ajtónak vágódott, beletenyerelve az üvegbetétbe.   

Szerencsére azt vastag függöny fedte, így nem történt semi baja, 

az ijedtségen kívül. Engem úgy meglepett ez a gyorsan lezajló 

eseménysor, hogy csak utána tudtam kapni, de az esést már nem 

tudtam megakadályozni. Csúnyán káramkodva kászálódott fel. 

Én, látva, hogy az ajtóüveg kitört, felszólítottam, azonnal tünjön 

el.  Tetű-lassúsággal húzta az időt. Cipői az istenért sem akartak 

a helyükre kerülni. Nagy nehezen készülődve végül kilépett az 

oszlopos folyosóra, én utánaléptem, a küszöbre figyelve. 

 

Majd ő megtorpant, és a pillér, ill. a pince korlátja között 
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hirtelen, hátrafelé  kaszáló ütéssel, ököllel jobb halántékon 

csapott. Megszédültem, de még hátrafelé léptem, hogy 

összeszedjem magam. Abban a pillanatban már újabb ütés zúgott 

el az arcom előtt, amitől a kedves Gittuska nekilendült és fejjel a 

korlátnak zuhant, majd annak alsó összekötő profilvasára 

támaszkodva felegyenesedett. Elképzelésének sikertelentségétől 

begorombulva hadonászott, ütött, ahol csak ért. Én a két 

karomat magam elé tartva védekeztem. 

Amikor levegőhöz jutott, rákiabáltam, hogy gyorsan 

takarodjon el, mert kidobom. Szőrös M. hátrafordult és 

nekiiramodott. Az előszobaajtónál félrerúgta az ernyőmet és 

kisietett a bejáratiajtóig. Azt felrántva, ami a cipőorrában 

megakadva a feje jobboldalához pattant, és az utcáról 

szitkozódott, fenyegetve. 

Becsukva az ajtót, az udvari széken elmélkedtem, nagy 

nehezen összeszedve magam, mert a történtektől teljesen kába 

voltam. Végül feleszmélve felhívtam ezt a szörnyeteg asszonyt, és 

közöltem vele, hogy odaadom a pizsamát. Ő, nyugodt hangon 

jelezte, hogy nem kell neki. Később úgy döntöttem, hogy utána- 

megyek a hálóruhával, amit meg is tettem, a pályaudvar 12-es 

kocsiállásának pihenőjénél az ölébe ejtve azt, és otthagytam. 

Fellélegeztem... Végre megszabadultam ettől a borzalmas 

lénytől. A következő napon, pénteken éjfél felé egy durva, 

arrogáns, obszcénül hangoskodó férfi, feltehetően, sőt, később 

bebizonyosodott  dr. Tahó hívott. Azzal kezdte: 

-Te vagy az a nőverő, te, szemét köcsög! 

Felszólítottam, beszéljen normálisan és mutatkozzon be! Erre 

sem volt hajlandó, ... mint ahogy a továbbiakban normális 

beszédre sem. Letettem a telefonkagylót, de a készűlék 

idegesítően csörgött tovább. Még egyszer kísérletet tettem a 

párbeszédre, de a vonal végén piszkolódás hallatszott özönével. 

Így a telefont kikapcsoltam. Amikor egy idő múlva 

visszakapcsoltam, az csörgött minduntalan. Beleszólva ismét 

fenyegetés hangzott, mocskos szitkozódások közepette. A telefont 

csendre állítottam. Aztán, hogy legyen nyoma az egésznek, 

felhívtam a rendőrséget. Az ügyeletes rendőrnő a történet 
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elbeszélését követően jelezte, hogy csak akkor telefonáljak, ha az 

illető a lakásomnál fenyeget. 

Másnap, szombaton, de vasárnap is hiába próbálkoztam 

Szőrös M. felhívásával, állandóan a brutális beszédű, durva 

férfiba botlottam a mosdatlan száján keresztül. Aztán már csak a 

rendőrségi kihallgatásom során találkoztam vele személyesen, 

mert beosztottjával felkísértetett magához - kíváncsi lévén rám. 

Ott is hallottam undorító ordítozásait. Aztán én is rákiabáltam: 

-Ne üvöltözzön velem! Nem vagyok én bűnöző, de gyerek sem, 

hogy megijedjek magától! 

Meglepődött, majd  odavakkantott a hadnagynak: 

-Takarodjatok! 

- Jellemző magára – szóltam, és elmentünk. Később, szinte 

erőszakkal levették tőlem ujjlenyomataimat. Amikor a r. 

hadnagy kiment a folyósóra, mert brutális főnöke hívta 

telefonon, a technikus odaszólt nekem, hogy az elébem tett 

apróbetűs nyomtatványt alá ne írjam, mert abban többek között 

még az is benne van, hogy magánlaksértést is elkövettem. 

Ez is olyan állítás volt, amit lehetetlen lett volna 

elkövetnem, de erre sem figyelt fel vizsgálódva senki. A rendőr 

arra hivatkozott, hogy típus formanyomtatvány, amit 

mindenkinek alá kell írnia, Draskovics belügyminiszter 

rendelete alapján. Természetesen nem láttam el kézjegyemmel. 

A rendőrségtől azonban csak úgy engedtek ki, ha a rendőr által 

kiprintelt gondolatokat aláírom. 

            Az olvasószemüvegem javításon volt, de az előadó nem 

volt hajlandó aláírás előtt felolvasni. Eszembe jutott dr. 

Szentkirályi László, volt gyermekkori haverom szólama, hogy ha 

bármi problémám adódna, csak szóljak neki. Gyors 

elhatározással megtettem, amit kért a rendőr, csakhogy 

szabaduljak már. 

           Szentkirályi ügyvédet csak másnap, április 28-án, 

pénteken értem el telefonon. A Bpesten dolgozó orvoslányommal 

kapcsolatban felkereső volt feleségem, beszélgetésünket 

végighallgatta, mert a telefont kihangosítottam. Az ügyvéd 
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jelezte, hogy természetesen vállalja ügyemet, és holnap felkeres a 

továbbiak megbeszélésére. 

          Úgy is lett. Szombaton délelőtt a szomszéd kapujában 

találkoztam vele és kerékpárjával. Az előző napi elhatározását 

megerősítve jelezte, hogy ráérünk panaszt tenni az ügyészségen 

akkor is, ha majd a  korházból visszajöttem, miután megtudta, 

hogy két nap múlva befekszem  egy vidéki kórházba kezeltetni 

magam. Aljasul félrevezetett...! Amikor hazajöttem a kórházból 

és elolvastam az ügyészségi határozatot, rögtön az ügyvédhez 

fordultam. Mérgesen felelősségre vontam. Ő szenvtelenül 

elolvasva az iratot, csak annyit közölt erre, hogy jó, mert még 

pénzembe sem kerül. Közöltem, félrevezetésének még lesz 

visszhangja, és a határozatot megfellebezem! Ő ekkor 

kérdezgetni kezdett Szőrös M-ról. 

     Olyan kérdéseket tett fel, amelyekről az  asszonnnyal csak  mi 

tudtunk. 

        -  Honnan tudsz te ezekről? - kérdeztem meglepődve. Az 

ügyvéd csak annyit mondott, hogy megvannak a csatornái. Azt 

viszont már nem tette hozzá, hogyha fellebbezek, a jogász 

„dacszövetség” bosszút áll rajtam, mert a nő mögött olyan erők 

tömörűlnek, hogy esélyem sem lesz megvédeni magamat. 

Flegmán intett, hogy befejezte és irataiba mélyedt. Az eskűszegő 

ügyvéd ellen hiába tettem panaszt. Azzal az indokkal utasított el 

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, hogy az akkor tízenegy éve 

elváltan élő, külön háztartást vezető volt feleségem - aki 

tanúvallomásával igazolta, hogy dr. Szentkirályi vállalta 

ügyemet - a legközelebbi hozzátartozóm...!? Úgy tünik, hogy az 

igazságszolgáltatásnak nevezett intézmény, ha összeszövetkezve 

is, rossz értelembe vett önállósulása úgy sakkozgat az ország 

állampolgáraival, mintha bábuk lennének, kényük-kedvük 

szerint. A kormányok egyszerűen nem állítanak fel megfelelő 

ellenőrző intézményeket. 

           Az egész „igazságszolgáltatás” nem más, mint állam az  

államban, látszat-demokráciával, ami már vágyakozások rövid 

időszakaiban is bukásra volt ítélve.  Félelmetes, amit művelnek.            

Borzalmasabbak, mint a politikusok, hiszen minimum 

félistennek képzelik magukat. Az emberek pedig belefáradnak a 
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hétköznapi gürcölés, a fennmaradás kiélezett, értelmetlen, 

úgymond tisztességes, emberi küzdelmében. Olyan társadalmi 

rendszerek folytogató spiráljában, ahonnan csak ritka egyedek 

tudnak kitörni, de aztán ők is belesüppednek az újra termelődő 

posványba. 

           Visszatérve a  történetem folyamatára, ”érdekes”, hogy az 

álságos bírónő megvárta a hosszúra nyúlt, ügyvédemmel 

kapcsolatban  kialakult álvizsgálat  időszakát, és csak utána 

tűzte ki az első, formális tárgyalás napját. Érdekes persze, hogy 

miképpen is kapcsolódik a két teljesen különfutó eljárás 

egymáshoz. Tudva azonban azt is, hogyha dr Szentkirályit 

egyértelmű hazugságaiért elmarasztalják, a bírósági szakasz             

okafogyottá vált volna. A tárgyalás alatt pedig folyt minden, a  

formalitást is nélkülöző, ellenem irányuló, rutinos módozat. Az 

egész egy cirkusz volt, felrúgva minden emberi jognak mondott 

és eljátszott mechanizmust. A tárgyalás második, 2o1o. május 

13-ra, péntekre direkt kitűzött napján, ahogy a bírónő 

megtervezte, Szőrös M. elől engem kizárva, külön lett 

meghallgatva, aki lányával együtt hazudta el betanult szövegét. 

Megjegyzem, a lányával összesen nem beszéltem 10 percnél 

többet. Akkor nagyon meg volt elégedve személyemmel, de a 

bíróságon –befolyásra - már vígan dalolta, hogy kezdettől fogva 

látta, tudta, hogy én csak megjátszom magam... 

               Na, és persze Szőrös M. szomszédasszonya is megjelent. 

Már határozottan tudta rólam, hogy én pszichopata vagyok!!! 

Amikor megkérdeztem tőle, tudja-e a fogalom pontosan mit 

jelent!? Azt, ki adta a szájába? A buta, de fondorlatos asszony a 

bírónőre tekintve kivágta, hogy gyilkost! 

               A közlésem, miszerint a fogalom erősen torzult, 

beteglelkületű személyt jelent, mondtam, de a szomszéd erre 

nem szólt semmit. Büszkén kihúzva magát, majd összevillant az 

elégedett bírónővel, és távozott. Árulóvá vált Szőrös M. 

kolléganője is, aki csak annyit ismert el, hogy Gittuska gyakran 

hazudik, de jó munkaerő. A korábbi, telefonon nekem közöltekből 

szinte semmire nem emlékezett már. Meg is mondtam 

érdeklődésére, hogy ugyanolyan mint Gittuska. 

              Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár igazgatója is 
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érdekes módon fordított hátat nekem. Szőrös Margit azt hazudta 

többek között, hogy levelet írtam az igazgatónak és kértem, rúgja 

ki Gittuskát az állásából, mert össze-vissza hazudik a könyvtár 

életéről. Ebből persze semmi sem volt igaz, hisz 

telefonbeszélgetésünket követően én kértem, hogy a hazug 

asszonyt ne bántsa, ne távolítsa el a nyomdájukból. Nos, ennek 

igazolását kértem Ramháb Máriától, aki mintha átalakult volna, 

teljesen elfordulva tőlem, csak annyit közölt, hogy majd akkor 

nyilatkozik úgy, ahogy akar, ha majd a bíróság erre hivatalosan 

felkéri. Tehát, minden érdekelt meg lett dolgozva, valami 

különleges, láthatatlan formában. Arról nem is beszélve, hogy a 

volt feleségem is jelezte jó előre, hogy nehogy belekeverjem őket a 

lányommal...! Pedig őket is megkörnyékezte Gittuska telefonon 

és személyesen is, hazugságokat okádva arról, hogy ő milyen 

drága lélek, és mennyire szeret engem. Mondjanak el rólam 

mindent, hogy minél kedvezőbben alkalmazkodva hozzám, 

élhessünk együtt harmóniában, stb, stb. Szép mese volt.             

Az biztos, hogyha lányomék tanúskodnak, a tényekhez hűen 

mellettem, akkor is porrá zúzhattam volna a sok rágalmat, ... de 

nem állt ki mellettem sem a törvénygyakorlat, sem senki. 

Mindez gazdag és érdekes tanulsággal szolgált nekem... A 

későbbi, szintén haver dr. Kastyák János, ügyvéd, aki 

meghallgatásom után harsányan jelezte, hogy az egész aljas ügy 

megvan nyerve. Bízzam csak rá. Egy szót sem szólt mellettem az 

első tárgyaláson, de minden pénzemet elvitte. 

A tárgyalást követően aztán megkértem, hogy távozzon, mert 

elfogyott a pénzem... 

              

Sztgy.2o16.ian.o7. 

                                                                       A szerző 
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MÉG SZERETEM 

spontánia 

ideámhoz 

 

Tudod, még mindig szeretem a mindennapok homályát, 

az olykor huncutul érkező váratlanság izgalmát. 

Csordultig tölt élménye, hisz a másnapok előzménye. 

S míly zsongató tud lenni,  az estéinket megtölteni, 

a szívemet dobogtató melódiákba ölelni... 

S mind befonni ideghálómba, a végtelent tágítva. 

S bőrödet melengetni és férfiasan érinteni, 

talányokba csepegtetve az izgató lét nyugalmát... 

Csalóka képekbe festeni színeim palettáját, 

a  végtelennek tűnő s izzó érzelmeink zálogát. 

 

                           Kmét 2oo7 febr 11.                                             
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IDEÁMHOZ 

 

A természet virágai közt megleltelek, 

és ha távol vagyok, szívemben melengetlek. 

Érzed te is e tiszta érzés pillanatát, 

a közöttünk sugárzó szeretet vonzását? 

 

 

 

 

 

 

                                              Kmét 2oo7 febr.11                                                      
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MELYBŐL FAKAD 

              

Gondolatok! Jó, hogy ma már oly sok gátlást feloldotok. 

Egykor tán bennem sem éltetek vagy mélyen álmodtatok. 

Most azonosulva velem, azt suttogjátok: szerelem... 

S e szó, e fogalom, utat mutat, s ma már én álmodom. 

S minden hozzá emel. Legyen hát, aminek lennie kell. 

Vele bármeddig utazom , érte, magamat áldozom. 

 

 

 

 

                                                                              Kmét. 

2O11.máj.26                                           
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EGYKOR 

 

               A szegedi diákéveimre visszaemlékezve, szeretettel 

gondolok egykori irodalomtanárnőmre: Német Zoltánnéra - 

Anikó nénire, aki a Lidércnyomás cimű versemet elolvasva 

              - kijelentette:-  ilyet még kiforrott költők sem írnak !... 

              - s hosszan elgondolkodott... 

Ez az önkéntelen megnyilvánulása volt – tizenhat évesen – 

számomra a legnagyobb elismerés az „Így írunk mi ” c. országos 

irodalmi pályázaton elért erdményem mellett, melyek 

egyértelmű lökést adtak a késöbbi írásaimhoz. 

 

                             

 

 

Szeged .1965-1966- 

                          Kmét.2o11 nov.11                                                                                                        

                                                                                         A SZERZŐ                                                                     
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ANYANYELVEMEN 

 

Anyanyelvem szólamain száll dallamom. 

Még nemzetem hangnemein skálázom. 

Színekben, fényekben s hangzatokon dobban. 

Érzelmem, kromatikákon nyílik s robban. 

A hang, mindenkiben születik, él s meghal. 

Átfolyó gondolatokon mind megszólal. 

 

                                                       

 

 

 

 Kmét. 2o11.aug.29 
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ÁLÉRTÉKEK ERŐVONALAINAK 

MENTÉN 

 

 

Már rég tisztában vagyok az élet értelmével. 

Biztos vagyok azonban abban is, hogy a 

nyomasztó társadalmi képletek feszültségei 

ellen tisztesség, becsület és erős akarat 

a gyógyszer és nem a pótcselekvések arzenálja. 

Én örülök annak, hogy nemcsak szellememmel, 

de a szívemmel is láttam és érzem a világot. 

 

 

                                                          A szerző                                                  
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KARÁCSONY ELŐTT 

 

Ilyenkor, decemberben, ágroppantó estéken 

sziporkázó gondolatok melengető terén, 

a béke, a nyugalom és szépség igézetén, 

boncolgat lényed távlatokban, röpke emléken. 

                   

 

 

 

 

 

 

 



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

25 

 

 

FEJLŐDÉSÜNKÉRT 

 

 

Sokkal többet kellene olvasnunk jó gondolatokat tartalmazó - és 

ébresztő könyveket, hogy értelmi, szellemi transzmutációkon 

alakulhassunk át, hogy elmélyülten mentális és spirituális 

transzformációk ébredhessenek bennünk. 

                                                                     

     A szerző 

 

 

               U.I. Elkeserítő, hogy szülővárosomtól nem kaptam 

semmi jót sohasem! Az élet valóban színház, ... de ennyi ripők, 

képmutató és pózoló, embernek látszó lény…! Szörnyű!                  

                                                                              T. M.                                                      
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NAGYGYŰLÉSEK MENTÉN 

                                                  /átirat/ 

 

Már mióta sántít az igazság nálunk, 

Bicegve két és fél évtizede ámít. 

Szélként csapongok, lázasan gondolkodok. 

Lendülve századokba, és megborzadok. 

Csendben kutatok, de legbelül ordítok: 

meddig dühítenek még a hablatyolók?! 

S üvöltve tombolok, meg-megcsendesülve, 

hessentve, amit nem lehet: az életet. 

Hány éve is annak, amit emésztgetek? 

Az utcán s bárhol és akárhol lehetek, 

kísérnek a képletek. A ma a múlttal, 

a szegény a szemforgatóval. S az elnyűtt? ! 

Szelíd a bölcs és a fáradt nyugton marad: 

Mikor lép már le ez a politikushad?!... 

Akik unottá és beteggé tették őket. 

Nyomoruk s a rendszer vert közéjük éket... 

Mert hiába bíztak, dolgoztak és hittek, 

színekben és lobogókban csalatkoztak. 

Örömök, csak könny sójában csillanhattak. 
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Arcukon barázda és még szívük tiszta, 

de az erőt a mindennap kínja szívta... 

Elmerengek, s meleg otthonra gondolok. 

Feszítenek az álmok, bennük dobolok. 

S csak sunyítanak a gazok somolyogva, 

verejtéketek ködébe burkolózva. 

S hiába üzennek, álságuk átlátszó: 

múltunk a jövőnket még mindig megosztó. 

Évezredünkben – számtalan vízválasztó. 

Bár botorban ragad meg a bizonyosság: 

csak okosban erjed a bizonytalanság... 

Már rég elillant a szabadság mámora 

és huszonöt év reménye s hű tábora. 

Mert nem papolás, önzetlen olt egységet, 

meg nemzetet összetartó egyességet. 

 

Kmét 2o12.nov.12                                   
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FELÜDÜLÉS UTÁNI VÁGY 

 

Mostanság hiába érzek 

bármit vagyis már akármit... 

S hiába történik ez, az, 

én mégsem mondhatnám – tártan: 

no hát, jól van,... csak azt, hogy van. 

Így pedig már itt, minek is... 

Pedig jó lenne azért még, 

ha szép meséket hallhatnék. 

 

   Megj: Jellemző korszakunk szellemére, hogy igazságért senki 

sem állt ki... 

 

Kmét.2o12.o6.26. 

 

U.I.  Kölcsey Hazánk iránt, 1823. évben érzett és betöltött szerepe 

óta eltelt idő után nemzetünk megérdemelne végre már egy 

életvidámabb himnuszt”, dalt. A korábbit „megszenvedte már e 

nép”                                                       

                                                               A szerző 
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KÜLÖNÖS ÉBRENLÉT 

 

 

Ahogy a sok különösnek tűnő benső elvből, 

képek néztek ki rám - olykor furcsán – a szememből. 

Megérte hát őrlödnöm s megújhódnom, hogy most már 

nem érhetem el, amire és akire énem vár...? 

Örökös küzdelem azonban nem hiábavaló, 

mert éveim lassan elégették mind, ami gyarló. 

Reménytelenül reményt élni – újra s újra tán, 

közben keresni benne önmagam, kissé meghalván. 

 

 

 

                                                                        Kmét.2o12.okt.29 
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IDEÁMHOZ 

/ s a múzsákhoz/ 

 

Dobbanó árnyékodat még követem, 

hogy majd auráddal hűsíthessem - 

már mióta – hévvel telt véremet,... 

hogy mindig érzőn – szerető nyugalmad 

óvhassa remegő idegeimet... 

hogy egyszer csak, nappal őrzött álmod 

kitárhassa féltve őrzött titkait. 

Olyannak láss hát, amilyennek várod ! 

Érints meg már, mint énem – vágyait ! 

 

 

 

                                                                       Sztgy.2o13.jul.2o 
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KEGYELMET HIÁBA VÁRSZ 

 

Az annyira várt, majd a megtagadás elhasznált. 

Elnyűtte hát az eltaszítás a kitartó várakozást. 

Erről most már mindenkor a szellemvilág mesél, 

amikor újult regékben s csillagok fényemlékében él... 

...mert egyenlő bánásmód s ártatlanság vélelme, 

csak hit kegyelme. Égbe igazsággal hiába kiált. 

 

                                                                                 

Kmét.2o13.márc.15 

U.I.    

... Minden korszak rendszere sajátos felfogásban, 

megkülönböztetéssel gyakorolja a jogot. 

Ennek a gyakorlatnak én is áldozata lettem. Koholt vádak 

alapján – kijátszva a törvényt -, összejátszva minden 

jogalkalmazóval, minden igazságügyi szakaszban...  ítéltek el 

úgy, hogy még lehetőségem sem volt igazam érvényesítésére. 

Győzött a féligazságok hazugsága. Száműzött lettem  saját  

Hazámban... 

                  Könyörtelen gonoszság dúl szüntelen... 

                                                                                

Kmét.2o13.márc.21. 
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BENSŐMRE TELEPÜLTEN 

 

Fizikai lét és elárvult lélek, 

melyek mióta csak fájó emlékek,... 

és mégis bennük minden,mi felkavar. 

Mint szélfutta avar: megrögzült képek. 

 

                                                                    Kmét.2o13.ápr.o7 

                       

Michelle Feymann emlékére... 

 

U.I. 

Amikor szükség lett volna rájuk,  becsapott mindenki. 

Kijátszottak  az „igazságszolgáltatás” minden szakaszában –

minden jogász...Törvény felett állok...? ! 

A legszörnyűbb az volt, hogy a leányom sem hallgatott meg, úgy 

ítélkezett  felettem.                                                                                                                            
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ÖRÖKÖDBEN TOVÁBB ÉLSZ 

 

Árnyak és fények s álmokat megcsaló szenvedélyek... 

Mind – mind a benned gomolygó s alakító élmények. 

Sorsod könyve tárja s zárja: élt s vélt lehetőségek. 

S mire rájössz mire találsz, rád lelnek a kétségek. 

Vágyad éget, de mit érhet, ha soha el nem éred ,... 

és sebed mélyül, majd kiégsz, s idea – képed téped. 

S nem hajt sóhaj érzülete, képzete már nem tiéd, 

de mi rég megérintett, utódokban tovább éled. 

 

Kmét.2o13.máj 3o. 

 

Megj.                      

JUSTIZMORD 

            Sajnos most is jogi létbizonytalanségban élünk sokan 

Hazánkban. 

           A rendőrség, az ügyészség, a bíróságokkal, de még az  

ügyvédekkel is összejátszva uralkodik. Akik szövetkeztek ellenem 

egy hazug nő, Tollas Margit bájait élvezve és tetteit hazudva: dr 

Tóth Imre István, dr. Karasz Csaba, dr. Kopasz Zsolt, majd dr. 

Horváth Zelma, dr. Szentkirályi Lászlóval, dr. Magyar Lászlóval 

és dr. Kastyák Jánossal, akiket másokkal egyetemben „áldjon 

meg” az Isten!! 
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EMLÉKEZVE 

 

 

Már mióta nincs szellemi hit – kovászolt kenyerem, ... 

csak átkozott, életem friss mérgeit ízlelgetem, 

melyek hatásai örökletesen emésztgetnek... 

és én csak siratom létképeit az átélteknek... 

 

    ...     S azóta is milliárdnyi sejtjeimben újra és újra zúgok, 

benned is szüntelen... 

 

Kmét.2o14.nov.1 

 

U.I. 

Sajnálatos, hogy korszakomban a hatalmat gyakorló „irodalmi 

determinek” megakadályozzák, verseim kiteljesedését, azok,  

nagyközönség által való élvezetét. 

Ebbe a körbe beletartozik a sztgyi. könyvtár igazgatója is... 

Az emberi természet már csak ilyen – manapság is. Mártirságom 

szinte már röhejes...                                
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MÉG MINDIG 

 

Hiába, nehezen tűröm odvas fogú szavak 

bélszagát: az emésztően hihetetlent – magát... 

Így hát élni nem tudok, küszködöm büszke hévvel: 

mocsokba lépő egyedüliség érzetével. 

Tollam cipeli még élhetetlen gondolatom, 

mely mindig ott pihen árnyam mélyén - álmatagon. 

Már mióta várok: s amit soha nem találok...? 

Folyók hordalékával üzenő csillag-talányok. 
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EGYEDÜLISÉG 

 

 

 

Én, már nem lehetek senkivel...? 

De ők bennem élnek szüntelen. 

Mindig csak tépnek és szaggatnak, 

nyugtot nem, de élni sem hagynak. 

 

 

 

                                                                        Sztgy.2o14.nov.17 

    

Megj: 

Hazánkban nemhogy igazi emberség nincs, de eltűnt a korábbi 

világhírű ételünk, italunk és még sokminden más...! 
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IDEÁMÉRT 

 

Nem volt becsült eltékozolt kínos múltam, ... 

és az sem fájt már, hogy szeretni sem tudtam. 

Mozdul porhüvelyem, mint bolygók kényszere  

még. S csillag hiába gyúl kedvesem szemére. 

Most már jégverem szívemben nem remegek 

érte. Elhagyott  lázas vágyam: óh, egek ! 

Miért is van az, hogy én már nem szerethetek ?! 

Ideám bezárva, most már mit tehetek ? 

Szorítom számat, hát kinek tegyek panaszt ?! 

Aki velem élhetne, csak belül apaszt. 

Míly furcsa ... Még mindig finoman takartam  

azt, amit lehetetlen volt, de akartam. 

 

 

                                                                               Sztgy.2o14.nov.28 
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NYUGATTÓL – KELETIG 

 

Mind összekacsintanak az álnoksággal,... 

Elkorcsosult, gonosz álhatatossággal. 

Bizony, a becstelenség bennük ül–raggal. 

 

Miért szül hát gyermekeket borzalomra  

anya?!  Trianonra és bolsevizmusra?! 

Miért vagy elhagyatva szép Magyar Haza?! 

 

Mit tettek hát veled ők, édes, szent Hazám?! 

Ami csak legközelebb lehetett hozzám... 

Talán már csak gaz nőhet a világ mocskán?! 

 

Magyarország! Erőszakolt ártatlanság... 

Nem leszel már sokaknak hősi valóság?!... 

Szívemben lüktetsz csak úgy, mint ami voltál. 

 

Sztgy.2o14.márc.15 

Önvallomás:                               

Hogy veszítettem pert az összeesküvő „igazságot szolgáltató” jogász-

banda ellen... Hazudhattak, mint a vízfolyás - büntetlenül...! 

Az ügyvédi kamara elnőke, dr. B.J. azzal utasította el a 11 éve elvált és 

külön élő Tercsiné Kálmán Ildikó – dr. Szentkirályi László ellen tett 

tanúvallomását, hogy ő a legközelebbi hozzátartozóm....?! Nevetséges. A 

leányom akkor kicsoda ?! 
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EGYSZER 

 

Biztos...?! Tűnődhetném mindenen,... 

és  elvéteném tán mindenkor ?... 

Elszórom, akár csak szerelmem, 

mit elpazaroltam bármikor. 

 

Hiába ámultam hát egykor, 

ami világra hozott szépen. 

Tehetség elillant, amikor 

nemzetemért áldoztam éppen?... 

 

Én hiába kutattam szégyent, 

mit reánk sütöttek végletek, 

mert szórják a mocskot,mint vétket, 

a sötét hatalmi érdekek. 

 

Még „magyar” magyarnak gyilkosa... 

Hazaáruló bitangok ők! 

A tenger földünk már nem mossa, 

rég eladták aljas szereplők. 

 

Egyszer majd biztos hazaérek, 

és megnyugszik felbolydult lelkem, 

mert végre otthonomban élek 

és szívesen hallgatják nyelvem . 
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VELED 

Ideámhoz 

 

Szeretlek már mióta – rendületlenül, 

mint aki a buta élettől mentesül... 

Mert értelmet adtál újra életemnek 

és veled ízleltem meg a jót, hitemnek 

tetsző munkát, mit azóta élvezem én. 

S mellé szerelmet gyújtottál ismét belém. 

S e tűz hevíti hideg éj fuvallatát, 

szűrve nappal zűrét és álmom zavarát. 

Mindezt te testesíted meg már vidáman, 

hogy minden megmérettetésem kivárjam. 

S az ismét rám rótt próbákat kívánjam még. 

Veled érezve mind, míg nem jő el a vég. 

                                                                 Sztgy.2o14.ápr.23 

Önvallomás:                                                   

Mindenki, kivétel nélkül, gátlástalanul hazudott nekem, egész 

életemben. Én is mondtam olykor olyat, amit hallani szerettek        

volna - pusztán jóindulatból és nem tetszelgésből. Sajnálom még 

ezt is ... Butaság volt ...                                                              T.M. 
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MEGLELEM 

-ideámhoz- 

 

Már csak a pillantásod oldására - 

mit hited hint kezem árnyára - , várok. 

Valóság érintése – melegágya... 

S kitárt karokkal – szívemmel megáldok. 

 

S mi gondom már az emberi ármánnyal. 

Bűvköröd altató simogatással 

olt mindenkor pihentető nyugalmat. 

S így csak te ölelhetsz belém bizalmat. 

 

S ha el kell menned, bizton reád várok, 

mert tudom, kapcsunk, érzelmi virágok, 

melyeket csokorba fogva ölelem, 

és illatukban mámorom meglelem. 

 

                                                                         Sztgy.2o14.ápr.23.    



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

42 

 

KITASZÍTVA IS 

 

A semmi közepén várva - 

mindenségtől távolodom. 

Még eszméimtől takarva - 

Daccal - lazán kapaszkodom. 

Én már többé nem álmodom... 

Szellemem attól elvarrva, 

Fogaim között csikorgom. 

A tehetetlen és árva 

magányom elhatárolom. 

Ma, ez emberi világom. 

Szép szavaim megcsúfolva, 

míg szorultságom kitárom. 

                                                                             Sztgy.2o15.febr.19 

 

 

 

Megj:    

Számomra a Buda-féle, Füzi László által forsziíozott kreációk, 

mesterkélten összeollózott anti-irodalmi művek, álszent lélektelen 

írományok... Mire jó az Internet...? Mesterkéltségre. Micsoda 

kreaturák, kaméleoni jellemek. Igen antipatikusak, ... de ők is 

éltek hasonlóképpen - velem szemben is. 
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EMLÉKEIMBŐL 

/Az élet nedvéről/ 

A napokban egy ismeretterjesztő  filmet láttam, melyben a portói 

bort istenítették. Felbontottak egy hatvankét éves brandyval 

erősített borospalackot, és ájuldoztak a dohány és dióillatú 

italtól...?! 

Szőlőből készült, érlelt bortól - ha azt házasítják is - miért várják 

el ezeket a jellemzőket? Érthetetlen. 

 Akaratlanul is, apai nagyapám jutott eszembe, aki kiváló 

szőlész-borász volt, itt Kecskeméten. A szakmát, többszáz éves, 

tőrzsgyökeres helyi családja érlelte magas színvonalra, és kiváló 

ételeik mellett híres boraikért keresték vendéglőiket.                       

Szőlőbirtokai, a Kullai-közben terültek el. Valamikor, a 

menthetetlennek látszó vérhas betegségemből - amikor már híres 

orvosok is lemondtak rólam - utolsó kívánságként nagypapai 

vörösbort kaptam, és reggelre lázmentesen, éhesen ébredtem. Az 

maga volt a csoda. Mandulaműtétem után is ez volt 

tapasztalható. Súlyos reumás szívizomgyuladásom (febris 

carditis reumatica) is túlérzékeny manduláimnak volt 

köszönhető, mely hosszú évek alatt még fizikai fejlődésemben is 

visszavetett. 

Nos, amikor a Honvéd Kórházban Dr. Pozsonyi Bandi bácsi 

kivette, még az akkor is kissé gyulladt tonsilláimat, meg is 

dicsérve, mint - elsőnek jelentkezőt - bátorságomért, két napig 

szenvedtem, mert nyelni sem tudtam. 

Akkor kérdezték látogatóim - széttárt karral -, hogy mégis mit 

kívánnék?... S én akkor is a nagypapai ókádár vörösborból 

kértem. 

Amikor, úgy 3-4 dl-t lehajtva, lepihentem - gyorsan elaludva, 

reggelre semmi bajom sem lévén, jóízűen reggeliztem. 

Jellemző esetként elmondanám azt a történetet is, amikor a 
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Hatvani Miska bácsi, a híres és erős, verekedő ember kikérte a  

másadik liter bort is nagyapámtól, aki csak annyit mondott, 

akkor már erősen zsugoriként: 

-Én kiadom, Hatvani uram, sőt, ha elfogyasztás után a kaput 

kivülről be is csukja, nem kell a borért fizetnie. Akkoriban még 

más időszakok voltak. 

 Az évszakok nem folytak össze, mint manapság, és üvegház-

hatás sem volt tapasztalható. 

 A borkimérő ház mindig megtelt vendégekkel, mert olyan híres 

vörösbora volt nagyapámnak, hogy egyszer, egy ünnepi 

alkalommal, amikor a kertből felásott egy 25 éve földbe helyezett 

palack bort és kinyította, az üvegben rubinszínű borkocsonya 

volt. Még én is kaptam belőle egy késhegynyit - gyerek létemre. 

Borának csodás íze, zamata mellett különleges szőlő-eszencia is 

párosult, finom mustos illattal. Bukéjáról is csak a szerencsés 

ivók beszélhettek. Az a bor ilyen volt. Nem hiszem, hogy annál 

lett volna jobb a világon. Az bor volt, a javából. 

 

                                                       Kmét 2o15 ápr.1o. 

 

U.I        

Most megdicsérik az ideje-korán leszedett, szőlőből csinált  zöld-

kocsányos, savanykás-kesernyés lőréket. S még borászok arról 

szónokolnak, hogy a sav tartja el a bort, nem a must szőlőcukor 

tartalma és annak igazi beltartalma. Borász-szőlészeink ennyit 

értenek hozzá, akkor nem várhatunk egyáltalán fogyasztható, 

bornak mondható italt. 

Higgyék el nekem, hogy a fukar nagyapámmal szemben a 

legkevésbé sem voltam elfogult.                                                                                        

                                                                                            A szerző 
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ÖRÖKKÖN 

 

Miért nem tud az ember ember maradni - 

teljesen? Ezért vár, vágy hát az Istenre? 

S mióta álnoksága engedi áradni, 

úgy abban lelt gonoszsága vet bűnt keresztre? 

 

Megalkuvás hát majd minden, s majd így marad?... 

De hát konoknak jobb, mert az emberiség 

már minden időben és térben így halad,... 

de minden korban vele az embertelenség. 

 

 

 

Gondolat 

Magyarország - ami megmaradt belőle - a hazám, de nincsen 

otthonom, ... mert sehol sem éreztem igazán jól magam. Talán 

kivétel volt 1964. júliusa Balatonfüreden. 
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KÜLÖNCSÉGEMTŐL 

 

… ha karakterembe rejlő különcséget 

hibának véled, hát tartsd távol lényedet! 

És ha eszméim zavart keltettek benned, 

szórd szét,és hordja be a szél mélyen vermedet ! 

 

Addig létem tölti meg szíved kamráit, 

hogy dobbanásban érezd az én álmait. 

S benned szétárad s újjá válnak sejtjeid. 

S alakulhat tán egyszer tudatalattid. 

 

 

 

 

 

                                                                 Sztgy.2o15.márc.o2                                                              
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6  -  SZÜLETÉSNAPOMRA  - 6 

… köztetek lettem én kitaszított 

 

Ma már gyűjthetsz, élvezetben élhetsz. 

Nem úgy, mint Attila: a „román -kun”. 

S amitől ő is, de te is szenvedsz, 

hisz jogod arra lehet, hogy majd mindenki un. 

 

Te sem vagy más, ki sírt - sajátját - ás. 

És szagod kúszik, facsar oly sok orrt. 

Léted nekik teljesen abnormás... 

Így most már rajtad sem ülhet senki magyar tort. 

 

Temetnek hát, élve már nem kellek. 

Kinek – ki ma számít – terhes vagyok. 

Hazám, ezért téged sem terhellek, 

mert pusztulok benned, múltnak árnyékot hagyok. 

                                                                          Sztgy.2o15.jul 8-17 

U.I. 

Elvették hitemet, becsületemet s emberi méltóságomat. Mivé lettem így!? 

Mindenki becsapott, kihasznált és álságosan elárult... Így már  nem is 

létezem. Már csak szellem vagyok.                                                                                          
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GONDOLATOK A KULTÚRÁRÓL 

 

           Régóta tudjuk, hiszen, empírikus - tapasztalati tudásunk 

értékelései sem igazolják, hogy az értelem bármely szintű iskolák  

zárt intézményrendszerének falai között a kultúra tökéletesen 

megtaníthatóvá válna. 

A lexikalítást követnie, folyamatosan átlengnie, 

átitatódnia kell az átélés csodálatos fluiduma: a szellemi 

megvalósulás kisugárzása, melyet sajátos tudati beépülés követ 

átérzések egyéni mélységeiben. 

A kultúra világa sokszínű. Az, népcsoportok, nemzetek 

által létrehozott, azok nagy egyéniségei közvetítéseivel 

kikísérletezett érzékenységi faktorok komponenseivel behatárolt 

vagy kitárt szellemi, esztétikai jellemzők, melyek változhatnak, 

de legsikeresebb műveik örökletesek. 

Az emberiség  kultúráját, azok minden rosszra, fajra ható 

vonatkozásait - az alkotásokban rejlő archaikussága – 

eredetének létében, történelmének eseményeiben megélt 

átalakulások, fejlődések által létrejött változásai  határozzák 

meg. 

 

                                                                            Kmét.2o15.aug.o1 
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LIDÉRC 

 

Álmom, a sóhajok álma... 

Valóra válva – mérgezett. 

Lett akkor, abban a percben: 

szenvedélyes szerelemben. 

Édes élvezet volt neked, 

számomra fanyarrá bűzlött,... 

és maradt is, mind hiába. 

Lelkem átka, elhibázva. 

Ez volt nékem s maradt ennyi, 

ihlet hű, júdási csókja. 

Nem tévesztett, rabja vagyok. 

Ne kérdezz, elég, maradok! 
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SZÉLÜZENET 

 

 

Falevél libben, majd forog és meg-megáll. 

Aztán a széllel vitorlaként tovább száll. 

Gondolatot szemmel kísér, mi irányt vált, 

s repült, míg a vágy alanyára nem talált. 

Szárnyként hussant, s végül zizegve célba ért,... 

zizgő hangja a címzettől figyelmet kért. 

Erezete megannyi vonal: élettér, 

s rajta színét megfestő parányi csepp vér. 

Az élet foltja a fénytől életre kel, 

s csillanva üzen, hogy az édes reá lel. 

S az árnyjáték a kérdésre kóddal felelt, 

és ő, a jelet értve, magához ölelt.                                                                          
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A MAGÁNYOS BOHÓC 

 

Ami volt, eddig tartott, de engem örökre megragadott a múltam. 

Pedig nem is számoltam az éveket, csak szemléltem az életet. 

Nem kerestem, de amit találtam, az még most is megröhögtetett. 

Rázkódom, ahogy csikland még morálom, melyben csak magam találtam. 

Kitárt belső képeimmel így hát az utat csak nagyritkán járom, 

mert fancsali grimasz az, ami kísér, de én azért mind kiállom. 

Megnevettet, amit látok, mert nekem jutnak a képzet-talányok, 

hisz a való életből nyúlnak utánam, mint gondolat-ormányok. 

S túlfűtöttségem hűtik, rejtett szeretetüket lövellve, fröccskölve, 

s kacagok, ahogy síkos nedvükön egyre csúszok fenékre ülve. 

Mert porondomon átérzik mókás kínom, s könnyüktől csúszva úszok. 

Siker az, mi önkéntelen, ahogy a manézs előtt csuklok, kúszok. 

Gázsit ugyan nem kapog soha, de hát jókedvük mindig megérte, 

ami átragadt rájuk kitörve, ami tudatukat elérte. 

Nem tudják, hogy mindaz, ami mélyről tör fel, csakis belőlem fakad, 

s ha elvonulok, s ami csak nekem marad, az a torkomon akad.                                                                              
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FOHÁSZOM 

 

Mondd, Uram, egyesek miért becstelenek és ölhetnek, 

s mások a léleknek adagolva, mérget csepegtetnek?! 

Mondd meg nékem, s adj jelet, mely a legnagyobb bűn, 

álságosan megjátszva a szeretetet, külsőleg, hűn! 

Elárulva a szerelmet, s eldobva, mint a szemetet? 

Talán gyors gyilokként megszabadítani a szenvedtet? 

S apasztva erőt, a szeretőt, gyengítve alaposan, 

s beléfojtani a reményt, az utólsót, végleg, lassan? 

Mondd hát, Uram, nekem miért az örök sorvadást szántad, 

vagy csak így gyógyítasz ki ebből, hát nekem ezt kívántad!? 

Most itt heverek előtted, megkínozva, összetörve, 

de köszönöm  mindazt, amit egy porszemnek szánsz, előre. 

 

Kmét.2oo7.febr.1o 

      

Mottó:                                                                                       

Emlékeimben olykor felötlik a múlt, amiből jelenem valamit 

megtanult. Az álság most már mindennapos társaság, de hittel 

mindig legyőzi a tisztaság. 
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DARVAKKAL 

 

A padlásszobámnak erkélyén üldögéltem, 

s merengve néztem a darvakat - elmerülten. 

Ahogyan úsztak a légben, az ég kékjében, 

és emlékképeket idéztek fel a fényben. 

 

Majd felelevenedett a rég eseménye, 

egy felbolydult, a lelkemet dúló élménye, 

mint élt naívságom a trójai falóban, 

belül, a látást határoló horizontban. 

 

S a darvak csak húztak, szálltak az idő árján, 

mi megérintett az álomigézet táján. 

S elidőztem a múlt fogvatartó terében, 

Bölcsen, csendben hallgatva a világ szívében. 

 

Sztgy. 2O16.febr.22 

                                                                        

Gondolatfoszlány: 

Soha nem felejtem el 1978. kora őszét, amikor Hévízen, a 

kőrbárban, egész éjszaka elkápráztattam a ritka közönséget 

táncommal s párommal. Megjelenésünkkel tündököltünk, 

csillogtunk sugározva, ahogy elvarázsoltunk mindenkit. 

Fantasztikus élmény volt!                                                                                                                                   
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FÜREDI ÁRAMLAT 

 

Most itt ülök lazultan a magyar tenger 

északi tájainak kóbor szellői 

közepette, s incselkedő,vad inger 

bizserget, mint csecsemőt anyja emlői. 

S a hegy lengén borzongató fűszerei 

zaklatják fel érzékeim kéjes vágyát. 

S csak a Koloska-patak üde locskái, 

csacsogása hűtik le izgalmam árját. 

S a táj varázsa öbliti ki zsongó agyam, 

és szemem tükrében is rögzült színes, lágy 

mesés képeivel hivogat már ágyam 

s a benne átváltó szándék,amint vágy 

álmaiban befogadja élvezetét. 

S nemrég még bódító áramlat átlengő 

tündér-suhogás bakonyi frissességét 

hordom mai napig, mint gyógyult merengő. 

                                                                     Megemlékezés...                                                                       

Sztgy.1966-2o16.márc.8 
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ÉRINTÉSSEL 

-átirat- 

 

Kellesz nekem - tény, mint napfény - természetemmel, 

hisz mindent jelenthetsz már, mint nő és virágot 

s nemcsak mákonyt, de színesítő valóságot. 

Szeretlek szerelemmel, egész életemmel. 

S a jelen s jövő minden napját: a világot !... 

Hogyan tudnám elmondani hát a valóságot? 

Bennem lüktetsz, véremben, élő elememmel. 

S ahogy rám hatsz, úgy hathatok már szellememmel. 

S ahogy változóddá alakulok, s a remény! 

Már nem önkény, hiszen már-már belédolvadok. 

S már nem akarok tudni múltról, csak álmodok. 

Most egymásban szunnyad valónk s jövőnk: várt élmény. 

Gyönyörünk csak miénk, mit érintéssel áldok. 

Védőn ösztönömmel s teremtőn a kezemmel. 

 

 

                                                                   Sztgy.2o15.dec 31                                                                                                                                                                                                                                                
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MÚZSÁIMHOZ 

 

Te és mind! Örökletesen is társaim. 

Belém ivodtatok már rég, mint álmaim, 

melyek hajtanak ölek redőin,de rág 

érző rák természetem, mely törékeny ág. 

 

Félelemben, de álhatatos elmével,... 

tudom ma már mi demoralizál*. S hévvel, 

erős hittel kiválva a szorításból - 

tetteim beszéltek, és nem is távolból. 

 

Beteljesíthet majd régen várt végzetem...? 

Egykor, hogy hittem, már csak enyém életem, 

de aprozódott, mint folyók kavicsai, 

melyek görögnek – s dörögnek hangzatai. 

 

De tudnotok kell - kitaszítva – ki voltam, 

mit mindig magamban s majd bennük hordoztam. 

És azt is, hogy előttetek sokszor jártam, 

igazra és tisztaságra, hogy találtam...? 

                                                                                                

Sztgy.2o16.febr.1.                                                     

                                                               

*demoralizál-bomlaszt 
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MAGYARKÉNT 

 

Mit éreztem, már nem érez velem. 

Még jó, hogyha nem érez ellenem. 

Élni volna jó, s ki élne velem,... 

hisz míly sok napom oly örömtelen. 

Nem érzem már, ha veszély fenyeget, 

hogy érzékelném hát, hogy ki szeret? 

Minden s mindenki lapul s árasztva, 

befonva mocskol szivárogtatva, 

húzódva – háttérben - pompás vackán. 

S röhögve hempereg medvén, rackán. 

Érték, ha lennék, Hazámnak adnám, 

s mindannyiótokat bennünk várnám. 

Ölelve így mindenkit magunkban, 

és végre már egy szívként dobbantan. 

                                                                         

 

Sztgy.2o16.o2.o1. 
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ÉHSÉG 

 

Éj dereng, s mint szégyen-pírral 

megriasztja a hajnalt is. 

S mint csiszolódó kő - karccal, 

megcsikordul az álmom is. 

 

Várom hát a fényt, a nappalt, 

de az most csak ködként ődöng. 

Szellem is bolydult, rég szárnyalt, 

még korgó éhség mélyén döng. 

 

Most önmagába dőlt s hallgat 

elbódultan a valóság, 

és tovább áltat és izgat 

az élhetetlen igazság. 



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

59 

 

 

 

Miért is éltem és vártam - 

annyi reménnyel telt évben?! 

Hittel dolgoztam és kiálltam - 

magam. Elvesztem a térben... 

 

Egyedül kiáltok rímben. 

Elhal az űrben – s bennetek ? 

Hiába, semmiért minden, 

betört szerepben élhetek. 

 

 

 

                                                                       Sztgy.2o16.febr.o2 
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TE CSALFA REMÉNY 

  

 Az akkor percei neked öröm-morzsákat pergettek, 

míg az esti órák magányát égette korgó gyomrom. 

S az éjjelek hányatott álmok szerepével kergettek. 

Majd nappalod árulása sebezte ölelő karom. 

S idegemet borzolta átváltozásod. Földi bolygó... 

A magába forduló árny természetét átgomolygó. 

Egykori kéz áldása és nyugalma mikor lesz enyém? 

Meddig fertőzhet egy tisztát egy alattomos kelevény?... 

Mert édesem, most már keserűvé vált az idő nyelvén. 

Hiába itattam cukrossá ért véremből, árvultam, 

s kortyolgatta szerelmem, mely fagyától repedt, s átkoztam. 

Mérge fonnyasztja életemet, álságára ébredvén, 

és görcsbe rántja újra és újra lüktető ereim. 

Rózsaszirom nedvére szomjaznak izzadó sejtjeim. 

Majd holdsugarak hulltak rám, s fénycsenddel beterítettek, 

simogatva s hűsítve felhevült lényemet, s értettek. 

Átjártak a belém oldott s áradó misztériummal, 

s kedvembe ivódva, csókká válhatunk majd talányommal? 

S te, csalfa hang, a zűr már csak a tiéd, nekem át ne add, 

mert Isten lesz, ki bűnöddel természetessé nem fogad.                                                                                     

Sztgy.2o16.febr.o7 
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MINDENNAPOM REGGELE 

                                   

 

Oldódik az éj mély kékje, s illatot vált s más színt. 

Míg a hajnal, az üdén fitt, huncutul bekacsint. 

S a csintalan Nap, a bolondos, sziporkákat hint, 

s mi megkeresett álmomban, sunyin búcsút sem int. 

 

Lapult egyre a rend, még csak mozdulni sem akart, 

és a csönd lustán, vastagon és puhán betakart. 

Aztán mégis felbuzgott a kényszer és felkavart, 

és az inger a pihenés kényébe belemart. 

 

S már nyugalmam hiába óvta süppedt kényelmem, 

s hiába kiált maradni akarásom - hogy nem ! 

Kötelék szakított s múlt, kéje nem maradt velem, 

s magával rántott bűvös energiám, szellemem. 

 

                                                                                    

Sztgy.2o16.febr.11 
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AMIT KAPTAM 

 

 

Miután a világra jöttem, kezemben, 

a picinyben, már sorsomat szépen fogtam. 

Álmaimat elrejtettem életemben, 

őseimtől évezredet tapasztaltam. 

S döbbent ámulattal jelentem meg hitükben, 

ahogy váratlansággal tollat ragadtam. 

 

Rikatva - tisztaságot torkon ragadva - 

utamra löktek. Aztán magamra hagytak. 

S titkon belém martak, arcukat takarva. 

De képzetemben az álarcok lehulltak. 

Majd faun pofájukat vigyorba fagyva, 

panotnikumi légkört mímelve vártak. 

 

                                                                                   

Sztgy.2o16.febr.17 
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CSAK HALLHATNÁM ! 

 

 

Vajon, majd az a belső hang, 

az, a még bennem rejlő-halk, 

mikor szólít már meg engem? 

Mikor oldja fel már csendem?! 

Réved sorsom magányomban, 

az oly régen megárvultban. 

Istenem !... Azt, ha hallhatnám, 

hogy hítem „szép”, csak mondhatnám ! 

 

                                                                                    

Kmét.2o14.máj.o5 

 

Megj: Egy erdélyi, versszerető asszonyka- írásaimat olvasva - 

kijelentette: amit olvasott tőlem, az jobban tetszik neki, mint 

József Attila és Arany János, de még Ady Endre műveinél is. 

Biztos - nem minden elfogultság nélkül tette vélemény-

nyilvánítását ,.. de akkor is jól esett.                                                                                           
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ÖRÖK ÉRVÉNNYEL 

 

Mint reszketeg falevelek zizzenő rezgése, 

rebben meg félszegen íriszem - szemem bogara. 

S emléke villan s illan, múltba libben szépsége. 

Mélybe süllyed, ülepedve rejti el záloga. 

 

Nyitott, víg, amíg boldogan éltetik sikerek,... 

de amint vajúdik majd - alélva rettenetben, 

már elvetél, spirálba ér. S hiába érdekek, 

mert magánya örök érvényű már – végzetében.. 

 

                                              

                                                                               Kmét .2o14.o6.o8 
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HETÉRÁK 

-Kata- 

                    

Volt egyszer egy hetérám, aki szeretett ölelni, 

csak nem hagyta a szerelem cseppjeit becsepegni. 

Majd mások, sőt annál is többen élvezték, kedvelték, 

ha libidójuk nedvét magasabb szintre emelték. 

                                                                                         

                                                             

 

 

 

 

                                                



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

66 

 

 

 

VAJON MIÉRT ? 

    

 

Nekem nem volt soha barátom, 

csak hosszú s kitartó ábrándom... 

s persze gonosz apám s nővérem. 

Szenvedő s szenvedtető Anyám, 

aki közel sosem volt hozzám. 

Majd képes lettem mind elhinnem... 

Nem volt aztán már senkim nékem. 

Arám sem és gyermeki kincsem. 

Őseim ! Ti is elhagytatok. 

Hazámtól így mit is várhatok...? 

 

 

                                                                                    2o14.o9.19 
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MÍLY RÉGEN 

 

 

Lakásomban csendben már mióta 

tűnödtem... 

Kivülállón te és belül én a 

valóság. 

Így feszülve, kimerülten – szívembe 

dőltem. 

S kiüresedve ült bennem a 

szomorúság. 
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MIT MEG SEM ADTAK 

 

Te, ősiséggel telt Anyám! 

Aki kínt vetettél kártyán. 

Miért mondtad el - elkábítván?! 

 

E korszakra szűltél engem, 

melyben szövődménnyel teltem. 

Verseimben gyógynövényem... 

 

Én csak szeretetnek éltem. 

Bátran reszkettem és féltem, 

hogy majd elvegyétek tőlem? 

 

Nem vész el mit meg sem adtak. 

Mindent kapzsin eltakartak, 

a jellemükben zavartak. 

 

                                                                              Sztgy.2o14.ápr.29 
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ERDÉLYBEN EGY ÉJSZAKÁN 

 

A férfi, aki egykor dicső hazáját - 

magányos, már csak búslakodó lelkében 

s szellemében oldva – hazugságtól - átkát, 

bebábozódott bolsevik álság-létbe 

és szégyenébe kiárusítottá vált 

s rátelepült nyugat mohoságát félte. 

S nézte szobája ablakán át megtalált- 

a hideg táj csillagmezejének parkját, 

mely alatt a valahok dákó ármányát 

találta - szemfényükbe belekövülten. 

S a magára hagyott múlt hős nemzetének 

megmeredt kristálytisztaságát szemlélte. 

 

 

 

                                                                S.Szentgyörgy 2o14.okt. 25 
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Egy gondolat: 

Mit jelent nekem a Haza? 

Népünk, nemzetünk történelmét, dicső és tragikus 

időszakait, melyek átjárták őseim létét, génjeit, 

melyek átitattak engem is a mai napig. 

Átérezve ezáltal minden örömét, búját-bánatát, 

ami csak az enyém - sajátos érzékiségemben. 
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ÁTHATÁSOK 

 

...sorsom hasadozó s elhajlongó hullám-síkjaiból, 

váltó időszakaim villanó hangulataiból... 

S olykor az álomvilágból a döbbentő valóságba. 

Aztán át – és  visszazökkengetni a múltból a mába. 

Alkotó munkából halálos fáradtságba süppedni 

s olmos, letargikus, sötét élni nem akarásba ki. 

Hol vívsz majd a rettenet buta félelmével nap mint nap, 

mindaddig, míg a lélek új erőre, életre nem kap. 

Harmóniát már nemcsak elképzelni - szebb időszakban, 

és aztán megint megfogni az áldott kezet s az abban 

lappangó és így mindig újra és újra életre kelt 

megannyi bizsergető és szívet dobbantó emléket... 

De jól vigyázz! A világot ne segítsd görcsbe rántani ! 

Oldd hát, és örökre légy már az emberek közt igazi ! 

                                

 

Sztgy. 2O14.nov.13 



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

72 

 

 

FOJTÓ ÉRTETLENÉG 

-bóduló butaság- 

 

Ezeknek manapság minden a románság. 

Nem dobogtat a magyarságért itt már 

egyetlen szív sem, csak székelyül - bután. 

 

Mióta elvették – s hagytuk -  földünket, 

látni nem kívánhattam itt idegent, 

aki magyarnak született s román lett. 

 

Döntött a világ - s pusztul a magyarság. 

Vetél az egykor hithű tudatosság, 

gyepesedett a jellem és szilajság. 

 

Perben tart hát már rég álság, ellenség, 

botor, magának való pökhendiség 

s  megtapadt bolsevik istentelenség. 

                                                                                      

Sztgy.2o14.dec.31 
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GYERMEKÜNKBEN VÁRTAN 

 

                   

Szerettelek mindig, mint szívemből nőtt szépséget, 

mint szeretett emlékekből szövött érzelmeket, 

melyek bús, de reménnyel tellő szeretők vérében 

eredő, majd keveredő új szubsztancia énben 

épít fel misztériummal és ésszel vártan - beteljesülten. 

Teremtett s erősödő univerzumi értelmet, 

melyet követ a fénnyel gyorsuló képzelet és tett. 

                                                                          

 

                                                     Sztgy.2o15 ian.o6 
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Emlékeimből 

Gyakran eljátszottam gyermekkori emlékeimmel, Patakiék 

Szentkirályon  (Lászlófalván) töltött nyarak élményeivel, ahol 12o 

katasztrális holdon - vegyes birtokon - gazdálkodó kiváló 

parasztemberek szereretetteljes vendégszeretetük számtalan 

jeleivel halmoztak el. A borzalmas otthoni szenvedések után 

mindez maga volt az édes, édenkerti kényeztetés, a gazda 

családjának érdekes, és a gyerekeik  kedves, érdeklődő, különleges 

világában. Sosem felejtem el azt a csodálatos, fejlett 

tapasztalattal rendelkező, szorgalmas életkörülményt, ahol az 

emberek küzdelmes, dolgos élete kiegyensúlyozottan boldog volt. 

S mindent megsemmisitett a kommunista rendszer,  illataikkal és 

ízeikkel  együtt.                                                                                                                                                           
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BENNE TOVÁBB ÉLEK 

 

                   

Mindig közel voltál hozzám, 

mint szívemből nőtt szeretet. 

Érdemes adni életet, 

mi rég nem megtévesztő tett. 

S mi dobbanthatja? - Mint Hazám,... 

mi lényem szűlte rég-múltján. 

Kínján az én szenvedésem, 

s egyben megmérettetésem. 

S ha elbukom, éltetésem 

akkor is él s halad útján. 

 

 

   

                                                                        

                             Sztgy. 2O15.nov.o2 
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AZ IDŐK SZAVA 

 

 

 

Már kiszűrődik a világ zűréből 

a kulisszák mögötti zaj zavara, 

mint téli táj és jegének jajszava. 

S szűl virágba boruló ámult társa, 

s te nem tudod: amit vársz, el is hozza?.. 

Kitárom hát a vágy ablakát, ha kell! 

S áttöröm görcsök gátlását, tennem kell! 

Érezhessem végre, hogy a szél mit szel,... 

s mit susog, zúg, mert az idő nem viccel. 

 

 

 

 

                                                                                       

Sztgy.2o15.nov.o2 
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ADD MEG, URAM ! 

 

 

Óh, Istenem! Végre hadd ültethessek! 

Szellem-fákat s a kegyelet fáit, 

hogy közöttük egyszer én is vethessek. 

S alájuk ültetve a ma fiait, 

megértetve, benetek szerethessek, 

elmék jövőben beérő magvait. 

Várom hát, hogy merészen kereshessek. 

Majd így … Izgalmas kalandok útjait, 

hogy emberhez méltóan teremthessek, 

hogy sugalmazzam a jövő vágyait. 

 

                                            

                                                 

                                                                                                                                                                                     

Sztgy.2o15.nov.19 
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GONDOLATAIMBÓL 

                                                                                            

Kmét.2o11.iun.17 

A zsidók évezredek óta tisztában vannak - más nemzetekkel 

együtt - a család rendkivüli fontosságával, egy nemzet, egy 

ország e sejtekből összetevődő erejében. 

Nálunk, Magyarországon mintha elfeledkeztek volna erről. 

A családok leépülése vagy gyors szétesése folyik már évtizedek 

óta, de leginkább most már-azok létre sem jövése tapasztalható. 

A zsidóság körében azonban továbbra is él a család minden áron 

való összekovácsolása, hogy tovább élhessen annak minden 

probát kiálló és értékeit megtartó ereje. 

Ezért is tart ott Hazánk, ahová süllyedt, széteső társadalmában. 

Ez lett az eredménye a több mint száz éve kialakuló és a II. 

Világháború után megerősödött és nálunk még mindig harmadik 

virágzását bújtatottan élő bolsevik-áramlatok érezhető - sok 

hazaárulót kitermelő - áldemokratikus körülményeket 

megteremtők müködésének. 

Az empírikus, tapasztalati értékeket nem összpontosították, és 

így szellemi, de anyagi javak sem tudtak megfelelően 

összegeződni, koncentrálódni és jó értelemben aktivizálódni. No 

és a hagyományok, ... melyek álhatatos és természetes tovább 

vitele, ápolása nélkül szétforgácsolódik az amúgy is egyre 

keveredő magyarság identitása. 

A tiszta erkölcsön, morálon alapuló nemzeti maradvány egységét 

,,Trianonnal”, majd a párizsi szerződéssel és persze a későbbiek 

folyamán robbanás-szerűen megerősödött, emberi jellemet 

próbára tevő és szétziláló kommunisztikus, álelvekkel 

agymosóan szétrombolták. 
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Amíg erényes, morális öntudat nem lesz újra alkalmazkodóan és 

spontán a magyar ember természetes eleme, sajátossága, addig 

egyre inkább sebezhetőekké válunk országon belül és kívül, és 

teljes felőrlödésre, kipusztulásra leszünk kárhoztatva. 

Amíg szellemiségünkben nagyfokú változást társadalmunk nem 

tud pozitívan felmutatni, addig pusztába kiáltott szóvá válik a 

magyarság egyesítésének és a ránk erőltetett és méginkább 

igazságtalanul végrehajtott diktátumok megváltoztatásának 

áhított nemzeti igénye is. 

Mindehhez minden területen értelmes és sürgös átalakulás és 

világra szóló magyar találmányok szükségesek, magymérvű 

tudatos kutatásokkal, melyeket tudományos fejlesztésekkel 

felgyorsított innovációkkal tudunk csak megvalósítani, az 

oktatási és egészségügyi gondok rendbehozatalával egyetemben. 

A prioritás maximálisan erre kell irányuljon. Ehhez hozzá kell 

hogy járuljon a magzatelhajtás drasztikus visszaszorítása is, és 

az oktatáson, a  médiákon, de minden területen történő szellemi 

és lelki meggyőzés a gyermekvállalás érdekében, ésszerű anyagi 

és egyéb segítségnyújtásokkal. 

Készítsük már fel az ifjúságot a tudatos, értelmes életre, 

megtanítva korszerű gondolkodásra és gyakorlatra, az 

egészséges nacionalizmus érzetével együtt. 

Ne a csoportok, egyének gazdagságát segítsük! Az ország 

érdekét, az egészséges nemzet fennmaradását tartsuk szem előtt! 

Mindennél ez a fontosabb! Lássunk már hozzá teljes           

erőbedobással, mert így is késésben vagyunk! 

Legyen meg már végre ezekre akarat és a tett! Mindenkihez 

kiáltok! Térjetek már észre! Isten adjon minden magyarnak észt 

és erőt! 

                                                             Kmét.2o11.jul.8.                 



Tercsi Mihály                                                                                        Jövő ígérete 

80 

 

SZABADULNÉK 

 

 

Hiába múlik hát lassan az életem...? 

Törékennyé vált már hitem, a mindenem. 

Beletapostak álmaim folyamába, 

eszmém majd valósággá vált ábrándjába. 

Éj-szemek mélyében roskadó emlékek, 

múltamba süppednek, jővőmtől kitérnek. 

Lennék csak szabad, mint ősi vérem, a vad, 

utólérném átkom, mi előttem halad. 

 

 

UI:  Sorsomban hordozom Hazám múltját és jövőjét.                                   

                                                                                      

 Kmét.2 o11.márc.2o 
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IDŐBEN 

 

Óh ember!  Elégedettséged s ámításod csak a tiéd... 

Ártatlanságod a múlté már. S hiábavalóságod...? 

Csak védd! Már hiába jelek, szeretetek, ... mind hiába. 

Átkoddá vált minden már. Tanulni nem tanultál. Miért? 

                                                                                      

                                                                                         

Kmét.2o11.ápr.15 
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SZELLŐM 

- átírat - 

 

Érzem még, ahogy időfosztó tavaszon 

végigsiklasz a bizseréző lombokon, 

és a levelek közt huncutul bujkálva 

szökkengetsz a ringó csipejű ágakon. 

Aztán sejtelmesen, sűvítve-cikázva, 

sóhajokban libbensz át nyári álmokon. 

Majd bennük elszelelsz, susogva-feszengve, 

ábrándokat szőve, fújva, lengedezve, 

hogy aztán a Nap hevétől szítva-zúgva, 

mérgesen rázd már vérbe őstermészeted, 

melyet olykor önmagad játszva kergeted. 

Teheted, bőszen, szilajul, törve-zúzva, 

megrettentve így benned minden kétkedőt. 

De szellőd , dühöd terelőd, lengő fátylad, 

mely izgató, lágy, terül rám simogatva, 

hogy gerjedhessen még a csendesülő vágy. 

 

                                                                             Kmét.2o15.nov.15 
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MEGRAGADÓ PILLANAT 

-átírat- 

 

Legendák kövületében gyakran elnézem 

a történelmi korszakok meredt képeit, 

melyekben mindig látom és sorsokba érzem 

szorítva a gondolatok tekervényeit. 

S a dermedt szavak csak idegekben kapcsolják 

az idő – tomográf pergő emlék filmjeit, 

melyek szaggatottan és ismétlőn villantják 

a léthalom-mozzanatok üzeneteit. 

S a sűrűsödő hangok telítve zavarnak, 

fájdalom küszöbén hagyva a boldogságot,... 

s csak te nyugtathatsz, hogy meglelhessem az álmot. 

Most már énemben egyre tisztábban csillanak 

az ősöktől örökölt patináns veretek, 

melyeket esendőkben elszórva szeretek. 

És meglelve majd szorítsátok meg kezemet, 

hogy erősítsük az ember – képzetemet. 

                                                                               Kmét.2o15.nov.2o 
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ÉLETÉRZÉS 

 

Zártan élek álmatlanul, 

illúziót féltve ártatlanul, 

hisz átok ördögi köre 

vetült s települt a Földre. 

Csak miltoni erő érték? 

Gyenge bére, pokol-mérték ? 

Fetreng ösztön eredete, 

ember örök élvezete. 

S mégis, ha csak rád gondolok, 

színes képet ábrázolok. 

Arról, hogy bármit hoz a tél 

vagy a többi évszak: nem fél, 

nem szorong bolondos szívem. 

S már hiszem, én – semmitől sem. 

Csak az fontos, emlékszem rád, 

és mindig ajkamon érzem szád. 

S így nem érhet már olyan végzet, 

csak az, hogy e érzés éltet. 

                                                                                  

Sztgy.2o15.nov.27 
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IDEÁMBA ZÁRVA 

-átirat- 

 

Már nem  emlékszel, amikor hátrahagytam bolygó múltam? 

Érted, a hitt szerelmednek. Nem érted, az egyetlennek?! 

Bár korábban nem tudtam még mit keresek s miért élek. 

Csak vártam, hogy jelezzen az idő, s ideám bezártam, 

hogy megtört képzetem életterében testet ölts végre, 

hogy tudat – vajúdásom kínja megteremtsen a létre. 

S már tudtam, hogy elég lesz pillantásom érintő csókja 

s karjaimba termett ölelésed s jelző vágyad bókja. 

S akkor már nem éreztünk mást, csak egymást, eggyé, boldognak. 

A természet részeként és elemeként virágunknak, 

mely csak egyszer nyílik,s a mindig jelen,most már végtelen. 

Még akkor is, ha tövise néha sértő s örömtelen. 

 

 

                                                                             Sztgy.2o15.dec.o6 
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MIÉRT IS? 

 

 

Én is olyanra lelek olykor, 

aki a szenvedést hírből sem ismeri, 

vagy olyanba botlok máskor, 

aki erkölcsi roncs, és érzékem szétveri. 
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SZENVEDÉLY 

                                                                                   

 

Mint egy éhező, konok gyermek, 

aki tejtől duzzadó keblen szorongva csügg, 

úgy vágyam, kértem szíved – örökké szeretlek, 

életem érted árad, értelme tőled függ. 

 

Könny fájdalmától csillogó szem, 

mely buggyan – eszelős vigyorral ingerelve, 

egyre kísért égő foltok rémeként engem, 

odaülve ágyamhoz – makacsul keresve. 

 

Eltiport tetemek hantjain - 

ősi fájdalmak szunnyadnak újuló jajjal. 

Alszom én is hányodó századok gondjain, 

ébredve talán bölcs, de emberi vigasszal. 

 

                                              Szeged 1966-Kmét.2o14                                                                             
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A HAZUG HARÁCSOLÓK 

• átirat – 

 

Portrét festek olykor az életről, hullámzó érzelmekről. 

Mindig érlelve a témát, igazságot keresve bármiről. 

Feszengek, mert az embertlét mióta kutatja természetét. 

Csak a földi flóra és fauna tárja fel tán eredetét ? 

S valóját nyújtva, ellenpólusa az emberi kárhozatnak. 

Nem tudva igazán semmit, az önös vágyak s tettek mutálnak. 

Leleménnyel, képmutatással a bazsalygó huncut absztrahál* 

majd anyagának mérge túl soknál izgat és élvezve zihál. 

Himnuszunk úgy tűnik pusztába kiáltott szó, és elemezve 

hasad, tudatunkat erjesztve s életünket bekebelezve. 

 

 

 

 

 

 

*absztrahál: elvonatkoztat 
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KÖNNYVKÖVEKBŐL KATAFALK* 

                                 

                                                                            

Önmagad légy most még, mert így megmenthetsz 

magamtól! 

Űrbe üvöltve a csendet s befelé fojtani 

a kiáltást s oldani az átokká vált áldást...? 

Most már nem tehetek mást, magamtól menekülök, 

mert ha nem ezt teszem, hát akkor beleőrülök. 

S  mindent újra átélni, mit júdási csók kivált!... 

és  cseppekben felfogott hatása hozzád kiált... 

De elpergettem, csak bennük könnykövekké lettem, 

mely halommá gyűlt, mint benned rakódott álságod. 

Mondd, meddig enyész kaméleoni aljasságod ? ! 

 

 

 

 

 

*katafalk: jelképes ravatal 
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EMLÉKEIMBŐL 

Ellentmondó helytörténeti érdekességek 

               

Visszatekintve több évtizedes, írásaimmal kapcsolatos 

ismeretségeimre, még mindig ismeretlen sokunk számára, hogy a 

kecskeméti irodalmi folyóirat szerkesztőségének éléről miért is 

tünt el oly hirtelen akkor  Hatvani Dániel? A fantasztikusan író, 

Kossuth-díjas költőnk körül mi is történhetett? Annyi biztos, 

hogy Gyulán élte le aztán dicstelenné vált életét. 

Talán érdekes volna arról is tájékozódni, hogy milyen 

körülmények vezették Buda Ferencet Kecskemétre egy Debrecen  

környéki faluból? 

Kik voltak azok, akik az irodalmi élet piedesztájára emelték oly 

hamar? Hogyan és milyen módon került ő a kommunisták 

börtönébe? 

Mindez azért is érdekes, mert három éves, gyakori találkozásunk 

idején már Buda et. az „átkos rendszertől” kapott társasházi 

lakásban élt a Zászló utcában. 

Családját soha nem láttam, mert felesége és gyermekei úton 

voltak állandóan valamelyik rokonhoz...? Ferenc, mindenesetre 

ebből, a szép udvarral és kerttel kiegészített nagy lakásban élt, 

ahonnan rendszeresen járt el önmagát bemutatni a gyárak, 

üzemek és intézmények dolgozóinak.  Természetesen mindezek a 

párt és a szakszervezeti alapszervezetekkel történt egyeztetések 

eredményeként zajlottak le. Jutalma mindig pénzzel bélelt 

boríték volt... Vajon miként történhetett ez így? 

Akkor, amikor Buda elvtárs-úr a nép ellenségének volt kikiáltva. 

Tanítói képesítésével gyerekekkel  hogy-hogy nem foglalkozott? 
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A dolgozókat pedig életrajzával traktálta. Annak az embernek 

adtak csak úgy házat, pénzt és persze dicső életformát, aki 

Hidegh Anti barátom nevében támadta újságcikekkel a párt 

vezetőit...? 

Így volt ez többek között Kürtösi Károllyal is, a híres Dózsa 

Mgtsz. elnöke ellen, aki nem mindenki örömére „munkálkodott”. 

Annak nevében tette midezt, aki harsányan üdvözölte 

tolószékében első kötetem megjelenését a Szabadság téren – 

melegen gratulálva ahhoz. 

Buda Ferenc érthető okok miatt saját nevében nem mert 

megnyílvánulni. 

„Behúzott farokkal” megfutamodott, elvtársait félrevezetve. 

Alávetette magát a párt akaratának, ami egyengette tévhitben 

életpályályát. 

Dicsfénybe való emelésében  nagy szerepet kapott Füzi László, 

aki „ki tudja” hogyan robbant be fiatalon a Forrás Irodalmi 

Folyóirat szerkesztőségének élére. Magas beosztású protektorai 

lehettek, mert szinte látnokként határozta meg, kinek az írása 

érdemel figyelmet. Ő, aki tanulta az irodalomtörténet egy-egy 

korszakát, de valamire való mű elkészítésére alkalmatlan volt. 

Füzi úr az, aki Buda Ferencet pártfogolta, ezzel önmagát is 

egekbe emelve, gyűjtve így a díjakat, jutalmakat, és közben 

gyakran ők is hangoztatták más „nagyság” kinyílatkoztatásával 

együtt ,,tiszta emberségből fakadó” segítőkészségüket. Illúziót 

keltve – hamisan. Én minderre reagáltam, - érdekes módon 

egyedül...? Meg is lett a jutalmam... 

Utóljára akkor találkozva velük, amikor „alkoholista barátom”, 

Baltás Dániel, a kecskeméti Katona József Gimnázium későbbi 

igazgatója melegen, tiltakozásom ellenére  beajánlott a 

szangvinikus, engemet is elfagyasztó, a Bács-Kiskun megye 

irodalmát meghatározó „királyhoz”. 
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A Katona József tér 8 sz. alatti székhelyükön, a harmadik, belső 

szobában robbant ki belőle igazi éne. Ott, ahol a Megyei Tanács 

épületének volt irodáiban  olyan írók-költők műveit adta ki, akik  

megdöbbenésüknek adtak hangot, hogy engem Buda elvtárs és 

Füzi úr elfagyaszt. Nos, Füzi László ekkor közölte, hogy amíg ő 

él, én sehol  sem jelenhetek meg  műveimben. 

Ezt közzé is tette - csatornáin – mindenhol, ahol magyarok élnek. 

Közben, Buda „urat” nem egyszer fellelhették a FIDESZ-KDMP 

által rendezett Nagygyülések színpadait támasztva. Hamarosan 

Kossuth-díjjal jutalmazták. Füzi úrral ügyesen kavartak,... mert 

a mai napig nem tudják, hogy az urak a történelem és 

„irodalmunk” melyik időszakában hazudtak vagy nem mondtak 

igazat...? 

Buda úr folytatja műveinek számítógépes programmal való 

összeollózásait. Alkalmazkodó viselkedésmódozataival 

megtévesztve a legtöbb embert. Sunyisága elképesztő!   

Véleményemmel nem vagyok egyedül, de mások kétszínűen 

behódolnak. 

Ferenc időközben Tiszakécskén házhoz is hozzájutott. Kecskemét 

már kényelmetlenné vált számára. Diszkrapencia: össze-nem-

illés.. Füzi úr pedig most is fűzi tovább ármányos álságait és éli 

kettős életét, másokkal együtt. Én továbbra is maradok 

elvrendszerem és értékrendem mezsgyéjén, haladva azon az 

úton, amit kijelőltek számomra. 

 

U.I. Hogyha ilyen értékítélet van Hazánkban, ami régóta tapasztalható, 

akkor én elismerést munkámért nem kérek. Amíg ilyen emberek vezetik az 

álirodalom értelmezését. Nem ! 

Kmét.2o15.nov.29  

 A szerző 
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AZ ÉLÖSKÖDŐ 

 

Mint egymásra rakódott tárnák, 

fedik kapzsin az alamizsnák. 

Sunyi lélekkel megalkudva, 

ős – viszonylatokban lapítva. 

 

Így lopva be magát kegyekbe, 

köztük szüntelen őgyelegve. 

Bölcs sejtésekbe burkolózva, 

a minduntalant kihasználva. 

 

 

 

                                                                              Sztgy.2o15.dec.29 

 

 

Megjegyzés: Buda Ferenchez- 

Lelket nem cserélt, csak pártokat,... akik segítették a jó és dicső 

élet elérésében. A sunyiság eszközeivel a félrevezetés sikerült, 

pedig tudnia kellett volna, hogy egy igazi költő nem lódít soha... 
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A MŰVÉSZETRŐL 

-röviden- 

 

A művészet, az emberhez szóló, kultúrát formáló s teremtő 

önkifejeződés. A múlt tapasztalataiból táplálkozó, előre, azaz újat 

mutató műalkotás, ami az érzékeken keresztül különleges 

emelkedettséggel hat az érzelemre és a szellemre, s mindenkor 

az emberiség épülését szolgálja. 

A művészetek az önzetlen, tiszta odaadás hiteles  

megnyilvánulásai. Egyben örökös küzdelem önmagunkkal, a 

világgal és a mindenkori témával, de legfőképpen útkeresés, 

töprengéssel, gyötrődéssel s tanulással. A művész ezért soha nem 

beszélhet kizárólagosan önmaga stílusáról, csak arról az  

irányzatról, amelyhez közel érzi magát, különböző  áramlatok, 

motívimok edzésében. 

Az igazi művészet a változó-önmaga kihívása  és életszemlélet, 

mely mindig megérinti a szemlélőt  vagy az olvasót. Megfogja, 

elragadtatja, felkavarja, de mindenképp elgondolkodtatja. Olykor 

észrevétlenül, néha megborzongatva vagy letaglózva, de soha 

nem vált ki lesújtó, undort keltő, drasztikus megütközést. 

           

                                                                                          

Kmét.2oo2.dec.26. 
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MAGYARKÉNT 

                 

Azokért a sok sok magyarért, 

a kínlódásukért, azokért... 

Annyi gyötrő lázban égőkért 

és a megaláztatásokért. 

Nem is magamért, hanem azért, 

a megannyi sírban forgókért, 

akik hazát nyújtottak - hősként. 

Szívem szakad mindannyiukért. 

Halni meg is tudnék, úgy, miként 

igaz magyar hal hazájáért. 

 

 

                                                                       Kmét.2o16 máj 1 

Megj: 

A tiszta, igazi költészet, melyet mindig képviseltem, tartotta 

bennem az életerőt. Ma már elveszítettem hitemet ... Azok, akik 

körülvesznek, nem kultúremberek. 
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KÖLTÉSZETNAPI GONDOLATOK 

AZ ALKOTÓKRÓL 

 

Sokat lehet olvasni irodalmárok, irodalomtörténészek tollaiból 

olyan tanulmányokat, melyekben méltatják korábbi vagy általuk 

felfedezett írók-költők pályáját.  

Azon belül is kiemelik azt az időszakot, amikor elemzésük alanya 

visszanyúl korábbi érák nagyságaihoz, és azok irodalmi 

jellemzőivel azonosulva indulhattak el új és más irányvonalakat 

megcélozva. Minden esetben kihangsúlyozva géniuszaik 

analiziseken alapuló tudását, majd azt túlszárnyaló 

elkanyarodásukat. 

Mintha gondolkodóink más módon nem válhattak volna nagy 

költővé, íróvá. Én úgy gondolom, senki nem tud mások 

élményeivel teljesen azonosulni. Mindenki csak saját 

élményanyagainak sajátosságain át és megszűrve, az őt 

megragadó és kialakuló jellemzőkön  keresztül értelmezhet egyes 

elvonatkoztatható vonást, ill. azok sorozatainak 

transzformációiból eredő formációkat, stílusirányzatokat hozhat 

létre. 

Másokról tehát csak egyéni véleményalkotások transzformációi 

után tudnak életre szóló változásokat létrehozni. Tehát az 

átváltozások összehasadása hozhat bennük olyan végső 

átalakulást, egyéni vonásokkal, melyek nagy belső vívódások, 

kínlódó próbálkozások útján válhat csak egyéniségük teljessé, 

stílusukat megteremtve. 

Szó sincs arról, hogy a vers vagy próza írása, olvasása vezethet 

az emberré válás üdvözítő és áldásos szintre emelésére. 

Hozzájárulhat, de sok más útjai is vannak az emberré való 

kiteljesedésnek. 
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Azonban ravaszul, sunyin vissza is lehet élni az irodalomban 

elért eredményekkel, megjátszva annak minden látszólagos 

pozitívumait. Több ilyen kreaturát ismerek kortársaink között. 

Az általuk megteremtett állam az államban szabályai alapján 

létrejött öntörvénykezésüket szinte lehetetlen ellenőrizni, nehogy 

még átírni vagy teljesen átalakítani. Ez az állapot igazságtalan 

és így megengedhetetlen! Ez ellen fel kell lépni! Meddig kell még 

erre várni?! 

 

 

 

 

 

 

 

U.I. 

Annyi bizonyos, ahol igazságtalanság van, ott félelem veti fel fejét 

és állandosulhat az. Sajnos ez a helyzet tapasztalható már régen 

társadalmunkban is. Ahol emberi csoportok, majd államok jöttek 

létre, az emberi jellemzők miatt az igazságtalanság 

törvényszerűvé vált, és így a félelem maradandó, ami robbanást 

vált ki. Aztán körforgásszerűen ismétlődik. Az emberek körében 

pedig álokoskodó fikciók jönnek létre, hogy sorsukat 

elfogadtathassák. 

 

 

 

   Kmét 2o16. Apr.11 
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SZÁMVETÉS 

 

Oly nagyon várom még, hogy végre beteljesüljenek 

és ne vergődjenek, amikért-mindazokért élek... 

De eddig egyszer sem - s most is - s miért is engednének, 

hogy terjesszem, mit belém kódoltak az évezredek. 

Vagy az a baj talán, hogy az időtér változatán 

nem úgy haladtam, alakulhattam, érák folyamán? 

Nem fogadhattam el, mit másként foghattam volna fel tán.   

A mesék igazsága s nem a valóság ármánya 

ivódott belém, s nem vitt el soha kényszerpályára. 

Vagy hagytam volna magamat mégis elcsábítani? 

S jót nevetni másokon, de magamon szórakozni 

engedtem őket bután, mert vittem, amiben hittem, 

hogy így elnyerjem jutalmam, de csak gondot cipeltem. 

S a világ bajait gondoztam, - hát a dolgom tettem, 

s nem értettem, hogy másra miért is nem figyelhettem. 

Én, a naivan balga. S mire vihettem? Nyomorra. 

Lelkileg, görcsös-röhejes pszichoszomatizmusra, 

szisztematikusan, örök emberi kárhozatra. 

 

                                                      Kmét.2o16.máj.14. 

Megj: A volt családomon és Buna (Enikő) Rozalián kivül 

költészetemben senki sem segített, sőt akadályozott. 
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EGY GONDOLAT 

 

Nem értek egyet Hegel ama tézisével, miszerint minden, ami 

létező, az ésszerű. Ez az állítás számomra diszkrepancia, össze- 

nem - illés. 

Gondoljunk csak bele: mennyi minden ésszerűtlen, és mégis 

létezik. 

Persze tudvalevő, hogy minden – úgymond - összefügg 

egymással. 

Egyik oldalról a létezhető valami , bármi valamilyen szemszögből 

való elképzelés vagy gondolat, ill. annak ésszerüségének 

látszatából eredhet... 

Még akkor is, ha az más oldalról, egy más filozófiából építkezően 

vagy ötletből származhatóan elhajlik, elkanyaródik, ill. átalakul 

bármitől, bármiből. Az ésszerű kifejezés, meghatározás mindenre 

abszurd. 

Egy témakörben lehet csak érvényes. A természet nagy 

invenciója: ami szép, az tökéletes. Ez az állítás is azonban csak a 

természetre alkalmazható - egyedül. 
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 -  Igazságszolgáltatás- 

Definiciója:-manapság is - formaságok érdekekből fakadó irányítottsága. 
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VAJON ? 

   

 

Egykedvűen nézem és érzem 

mi folyik egyre körülöttem. 

S azzal, a megélt események 

körülfonnak, melyek mögöttem - 

múlandóan, de még nyúlnak 

utánam, s megbújnak a térben- 

hihetetlenségben, s mutálnak,... 

de én, mi voltam az időben ? 

 

 

 

 

 

 

                                                                           2o16.aug.26. 
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  MÍLY ÉRTÉKEK? 

 

 

Szélsőségek szültek és értek - 

azzá, ami vagyok, s még élek. 

De míly értékek azok, melyek 

nem engedtek mindig fölétek? 
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Epilógus 

 

                                                                                                                                                 

MEGSZÓLÍTVA 

 

                                                                                                                                             

Anyám! Mondd vagy sugalld, mi volt hát oka? 

                                                                                                                                              

Tán nem voltam egykor álma szívednek 

                                                                                                                                              

és apámnak láthatatlan árnyéka? … 

                                                                                                                                              

Vállald hát, amit takartál előlem! 

                                                                                                                                             

Álhatatosságod s lányod lánca lettem? 

                                                                                                                                             

Elragadó varázsod – kettősségem, 

                                                                                                                                             

hiszen fiadként találtam mindarra: 

                                                                                                                                             

konoksággal terhelt anya – áldásra, 

                                                                                                                                              

mit a meg nem értés tépte, szaggatta. 

                                                                                                                                              

Másságom  így áldozat lett örökre, 

                                                                                                                                              

nyomasztóan sok kétséget cipelve… 

                                                                                                                                              

Várod odaát, fiad mivé ért be? 
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S mit halál nyújtott, nyugtot adott végre? 

                                                                                                                                              

Mindaz önkéntelen, mi hív kódoltan, 

                                                                                                                                              

s mit találtam – búcsúzik itthagyottan,… 

                                                                                                                                              

mert meddőként hat, nem változás ért be, 

                                                                                                                                             

többé életfámnak sem  lesz gyümölcse. 

                                                                                                                                                           
Várd majd fiad! hisz neki sincs már dolga. 
                                                                                                                                             
Segíts, hogy nyíljon az öröklét hídja, 

 
hogy többé ne rágjon az élet kínja! 

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sztgy.2o16.nov.o2 
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