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Bakos Orsolya: 

Innen és túl 

 

Rád záródó 

ajtók nyílnak 

nap és a hold 

együtt hívnak 

nap kapuja 

hold udvara 

csillag ködén vágtatsz tova 

 

reccsen roppan 

villan illan 

robban rebben 

égre szökken 

nap kapuja 

hold udvara 

csillagfelhőn várnak haza 

 

fekete lova 

se té 

se tova 

viszi a lova 

égbe 

vagy hova 
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jöttem voltam 

szikrát szórtam 

dobbal lobbal 

messze szóltam 

nap ajtaja 

hold udvara 

csillagkapun 

léptem nyoma 

. 

. 

. 

nincs több fázás 

boldog aki... 

boldog aki... 

nyitva van az aranykapu 

csak bújjatok rajta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Berényi Brigitta: 

Kapu 

 

Óh, kapu miért is vagy a világon. 

Annyi mindenre vagy jó. Távol tartod a világ 

zaját. 

Kiskapu, nagykapu, kertkapu, vaskapu, régi 

kapu, új kapu, 

díszes kapu, virágos kapu, rácsos kapu, 

felújított kapu, 

felújításra váró kapu. Oly sok számtalan kapu. 

Te ki látod a világot hallod a világ zaját. 

Látod a sok-sok millió embert, kik boldogan 

szaladgálnak körülötted. 

Csak ott vagy, fúj rád a szél, süt rád a nap és 

esik rád az eső. 

Rozsdásodol, néha-néha lefestenek. 

Óh, kapu mennyi mindent kibírsz, mégse 

becsülnek meg igazán. 
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Becsukunk, kinyitunk, természetesnek vesszük, 

hogy vagy nekünk.  

Néha-néha talán be is csapunk, mikor 

mérgesen hazaérünk a munkából. 

Jó, hogy vagy.  

A postás is mindig nálad csenget és a leveleket 

is mindig neked adja először. 

Te várod a tejes kocsit. Jön a futár hozza a 

csomagot, 

nálad hagyja, merthogy senki nincs otthon 

soha. 

Mi csak szaladunk, jövünk-megyünk, és talán 

egy percre se figyelünk rád. 

Pedig kéne, mert te vagy az, aki megóvsz 

minket a világtól. 

És ha kinyílik a kapu mi ismét menni fogunk, 

és egy percig se figyelünk rád.   
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Csohány Ede: 

Kapu 

 

Karcsú voltam és cingár – vézna, 

hosszú derekam a verseny 

biztosítéka. 

Sűrű homályból siettem a fényre, 

a zöld testem meghízott derékre. 

Az erdésznek szemet vetettem, 

így dőltem ki a sorból 

vágáséretten. 

 

Fűrészmalomban deszka lett a 

testem, 

majd egy asztalos műhelyben 

újjászülettem. 

Gyalultak, simogattak, lakkoztak 

régen, 

kapuként kaptam meg a 

kinevezésem. 
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Most posztolok, bennem: múlt, 

jelen, jövő, 

mialatt szakadatlanul folyik az idő. 

Debütálok, ez a hely a színpadom, 

a szereposztást néha firtatom. 

 

Híd, amin sok ember áthalad, 

küszöb, ami megszabja a gátakat, 

ablak, ami hol nyitva, hol zárva,  

belenéz a nagyvilágba, belehuny 

az éjszakába. 

Kapu a kerten, a házon, a várban, 

drótszövetes vagy kazettás, 

lakkozott ruhában. 

Egy szerepben – sok jelmezben ! 
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Sokat hallok, sokat látok, 

pedig egy tapodtat sem járok. 

Ha szárnyaimat rebesgetem, 

kétszárnyas kapu a nevem, 

de a helyemet eggyel is megállom, 

ólomkeretes üveg a biztonságom. 

 

Tárok, zárok, szalutálok, 

fogadom vagy távol tartom a 

sokaságot. 

A röpke idő percenként lepörög, 

a ragyás kazetta festékért 

könyörög. 

Az idő szava csónaklakknak árja, 

szót emel a csendesen múló mába. 

Aki rajtam átlép, induló emlékezet, 

a megemelt kalapnak rézkilincs 

integet. 
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Fajger János: 

Tér-Kapu 

 

Fekete s ódon kapuk, 

Vajon kilépjek-e rajtuk. 

Torokban dobban a szív, 

görcsös az izom és reszket a kéz. 

A köpenyem fújja a szél, 

vajon mi lesz ha a COVID utolér. 

Erőt gyűjtök és bátorságot, 

nem lesz baj, majd meglátod. 

Mondotta bennem egy hang, 

mely bátorít és el nem hagy. 

Fordul a kulcs, kattan a zár, mozdul a kilincs, 

Innen visszaút már nincs. 

Minden lépés végtelen, minden perc 

örökkévaló, 

ezzel kell együtt élni, vajon helyénvaló? 
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Beköszöntött a digitális valóság, 

beszűkült az élettér. 

Virtuális valóság, vagy valóságos vírus? 

Mint királynak a korona, Trójának a ló, 

úgy vált részünkké ez a ragályos kór. 
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Fajnal Fanni: 

Olyan voltam,… 

 

Olyan voltam, mint egy céltalanul bolyongó 

szellem 

Nem találtam a helyem, nem tudtam merre is 

menjek 

Egy napon különös érzelmek kavarogtak 

bennem 

Mintha valami megzavarta volna belső 

csendem 

Megjelent egy fehér fénysugár a sötét út végén 

Egy kapu állt ott, mely azt mutatta van némi 

remény 

Egyre csak gyorsuló léptekkel elindultam felé 

Lassulok, mintha valami minden erőm elvenné 

Fekete karmok és kezek ragadják meg karjaim 

Vonszolnak vissza a sötétségbe a démonjaim 

Belöktek egy rossz kapun, itt még sötétebb van, 

mint kint 

Túl nagy a zaj, nem csendesednek a 

gondolataim 

A szívem egyre gyorsabban és hangosabban 

dobog 

Egyszerre zokogok és nevetek, akár egy bolond 
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A félelmeim bekerítettek, nincs hova menni 

Keresem a kiutat, de nem tudom mit kéne tenni 

Ismét megjelent a fényes kapu, újra elindulok 

A lépteim egyre nehezebbek, szinte 

megbénulok 

Nem hagyják, hogy elmenjek, ismét vonszolnak 

a sötétbe 

Újra belöknek egy rossz kapun, rossz emberek 

körébe 

Hazug szavaik olyanok, akár a pengék, 

szétvágnak 

Egyesével belém rúgnak, utána lassan 

hátrálnak 

Magamra hagynak, testemet ezernyi lábnyom 

borítja 

Reménykedve felállok, szememet ismét fény 

vakítja 

Gyors léptekkel elindulok felé újra, nem adom 

fel 

Az utolsó lélegzetvételig haladok előre 

Üldöznek, a lábaim egyre nehezebbek, 

remegnek 

Életemnek legrosszabb pillanatai leperegnek 

Tudom, hogy ez az utolsó esélyem a 

boldogságra 
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Nem lennék már soha többé démonjaim 

rabszolgája 

A kapu lassan záródik, én pedig túl messze 

vagyok 

Képes vagyok rá, és minden rosszat magam 

mögött hagyok 

Ahogy haladok előre a sötét árnyak eltűnnek 

A rossz kapuk összeomlanak, félelmeim 

megszűnnek 
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Faragó István dr.: 

A kapu 

Látod a kertet, mely felnevelte? 

S látod a házat, 

mely otthona volt? 

Szőlőtőkék és rózsák őrzik 

a boldog ifjúkort. 

 

Az idő senkinek sem kegyelmez, 

sólyomszárnyon messzire repül. 

A kerítés marad meg végül, 

és mögötte te egyedül. 

 

Elválaszt két világot, 

melyeknek határán ott imbolyogsz, 

belőled épül és benned 

akár a jó és a rossz. 
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De van még egy kiskapu rajta, 

egy utolsó, végső esély, 

hogy rozsdás kulcsát csikorgasd, 

ha egyszer majd hazatérsz. 

 

Kilincse ócska, és nem véd a zára, 

bizony, ez csak egy ócska kiskapu, 

de ott áll előtte integetve 

és mindig hazavár Anyu. 
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Fentorné Hudák Zsuzsanna: 

KAPUK  

 

Kapuk, kapuk, titkot rejtők,  

mint a nehéz, szürke felhők.  

Kicsik, nagyok, rejtelemmel, 

székelyföldi érzelemmel.  

 

Fából faragták,  

vasból kovácsolták  

a magyarok tudását.  

 

Mindent nem lehet be/zárni,  

nyitni próbálhatja, bárki.  

Felhő-kaput szél elfújja,  

hadd süssön a napfény, újra!  

Az ember küzd, csodát remél,  

erdő, mező zsibong, zenél.  

Gyöngy-harmatos, kora reggel  

ránk kacsint a Nap, ha felkel.  

 

Madár-látta kapufákon  

emlékezés, rejtély, álom.  

Bimbót-bontó rügyfakadás,  

tavaszt-hozó, hű fecske pár,  
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nyári zápor - frissítő, lágy –  

remélve a bő aratást.  

Lankákon és domboldalon  

az ősz hangja kopog, nagyon.  

Szőlőfürtök táncot járnak,  

örülnek a szabadságnak.  

 

Az ember gyanakvó, ’s félve  

enged utat a szívébe…  

Ki lesz majd a felfedező,  

bizalmát majd el is nyerő?  

Milyen kulccsal, hogyan nyílik?  

Vagy, zárva marad a sírig?  

Jó szívvel, ha kopogtatnak,  

kattan zárja a lakatnak?  

 

Boldogság, hála,  

’s hitünk örök zárja:  

szívünk mély kincses-láda.  

 

Kulcs-szó : béke, harmónia  

és az ember saját maga.  

Gonosz ellen – bátor fővel –  

a szív-zár a legerősebb.  

 



 
 

17 
 

Forgó Bea: 

Mintha kapum lennél 

 

Mikor túl erős volt nekem a szembe 

szél, 

és nem hatott  rám  a szentbeszéd, 

erős kapuként kitártad a szárnyad, 

hozzád dőltem ha szívemben 

döngettek a vágyak, 

soha nem néztél félig kivágott 

fának, 

kilincsed kulcsával, 

magamba zárlak. 
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Füleki Gábor: 

Kapuk 

 

Kapu, átjáró terek között, 

átvisz, elválaszt és összeköt, 

világszáj, elnyel itt, s amott kidob, 

benyitni rajta mindig titok. 

 

Kulcsodnak zár enged, hulló 

bilincs, 

kezed nyúl, mozdul a míves kilincs, 

mögötte tárulhat új élet, kincs, 

vagy űr-üresség, a semmi, a nincs. 

A múlt már mögötte talán lezárul, 

jövőbe röpítve két szárnya tárul. 

Lehet ott angyalarc, aranyló tincs, 

táruló új világ, ránk áldást hints! 
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Nagytemplom veretes érckapuja, 

Mennyei Béke Tér díszkapuja, 

Wormsi dóm bélletes ívkapuja, 

városfal robosztus őrkapuja, 

váraknak népvédő hídkapuja, 

házunknak egyszerű fémkapuja. 

 

Világot teremtő első kapu, 

világot elnyelő végső kapu. 

Mennyekből földre szór létfény-

kapu, 

terek közt átjáró, csillagkapu, 

boldog lét jelképe, aranykapu, 

megfakult életben lesz vaskapu, 

 

régvilág, széthulló deszkakapu, 

marad csak nekünk az ügyfélkapu  

Bezárhatsz így immár minden 

kaput... 

Kaputt. 
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Hoffmanné Porkoláb Mónika: 

„Egy kapu élete!" 

 

Az utcán sétálgatva, nézem a 

házakat. 

Színeket, formákat és a kapukat. 

Más a méret, s más a minta, 

Kezem a kaput megtapintja. 

És szinte érzem, hallom, amit 

mesél, 

Elmondja nekem, hogy mit megélt: 

-Kezdetben, még szép voltam, 

Egy picit sem nyikorogtam. 

Színem élénk volt, de már fakó, 

Messziről hozott el egy hajó. 

Megmunkáltak, megcsiszoltak, 

Fájdalmaim, kicsit voltak. 

De amikor elkészültem, 

Csodás lett a kinézetem! 
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Díszes kilincs, kopogtató, 

Megkaptam mindent, mi jó. 

Gyermek, felnőtt bejárt rajtam, 

De én mindig ott maradtam. 

Teltek, múltak el az évek, 

Gazdáim, már rég nem élnek. 

Megfakultam, meg is koptam, 

Imitt-amott rozsdásodtam. 

De ekkor jött egy nemes lélek, 

Meglátta bennem a jót, és a szépet. 

Magával vitt, ápolgatott, 

Egy új helyre be is rakott. 

Jöhetnek hát, kicsik, nagyok 

Újra színes kapu vagyok! 
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Holló Andrásné:   

Az élet kapui 

 

Nyisd ki a házak kapuját! 

Nézd meg mi van mögötte! 

Van hol öröm, mosoly, boldogság. 

Van hol nyomor, fájdalom, 

szomorúság. 

Vannak kapuk, melyek örökre 

zárva maradnak. 

 

Nyisd ki a kórházak kapuját! 

Nézd meg mi van mögötte! 

Megannyi szenvedés, remény az 

életre. 

Csecsemők sírása,jajgató anyák 

hangja. 

Az a kapu a születés és a halál 

akarata. 

 

Nyisd ki a szeretet kapuját! 

Nézd meg mi van mögötte! 

Adod és nem kapod vissza. 

Adod és vissza kapod. 
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A szeretet kapuja mindig nyitva 

van, 

Tőled függ, hogy átlépsz-e rajta. 

 

Nyisd ki a fájdalom kapuját! 

Nézd meg mi van mögötte! 

Elveszített remény, az igazság 

órája, 

Vigaszok hossza, tehetetlenség 

haragja. 

Már nem lesz másként, már csak 

rosszabb. 

Bezárul a kapu, az élet feladja. 
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Karácsondi Imre: 

A világ ajtaja 

 

Eljutni végre 

Eljutni otthonról haza 

 

Rozsdás sarokvason jár 

A világ ajtaja 
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Kiss József: 

Életkapu 

 

Lelked, amint szakadékba szédül 

ma, 

erőd is enyészik, rommá lesz már 

most 

s érted egy petákot sem ad a 

gyáros – 

várhatod, hogy bárki 

körülrajongna 

 

Kaput kéne kitárni a szabadra, 

morc kimérák rácskapuját, a 

párost: 

igricek, lidércek, manók, egy táltos 

ha jönnek, velük álmod 

megmaradna. 

 

Naiv hit bolondít, ha dőrén véled,  

hogy Thanatoszt, Hüpnoszt 

elföldelheted 

s róluk a nemtudás hozza sikered. 
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Az élet álom – így regéli néked 

a mesék Calderonja; ezen élet 

kapujánál idézheted sejtelmed. 
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Kocsis Antal: 

Kapuk 

 

Szólhatna rólam, rólad is talán. 

Zord diktatúra dicső derekán. 

Lehet persze csak kitalált mese. 

Nem vagyunk ilyen én sem és te se. 

 

Zsebem arannyal degeszre rakva. 

Leendő létem stabil alapja. 

Hogy került hozzám – ne törődj 

vele. 

Írígykedsz? Inkább te is húzz bele. 

 

Cipelem terhem büszkén magamra. 

Semmit sem vetve, dúsan aratva. 

Csekély mellette szerény kis 

batyud. 

Ez van barátom. Aki tud, az tud. 

 

Lépésre tőlem cifra palota. 

Áhított vágyam bejutni oda. 

Zsoldos őrség a kupi kapuban. 

Látszik rajtuk, a helyem kívül van. 

 



 
 

28 
 

Apró pakkoddal te is ideérsz. 

Te is belátod, semmire se mész. 

Közös a cipő átmenetileg. 

A kopósereg baljósan liheg. 

 

Szürke kiskapu a nagytól Jobbra. 

Egy szem őr állja, állni a dolga. 

Kiss pakknyi arany tőlem zsebébe, 

Örök üdvösség jussom cserébe. 

 

Ott állsz te is a kiskapu előtt. 

Egész vagyonod érdekli az őrt. 

Mész vagy kinn maradsz, szinte 

egyre megy. 

Egyenlősdi, de nem egyenlő kegy. 

 

Lennél-e része e történetnek? 

Váratlan helyett várt heppiendnek? 

Ajánlom, várj meg egy másikat. 

Írok még sztorit, normálisat. 
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Kollár Istvánné: 

Az álom kapuja 

 

Átlépve az álom kapuján, 

sok-sok csoda vár ránk. 

 

Hűsölünk a pálmafák tövében, 

lábunk lógatjuk a tenger  vizében. 

 

Jöhet öröm, jöhet bánat, 

de mindez tovább állhat, 

 

ha  jön az ébredés, 

az álom kapuján gyorsan 

visszatérsz! 
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Koncz Ágnes:                                                                                                                                         

 

/  1.lap/                                                                

A szélnek hangja van, 

süvít, az ember néha visít, a dühös hang 

ordít. 

De a simogató szellő boldogít, 

az öröm kicsalja az ember könnyeit 

és kacagva, nevetve öleli szeretteit. 

Kik vagyunk, mik vagyunk ezen a 

Földön?  

Keressük, kutatjuk őseinket, családi, 

történelmi gyökereket. 

KAPUN  be és ki járunk, talán valamit, 

valakit  találunk… 

…. 

Régi lámpa fénye sokat mesélhetne,  

e KAPUK mögött tartott  őseink, híres 

emberek léte. 

Elmentek, meghaltak, 

szívünkben a bánat …………és a 

KAPUK megmaradtak.  

 Az évtizedek során több alkalommal 

kinyílik egy KAPU, és napjaink 

megtöltődnek tartalommal. 
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elkezdjük életünket, elérjük 

terveinket….előhozzuk emlékeinket… 

majd úgy hozza az élet, a sors, hogy 

bezárulnak KAPUINK,  

majd újra meg újra kinyílik egy másik, 

mert ez adatik… 

feladni nem szabad, mert hol van az erő, 

a hit? 

…Mikor megtalálod önmagad,  

az egyensúly  beáll, innen könnyebben 

mérlegelsz,  

bára serpenyő és a lelked billeghet. 

 

 

Mikor látunk világosan? ...sokszor épp 

az álmunkban, 

tudatalattiból előjön a  múlt és a 

megoldás…. valóban?  

Történelmi utak, híres emberek nevének 

sora 

 

KAPUK mellett táblákon kiírva:     

 Almássy, Grassalkovich, Vachott 

Sándor …  .sorban, 
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Kossuth Lajos is megszállt itt egy 

éjszaka…. 

Vak Bottyán, Bugát Pál, Batthyány, vagy 

Páter Kis Szalézi…. 

kinek mi volt teendője és a SORSA?, 

ebből lett végül is 

Gyöngyös a Béke Városa.  

 

Ha sétálsz Gyöngyös utcáin, csodálod  

szépségeit, 

épületeket, tereket, fákat és kertjeit 

észreveszed a KAPUKAT, melyek hol 

nyitnak, hol bezárnak 

és van, ahol mindig nyitva várnak. 

Süvítő szél a KAPUN bemegy…és mit 

tesz, akit érint? 

Kiküldi, kinyitja ismét a KAPUT, avagy 

újra felépít 

mindent, amit lerombolt a szél 

………..vagy az emberek? 

Régi házak régi KAPUI csodálatosak, 

mesélnek… 

de némelyik városrészben az új házak új 

KAPUI is  beengednek… 
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Történelmi múlt KAPUI gyönyörűek, 

kedvelem, 

szeretem, mert nyitottak a szél és 

előttem…. 

   a szél átsétál és kimegy, de előhozza és 

őrzi az emlékeket 

körsétát téve nézem  a többi KAPUT és 

csodálom a régi szellemiséget. 

 Régi épületek csodás KAPUJA. ez sem 

volt mindig az öröm forrása, 

volt, aki a kilincset lenyomni sem merte, 

s ha kinyílt a KAPU, a kilincset 

elengedte, 

 de  ha ezen túljutott, belépett és a KAPU 

elnyelte. 

Mint a szél, ha átjut a kertbe, a házba, 

a nyitott KAPU mindig befogadja… 

átszalad a kerten, a téren, majd 

visszafordul újra 

a régi történelmet, emlékeket eszünkbe 

juttatja, 

gyere be a FŐ TÉR 10. KAPUBA-…. 

 

Gyöngyös, 2021.március 29.  
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Kordásné Szász Melinda: 

Szívkapu   

 

Ha bezárul egy kapu, ablak nyílik,  

sokszor így volt valóban,  

jobbra fordult a világ kereke, 

mikor összefogtak az emberek. 

 

Vírushelyzet alatt nem bántani kell egymást, 

megkérdezni, mi a baj? és láss csodát! 

A szívekben kitárul a kapu, megláthatod 

az emberi valót! 

Méltósággal viseljük terheinket,  

de meddig? 

Lassan két éve, bezárva, eltiltva mindentől, 

ölelések, nevetések híján vagyunk,  

mégis, van remény, hogy újra nyithatunk! 
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Kedves emberek, mosolyogjatok,  

nyissátok ki szívetek kapuját! 

Engedjétek be az örömöt, a csodát! 
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Kovács Angelika: 

Kapus vers 

 

Kovácsolt Vaskapu! 

Te régi óriás, ki edzett anyag 

Forró hevében olvadtál egésszé,  

Hová vezetsz? 

 

Te, ki az elérhetetlen égig  

Terjedsz, fenséges méltósággal 

Mit, kit védsz áthatolhatatlan, 

Hideg, rózsás díszeddel? 

 

Tán kastélyt? S urát? 

S annak gyermekeit, derék asszonyát? 

A birtoktartó népet, s a nagyházat,  

Melyben a kincs tornyosul? 
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Kincs, családból és gyöngyből,  

Szalon, kéjből és pompából, 

Udvar, csodából és ékből, 

Véd a vaskapu. Edzett anyagból, s 

hűlt hőből. 

 

S te? Fa-kis Kapu? 

Te, ki derékig érsz, s kop festéked? 

Szégyelled tán? 

Óriás társad irigyen figyeled? 

 

Ezért lóg hát kilincsed oly 

vigasztalhatatlanul. //búslón 

Hisz pántzárad rozsdás, léced karcos! 

De te is, ki láttál már szebb, s jobb 

napokat. 

Kiálltad az idő sarát. 
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Sarát, és jegét, mely a vaskapunak 

Meg nem kottyan, te keserűen,  

És harccal, de kiálltad.  

S mondd, te hová vezetsz? 

 

Veteményesbe? Mely segíti  

A háznépe etetését, bő, adakozó 

földből? 

Melyben az élet apró hada zúg 

szüntelen? 

Ahol a kinti világ fája árnyán bajszos 

kandúr pihen? 

 

Virág udvarba, mely terhelt 

Elmének ad nyugtot, a világ zaja 

ellen? 

Te fa kapu, mely e vers íróját 

Gazdagítja ihletben. 
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Nem vagy te kevesebb senkinél. 

Sose búsulj belsőd, vagy külsődért. 

A kapu az kapu, s nemessé, volta, 

védte teszi. 

Így viseld büszkén saját sorsod. 

 

S célod így teljesítsd az életben, míg 

utolsó  

Leheleteddel meleget adsz majd. 
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Lukovszki Laura: 

Kapuk mögött 

Tegyétek fel a kérdést: 

Mi is az élet?... 

Az élet nem más,  

Mint kapuk összessége. 

 

E kapuk mögött rejlik, 

A túloldalon, 

Minden lehetőség,  

Mint egy hatalmas halom. 

 

Ember! 

 

Nyisd hát ki kapuidat! 

Ismerd meg magad! 

S lásd meg végre 

Az irányvonaladat. 
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Hagyd, hogy utad vezessen 

Céljaid felé, 

Ne állítson meg 

Egy nehézség se többé. 
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Mátrai Stella: 

Aranykapu 

 

Nyitva van, csak bújjatok! 

Csak bújjatok rajta! 

Széllel száll a szerelem, 

Csak bújjatok rajta! 

 

Rózsám nyitja kapuját, 

Göndörödő szép haját, 

Fújja a szél fújja, 

Fújja a szél fújja. 

 

Én kerülöm váradat, 

Csókkal hintem válladat. 

Szerdán, csütörtökön, 

Pénteken, ha erre jön. 
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Zöldágacska, levelecske 

Lányból lesz a szép menyecske 

Szita, szita péntek 

Most megy a lány férjhez. 

 

Aranykapu, aranyélet, 

Asszonysorsot te nem élted. 

Kapun bizony volt egy zár 

Így jár, aki soká vár. 
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Molnár G. Krisztina: 

A Kapu előtt 

 

Büszke álmok, sarjú emlékek sora, 

sudár jegenyék hószínű ágain 

arcod ritka, bágyadt fényét útjaim 

szürke, küzdelmes, hűs nyoma 

szitálja. 

 

Ma megérintett szemeid sugara, 

ölelve rebbenő, kósza vágyaim, 

elveszett, sérült gondolat - árnyaim 

sötét, szomorú börtönébe zárva. 

 

Ez a kapu volt a mi végső hajónk. 

Ez a kilincs - kóbor lelkünk 

bilincse. 

Feléd rebben a kéz - elrejti valónk. 
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Megfáradt a küzdés, zordon 

kerevet, 

végtelenül is véges uralkodónk. 

Nem nyitsz már kaput - Isten 

legyen veled! 
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Oláh Sándor: 

Vaskapu 

 

Minden egy lépéssel kezdődött 

Máris végtelennek tűnő sok ajtót láttam 

Mögöttük mindig csak egyetlen rozsdás 

vaskapu volt egyedül nagyra nyitva 

 

Először játékosan léptem be 

Sokáig nem érdekelt mit mondott anyám 

Vigyázz fiam melyik ajtón lépsz be 

Nem értettem, hisz minden kapu előtt ott 

várt engem apám 

 

Sokat nevettünk a barátokkal, úgy 

éreztem soha nem érhet véget, 

volt akivel egy ajtón mentünk be évekig, 

számomra ez volt az igazi szabad élet 

 

Útközben sok új emberrel találkoztam 

Gyűjtöttem az emléket, csókokat, 

Könnycseppeket az arcomról 

A váratlan dolgokat 
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Tudom ezek a legszebbek 

Sajnos egyben a legrosszabbak 

Értéktelen vagy értékes 

Szép vagy fájó mindegyik lehet a röpke 

pillanat 

 

Volt aki ajtókról-ajtóra követett engem 

Soha meg nem fakult szíve 

Voltak barátok, akik bezárták előttem az 

ajtót 

Nem értettem sok minden miért ért véget 

 

Volt akivel nem találkoztam évekig egy 

újabb ajtó után 

S volt akivel soha többet a vaskapu 

túloldalán 

Rokon, ismerős vagy régi jó barát 

Sajnos minden véget érhet 

Egyedüli emlékeim azok amiben újra 

bennem éltek 
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Sokáig semmi nem volt meglepő 

Félig elteltek a fiatal évek 

Nem bánok most semmit 

Remélem jó ajtót választok 

S láthatok mindenkit, de legfőképpen 

téged 
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Pásztor Piroska: 

Kapu 

 

Lásd, testem szúette vén tölgy, 

rozsdás rajtam a sok zsanér, 

kilincsem kik érintették, 

békét nyertek a holnapért. 

Küszöböm laza és mozog, 

még bírja életed terhét, 

végleg ledobod magadról 

hosszú évek poros göncét. 

Csalogatlak, jöjj, vár a fény, 

mögötted minden éjbe fúl, 

záródó lelkedbe vájja 

burjánzó gyökerét a múlt. 

Bízz bennem, hidd, csak jobb lehet. 

Szemed már homályhoz szokott, 
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lehet hunyorogsz majd kicsit, 

de itt várnak az angyalok. 
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Sánta Istvánné: 

Édesanyám emlékére 

 

ÖREG  KAPU MÉLTATÁSA 

 

Elfáradtál öreg kapu?  

Közel kétszáz évig végezted dolgodat, 

Pihentesd hát végre fáradt deszkáidat. 

Két háború zaja visszhangzott át 

rajtad, 

Puskagolyó lövedéke átfúrta rostodat. 

Négy kisgyermek kacagott is, amikor 

labdázott, 

Dübörgött a hátad rajta, amikor gólt 

dobott. 

Az ajtódon bejött néha jó és rossz 

ember is, ahogy a sors hozta, 
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De a rosszat itt senki nem viszonozta. 

Pihenj öreg kapu, holnap elvisznek, 

Mesteremberek majd újjá 

szerkesztenek. 

Teljesüljön az, amiről álmodtál, 

Amikor még büszke fenyő voltál. 

 

ÚJ KAPU KÖSZÖNTÉSE 

 

Köszöntünk új kapu, s örülünk néked, 

Szép vagy és üde, mint antik ruhába 

öltöztetett leány.  

Vigyázunk, hogy ajtódon csak békés 

emberek jöhessenek át, 

Óvunk, mint gyermeket, hogy ne 

piszkolja be magát. 
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Háború és egyéb zajok ne döngjenek 

rajtad, 

Maradj meg csak szépen, tisztán 

önmagadnak. 

 

Panka kutya is csak vonuljon házába, 

Ha unatkozik, ugasson magában, 

S ne rágcsáljon a kapunak sarkába. 

Töltsd be hivatásod, kövesd öreg ősöd, 

A ház rendjét, csendjét magad is 

őrzöd! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

Szabó Ákos: 

Vallomás 

 

Az érzés, amit belém ültettél 

Érzelemmé nőtt irányodba, 

Komplex elképzelés nélkül tettél 

Megmérgezetté, te király kobra, 

Rám tekeredtél, lassan megfojtasz, 

Méregfogad belém vájod, 

Míg halucinálok addig forgatsz, 

Engem és a kis világom, 

Mit magamnak teremtettem, 

Már a tied mind, könnyű préda, 

Önmagam étele lettem, 

Tudom, a szerelem szörnyű néha, 

Máskor gyönyörű, 

Mint a fenyves, történetet rejt, 

A magas fáktól az ugarig, 

Bokor rímek költészete ez, 

Ahol Tarzan helyett e kurafi 

Próbálkozik, de ötlete sincs 

Hol járhat, a válaszért pedig 

Az erdőbe tekint, a sűrűjébe, 

S körülötte mindent megeszik 

Az űr sötétje. 
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Bömbölés 

  

Egy lelkileg agyon taposott pillangó vagyok, 

az omladozó házak által behatárolt, nyirkos 

macskakövön, 

Az ég felé csapkod berögzülten törött 

szárnyam vérző idege, 

Egy egyszemélyes bölény csorda, szarvak, 

vágta és préri nélkül bordáim belterületén, 

Vaskos patáim alig dobbannak nagyobbat, 

mint szemhéjam pislogáskor, 

Egy halott pávián, arcomon ugyanaz a 

visszafojtott vicsor, ami elkísérte életemet, 

Ínyem bilincsébe zárt fogsorom az éhínség 

miatt kuksol örökké a sötétben, 

Egy galamb, fészek, és szerető kicsinyek 

hiányában, kínlódok apokalipszis jellegű 

hurrikánban, vívódva a stabil megmaradás 

reményében. 

  

 

 

 



 
 

56 
 

Impotens oroszlán, ahogy átjárja Isten 

állatkertjét, s bánatát ezen örökös vándorlásba 

kényszerítve bandukol minél kietlenebb tájra. 

  

Világot térdre kényszerítő bömbölésem önt 

lelket a pillangóba, okoz szelet a galambnak, 

fényt a páviánnak, 

S vágtára kényszerítem a bölényt. 
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Vioralikné Németh Rozália: 

KAPUK ZÁRNAK – ABLAKOK 

KINYÍLNAK  

 

Kapuk zárnak – ablakok kinyílnak...  

Emberszívbe keretezve, ablak nyílik most az 

Égre.  

Te ne aggódj, ne figyelj másra, mint ablakok 

nyílására. Van egy kapu, a „NAGYKAPU”–  

a Nagyvilágra nyílt- most zárva.  

Őrzi múlt, jelen és jövő lenyomatát -  

az ősi kultúrák misztikus tárháza.  

A tudást szomjazó ember szíve kitárul...  

Eleven kapuk, eleven ablakok nyílnak meg 

sorra - parancsszóra, félelemből ember be 

nem zárhatja. Úrrá lett a káosz – dúl 

apokalipszist sejtető módon - Akkor hull le a 
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lepel, mikor a bűn az erényt felszólítja. A vég 

még nem jött el, ez csak a kezdet...  

Ne aggódj, ne figyelj most másra, csak 

ablakok nyílására! Megannyi szív önti ki búját, 

befonja napjait a gyász. Vigaszt vár, segítő 

kezek után kiáltana,  

de nincs kihez szólnia – önmagába bújna.  

A szeretetáram mégis megindul útjára...  

Összekapaszkodnak ismeretlen lelkek,  

nem hagyják kiégni egymásban a lelket.  

Régi kötelékek szorosra fűződnek,  

igaz barátságok, szerelmek szövődnek.  

Ne figyelj te másra, mint egy ablak 

nyílására! Ez lenne egy Újvilág új 

emberének prototípusa? Egy látens, 

képzelt világ virtuális előképe?  

Itt élni mégis szebb, mint a valóságban.  
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Lepereg előttem életem mozija...  

Voltam sokszor félénk és ostoba,  

mikor rendelt sorsomat előre megtagadtam: 

Soha, soha, soha!  

És mindegyik Soha bekövetkezett 

sorra: lett életemnek fontos állomása.  

Megtanultam - belső békénk, hitünk 

jutalma. Egy Istenarc van eltemetve 

bennünk... hordozza életünk, csendben 

rejtőzködik. S aki fél, nem lett teljes a 

szeretetben... 



 

        Korb Cecília: 



Aranykapu 

Nem látok kaput, nincs sehol semmi rés, 

álmaimban tár ki kapukat a fal. 

Nemcsak zárt–kapu, nincs–kapu is zavar. 

Nagy, kitárt kapuk emléke még kísért. 

A Golden Gate nem faláttörést takar, 

nem elválaszt, zár, de összeköt, merész 

utat ad. Már nem kell annak tengerész, 

az „Aranykapun”, ki átjutni akar. 

Apró gond csupán: ha feltámad a szél, 

majd dúdolni kezd a korlátok között, 

s az öböl fölött rút felhőket kavar, 

fület tépővé válik a hangzavar, 

s bár sejlik a híd a pára, s köd mögött, 

a kósza fény, mi átjuthat túl kevés.  



Csillagkapu 

A kósza fény, mi átjuthat, túl kevés, 

de ködsötétnél jobb az éjsötét is, 

hisz utat lelsz a sűrű éjben mégis; 

csillagmiriád, ha fénylik szerteszét. 

Csillagvarázs, ha vonz, ha hív, ha szédít, 

ha nem elég, mit adhat e földi lét, 

ha olthatatlan vágyat oltott beléd 

a sors, és késztet messzi–messzi égig, 

ne hagyd magad, ne vess a vágynak véget! 

Csak hinned kell, s a „Star Gate” majd elrepít. 

Csillagkapuval eléred könnyedén 

mindazt, mi vár rád Galaxis rejtekén. 

Hozd el nekünk a Kozmosz fényeit, hisz 

fény nélkül senyved, nem pezsdül az élet.  



Éden 

Fény nélkül senyved, nem pezsdül az élet. 

A fényt ki hozza, ki lesz a „Lux Ferens”? 

Kígyó képében, az almafák felett 

fényt hoz, vagy inkább örök sötétséget? 

Vétkeztetek hát!? — hangzott az intelem. 

Éva! — fájdalom lesz az osztályrészed, 

s te, Ádám! — munkád verejtékkel végzed… 

Éden kapuján zár, kattan a retesz. 

A kert kizárt, nincs más csak fájó emlék… 

Vajon megérte egy falatnyi alma? 

Az örök élet, s a tudás fényeit 

almába gyúrva hajdan bűnbe vitt, 

s azóta is tart Lucifer hatalma; 

ünnepet ülnek furcsa, káros eszmék.  



Babilon 

Ünnepet ülnek furcsa, káros eszmék. 

Istár–kaputól Zikkurátig érve 

tombol a tömeg, hisz célját elérte: 

hatalmas tornyot építettek nemrég, 

s torony lépcsőin jutnának az égbe. 

Nincsen rá szó és nincs rá semmi mentség. 

Bűnbánat sincs, hogy tetteiket mentsék, 

s bábeli zavar lett jutalmunk érte. 

Barát kezéből keserűbb a méreg. 

Bár rengeteg, a sok kincs sosem elég. 

Szomszéd a szomszéd házát döntené le, 

s elzavarná, nem tud meglenni véle. 

Apa nem érti meg többé gyermekét. 

Viszály emészti, sújtja minden népet.  



Ilion 

Viszály emészti, sújtja minden népet, 

Érisz dob almát az istennők közé, 

s Párisz jutalma szépséges Helené. 

Áll Ilion, mit erős kapu véd meg, 

s Ulysses lova nem fér be, szűk a rés. 

Laokoón szólt: a görögöktől félek, 

s Kasszandrában is feljajdult a lélek, 

mégis falat bont — s kaput — önként a nép. 

Miközben Trója rémes lánggal égett, 

s apját a hátán mentette Aineiász, 

a menekvőket nem várja gyors hajó. 

Laokoón halott, bent az akháj faló, 

Kasszandra sem küzd, meggyalázta Aiász. 

A túlélőknek mit hoz majd a végzet?  



Róma 

A túlélőknek mit hoz majd a végzet? 

Didót, s Karthágót bölcsen hátrahagyva 

indultak át a Latiumi partra, 

hol Fátum sejdít örök dicsőséget. 

Aeneas nincs már, nem hív Didó karja. 

A jóslat mára valósággá érett: 

Róma uralja már a mindenséget; 

de van Karthágó, s a Punok haragja. 

Elefántokkal, szűk szurdokok mentén  

— az Alpokon — bősz hadát átvezette; 

„Hannibal ante portas!” sikolt a nép, 

s nem zárhatták a Ianus–kaput be még, 

így kergette a várost rémületbe. 

Sok harcos jár a túlvilági mezsgyén.  



Valhalla 

Sok harcos jár a túlvilági mezsgyén 

Asgard felé, a Szivárvány–hídon át, 

ki — karddal kézben — küzdve halt hős–halált, 

méltó halált, s száz seb borítja testét. 

Ki eljut addig, s Valgrindet nyitja, már 

a Valhallában tölthet számos estét, 

minden nap halva, s feléledve, kegyként 

a végső harcra készíti fel magát. 

Himinbjörgöt — az Ég Csarnokát — lakva 

Heimdall figyel. A Bifröst ősi őre 

mindent lát, amit láttat kilenc világ, 

hallja, ha fű nő és nyílik a virág, 

s Gjallarhorn hangján ad jelt Ragnarökre. 

Bősz áradatként átvonulva rajta…  



Vaskapu 

Bősz áradatként átvonulva rajta, 

a Vaskapu — ős kőszirtjei között — 

örvénylő habból lehel párát, ködöt, 

s Danuviust Ister vizéhez adja. 

Galambóc vára állt a sziklák fölött. 

Szép Rozgonyi Cicelle hősi kardja 

sújt a bitorló, lófarkas csapatra, 

míg átellenben Lászlóvár őrködött. 

Traianus hidat épített, s a rámpát 

folytatta, amit Tiberius rakott, 

s ott bontja szirmát, csodálóra várva, 

a Tulipa Hungarica virága. 

A tájék bennünk örök nyomot hagyott… 

Sok sorsot fűztek össze itt a párkák.  



Bizánc 

Sok sorsot fűztek össze itt a párkák… 

Magyarok jártak a négy égtáj felé, 

s adó–beszedni jöttek Bizánc elé, 

érthető hát, hogy nem rajongva várták: 

Magyar arat, hol Bizáncé a vetés? 

Nagy, gőgös görög, kevély lova hátán, 

így rikoltott a magyar sereg láttán: 

Álljon ki kettő, mert egy magyar kevés. 

Magyar sosem köt küzdelemben alkut; 

a kistermetű Botond is síkraszállt: 

Buzogánnyal a bronzkaput bezúzta, 

majd visszatért a küzdőtérre újra, 

s a görögre mért fegyverével halált. 

Foszló időből gyarapodik a mult…   



Berlin 

Foszló időből gyarapodik a mult: 

győztes háborúk emlékezetére 

a berlini vámfal s kapu helyére 

építették a Brandenburgi–kaput. 

„Niké a quadrigán”, a fő ékessége, 

Napóleonnal Párizsba „átvonult”, 

s hogy visszatért, akkor került, szignumul, 

vaskereszt és sas a lándzsa hegyére. 

Bontson falat, és nyissa meg a kaput! — 

szólt Reagen elnök egyszer Gorbacsovnak, 

hiszen a nép nem falat, kaput akar. 

Megjött a válasz, bizony elég hamar, 

s döntő része volt benne magyaroknak. 

Végéhez érve mindenki célba jut.  



Pokol 

Végéhez érve mindenki célba jut. 

Kezdetkor más volt mindenkinek a cél, 

legyen bár komoly, ábrándos vagy kacér: 

sírig vezet az életfogytig–nagy út. 

Járatlan úton vándorlók társaként, 

koptatva jó–pár csizmát, cipőt sarut; 

botorkáltam csak, s nem láttam, hol az út. 

Nagy–messze rémlett némi kósza fény. 

Kapu, fölötte lángbetűs kiáltvány: 

"Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!" 

Álldogálok még. Döntenem kell csupán, 

de tépelődöm kábulatban, sután. 

Van szó mellette, más ellene érvel. 

Itt állok most a benn s a künn határán.  



Mennyország 

Itt állok most a benn s a künn határán, 

nagy utat jártam, s nem léphettem be még. 

A kapun túlról hallom a lágy zenét. 

Lehet mennyország végső hon, mi vár rám? 

Csak várok egyre reménykedve rég. 

Mit szán a sors? Ez az örökös talány. 

Petrus, a „Szikla”, nagy kulccsal oldalán 

őrzi kapuját, s mit tettem, nem elég. 

A tisztaszívű kegyelemként kapja, 

nem tenni kell, elfogadni csupán. 

Ha bűn a sok kincs, én bűntelen vagyok, 

kamrámban kincsek rőt fénye nem ragyog. 

A menny nem–földi fényével hatna rám. 

Nem lehetek örök sötétség rabja.  



Világháló 

Nem lehetek örök sötétség rabja; 

a tudás fényét kell magamba szedni. 

Ki tudni vágy, nem áll útjába semmi, 

csak tudni kell, a jó tudást ki adja. 

Világhálón — van–nincs kódokban — mennyi 

tudást gyűjtöttek, halomra raktak. 

Óriás kapu a világra, ablak. 

Nincs máshol érték (és szemét sem) ennyi. 

Rémálmaimban már csak attól félek, 

úgy jár ez is, mint hajdanán Müszeion. 

Lucifer itt van (ma hackernek hívják), 

bár lecserélte az édeni almát, 

ha beoson az „üvegből font dróton”, 

falak közötti zárt világban élek.  



Falak 

Falak közötti, zárt világban élek, 

nem látok kaput, nincs sehol semmi rés. 

A kósza fény, mi átjuthat, túl kevés. 

Fény nélkül senyved, nem pezsdül az élet, 

ünnepet ülnek furcsa, káros eszmék: 

viszály emészti, sújtja minden népet. 

A túlélőknek majd mit hoz a végzet? 

Sok harcos jár a túlvilági mezsgyén, 

bősz áradatként átvonulva rajta? 

Sok sorsot fűztek össze itt a párkák… 

Foszló időből gyarapodik a múlt. 

Végéhez érve mindenki célba jut. 

Itt állok most a benn s a künn határán, 

nem lehetek örök sötétség rabja. 

2021. március 10.—28. 


