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Kegyeleti séta a Szent Márton utcai temetőben 
A verseket és szövegeket válogatta: Orbán Róbert 

(2022. október 28.) 

 

Somlyó Zoltán: A kovács 

Az útszélen van egy kovács, 

a kenyere a patkolás. 

Csak patkol este-nappal, 

mindig levett kalappal. 

 

Előtte bőrkötény fityeg, 

a lovat úgy patkolja meg. 

Hét patkószeg kezében, 

haja lobog a szélben. 

 

Mind hozzájőnek a lovak, 

pejek, feketék, táltosak, 

az apraja, a nagyja - 

patájuk símogatja. 

 

És biztos lábbal, vidoran, 

a sok ló tőle elrohan, 

nagy gőgösen nyerítve, 

rája se hederítve. 

 

Néha kínos a patkolás, 

mert rugást is kap a kovács - 

de ő csak este s nappal 

patkol, levett kalappal. 

 

Lelovich Jenő nyilatkozata a Nemzeti Sport 1930. december 3-i számában  
 

 A Sabaria sikerének legfőbb okát az egyesület komoly megszervezésében látom. A jelenlegi Sabaria gyökerei 

most már mélyen belenyúlnak a szombathelyi társadalomba. Ez a megszervezettség, a vele párosult racionális 

gazdasági vezetéssel rendet teremtett a pénzügyek terén. A pénzügyi rend meg komoly fundamentumul szolgál 

arra, hogy a sportbeli vezetés is eredményes legyen. A sportbeli vezetés legfőbb irányelve nálunk azt volt, 

hogy a csapat tagjai lehetőleg szombathelyiek és vidékiek legyenek. Ez jórészt csak pénzügyi kérdés volt. A 

helyi játékos ugyanis olcsóbb, de ugyanakkor lelkesebb. A lelkesedés viszont a jó szellem alapja. Ezenkívül a 

fiatalságot juttattuk nagy számban szóhoz. Éppen ezért nézünk most a jövőbe vérmesebb reményekkel. A 

fiataloknak majd átmegy a vérébe a szombathelyi stílus, rutinjuk kifejlődik. A folytonosságot kívánjuk 

biztosítani akkor, amikor tavasszal megszervezzük B csapatunkat, sőt tovább menve: ifjúsági csapatot is 

felállítunk, így akarjuk megoldani a játékosnevelés nehéz problémáját, hogy mire a mostani csapat egyik-

másik tagját ki kell cserélni, megfelelő pótlás legyen kéznél. Az utánpótlással érjük majd el azt, ami most még 

csak álma a szombathelyi drukkernek, hogy a csapat teljes egészében szombathelyi legyen, hogy a Sabaria 

Szombathely fiait tömörítse. Bízom a Sabaria még szebb jövőjében, mert ezt a még szebb jövőt nálunk a 

vezetőség minden tagja és a játékosok egy akarással, egymással és egymásközt harmóniában akarják 

megvalósítani.  
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Jób könyve 19. 25 – 29. 

 
„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, 

és utoljára megáll a porom fölött. 

És miután ez a bőröm lefoszlik, 

testemben látom meg Istent. 

Én magam látom meg őt; 

az én szemem látja meg, nem másé. 

Bár veséim megemésztetnek bennem. 

Ti azt mondjátok: „Hogyan üldözzük?”, 

merthogy a dolog gyökere bennem rejlik. 

De féljetek a fegyvertől, 

mert a harag büntetése a fegyver, 

és megtudjátok, hogy van ítélet!” 

 

Nazim Hikmet: Vágyakozás 

Hazamenni hív a tenger! 

Dagadó kék tükreivel, 

mélyét mérni hív a tenger! 

Hazamenni hív a tenger! 

Hajók futnak, hajók, a ragyogó láthatárig! 

Nem bánattól repesnek a vitorláik. 

Amíg élek, suhogásuk egyre csábít, 

és mert a vég egy nap úgyis csak beállít, 

vízbefúló napsugárként tükreibe 

temetkezni hív a tenger! 

Hazamenni hív a tenger! 

Hazamenni hív a tenger!  

 

Markos Gyula: A magyar papok honszerelme (részlet) 
 

Hazát szeretni vaj’ ki tudna jobban 

Ti nálatok már óh magyar papok? –  – 

Kik vérrel, könnyel a haza oltárán 

Már annyi szent, nagy példát hoztatok. 

Miként ha volna hét szentségtek mellett 

Egy nyolcadik is, a „Honszeretet”… 

Oly lángadozva hordozá ezt mindig 

A ti magasra törő lelketek. 

… 

Ki nem bírt kardot, gyújtott szent igével, 

Küldött maga helyt százat, ezeret, 

S amije csak volt, mindenét odaadta, 

Maga nyomorgott, fázott, éhezett; 

Sőt midőn már minden áldozat, vér 

Hiába volt, hogy minden elveszett, 

Az áldozatból akkor sem fogyott ki 

Szentelt nagy titokban imát, s könnyeket. 
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Részlet Nagy Irén (Zerinvári Irén) Kádervallomás című novellájából 

„Apai nagyapám is vasutas volt.” 

Világéletemben pontos embernek ismertek. Vasutas voltam, a percek is számítottak. Most nyugdíjas koromban 

is rendesen beosztom az időmet. Reggel négykor ébredés, jó lenne leszokni róla, de nem tudok, már véremmé 

vált. Ötkor felkel a feleségem, az első dolga, hogy reggelit készít, mert este keveset eszem. Mióta hazajöttem 

a kórházból, rendben van ugyan a gyomrom, de vigyáznom kell magamra. Én bizony vigyázok is. Még 

majdnem egy évig tart a törlesztés a házra, nem akarok adósságot hagyni magam után.  

Hat órakor kezdek öltözködni, az öltözködés eltart fél nyolcig is. Az unokáim mindig mulatnak rajtam: A 

nagypapa mindennap úgy készülődik, mint egy menyasszony. Igazuk van, de minek siessek, nem vár a 

szolgálat. Reggel az első dolgom, hogy kimegyek a kertbe, szemügyre veszem a gyümölcsfákat, a 

veteményeskertet, a baromfiudvart, télen a hízót az ólban. Az senki el nem képzeli, milyen érzés végignézni 

a házat, az udvart, mindent, ami az enyém, amit egyedül, munkával szereztem. Heten voltunk testvérek, s 

amikor az anyám is elment apám után, a testvéreim osztozkodtak azon a kis földecskén, ami a szülők után 

maradt, de nekem, a legkisebbnek, nem adtak egy négyszögölnyit sem. Te úr vagy, téged kitaníttattunk, 

mondták, neked nem jár semmi. Vasutas voltam... 

 

Juhász Gyula: Falusi harang verse 

A hangom egyszer régen meghasadt. 

A nagy, szent Dómból selyem ég alatt 

Idekerültem. 

Szegény, repedt falusi harang. 

Most hirdetem a paraszt-születést 

És kongatom a koldus-temetést. 

Giling-galang 

S a jég ellen védem a vetést. 

Ködös, kopott táj, fázós, idegen 

S én zengetem halottas énekem. 

Bim-bam, bim-bam, 

Fölöttem megmaradt a végtelen. 

Távol harangok idekonganak: 

Giling-galang, bim-bam, giling-galang. 

Temet, sirat. 

Engem sirat, temet száz büszke hang. 

Száz boldogan zengő és távoli harang. 
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Heinrich Heine: Téli rege (részlet) 

… 

De akkor - akkor jött Luther, 

s a nagy "Megállj!"-t kimondta - 

s tovább nem épült, úgy maradt 

a kölni dóm azóta. 

Máig se kész - és így a jó. 

Hogy befejezni késnek, 

német erőnek jele az 

s protestáns küldetésnek. 

Ti "dóm-egyleti" figurák, 

ti gyönge, eltörődött 

kezekkel raknátok tovább 

a csonka, vén erődöt! 

Ó, balgaság! A csengetős 

perselyt hiába rázod, 

eretnek és zsidó sem ád, 

hiába magyarázod. 

Hiába játszik Liszt, a nagy, 

a kölni dóm javára, 

s hiába szaval Prusszia 

talentumos királya, 

a kölni dóm nem készül el, 

… 

 


