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KUTASI HORVÁTH KATALIN  
 

Megkeresném a messzét  
 

 Szeretném körbesétálni újra a Feneketlen-tavat, de a múltbe-

lit; és nem a mostani, hanem az egykori kacsákat felriasztva a 

nádasban, hol még nem fürdőznek sörösdobozok; s az élettelen-

nek tűnő teknősöket kizökkenteni nyugalmukból, fölényeskedő 

szoborpózukból, s valahogy a vízbe kergetni valamennyi 

őnagyságát, hogy megmenekítsem őket a kiszáradástól, s hogy 

megszabaduljanak tespedtségüktől… 

 Közben szeretettel legeltetném a szemem a ciszterek által 

alapított gimnázium szép kis épületén, ami azóta visszakerült 

hozzájuk, és nem is sejteném, mekkora hatással lesz rám a ké-

sőbbiekben ez az építmény; s nem is gondolnám, hogy mennyi-

re ott maradok majd benne, s hogy mennyire magammal hozom 

azoknak a tanításait, akiket ezek között a falak között ismertem 

meg. 

 Ugyanakkor szeretnék elbeszélgetni azokkal a hálátlan kati-

cákkal, akiket annakidején kimentettem a Balaton vizéből, s bár 

azt hittem, már messze repültek emlékeimből, most nagyon is 

jelen vannak, s mégsem tudom őket a partra menekíteni. Elve-

szítve a szárnyalás szabadságát velük együtt várom, hogy gyen-

ge szárnyaink megszáradjanak, s addig is velük együtt verdesek 

tovább. 

 Ha egyszer újra szárnyra kapnék, megkeresném a messzét, 

hol összeér az ég a földdel, s hol éles vijjogással, csattogó 

szárnnyal repkednek a sirályok a móló felett, vagy hol az éj sö-

tétsége kirajzolja csillagunkat, mely minket vigyáz, a messzét, 

hol újra egymásra találunk. 

 

 

Tizenöt éve 

 

 Egyre csak kacérkodott a nap a felhőkkel, cserfesen csacso-

gott a fürge patak. Nem értettem, miről fecsegett oly sokat, de 
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vidámmá tette minden gondolatomat. Birizgált a szél is, 

csikizett a szellő, a fülembe akart súgni valamit, de elvonták fi-

gyelmem a szikrázó kövek, csipkés sziklák visszhangozták 

ugyanazt a dalt. Vízesések harsogták hasonló ritmusban, mit 

mindenki tudott már, s én mégsem fogtam fel…  

 Csodával volt határos mindaz, amit láttam, magában is szép 

lett volna, csábos volt az ég, minden élőbb, teltebb volt, bármer-

re is néztem, derűsebb lett minden, hisz nekünk énekelt. Hamar 

rád találtam, sosem voltál messze, lassabban haladtam, de fi-

gyelted utam, közelemben lested, meddig is jutottam, bevártál, 

ha kellett, s mosolygott szemed. Biztatóan néztél, tudtam, ha 

fölérünk, odaföntről nézve kitárul a lét, panoráma nyílik majd a 

város felett, felmagasodunk és összeér szívünk.  

 Önfeledt volt minden, soha nem fájt semmi, nem éreztünk 

éhséget, lekötött a táj, megilletődtünk, ha szajkó röppent tova, 

vele szálltunk mi is, könnyű lett a zsák. Csodáltuk a fenyőt, 

mégis hova nyúlik, ránk ragadt gyantája, túlcsordult szíve. He-

gyek magasodtak előttünk és messze, tengerszemek tükrözték 

kívánságaink. Messzire elláttunk, kanyargott az ösvény, megbil-

lent a kő, megdobbant szívünk. Mormoták füttye szólt, encián 

virágzott, gyopár is kacsintott, csillogott hitünk. 

 Nyilván ott voltak még rajtunk kívül mások, de csak egy-

mást láttuk, szikrázott a nap, rájöttünk hát végre, mit is üzen a 

rét, ugyanazt szajkózta, mit az izgága patak… A magasból zu-

hant elénk a víz is és a tudat: gyönyörű, mit érzünk, körülleng a 

szél, átölel az illat, megérint a kezed, megőrzi a sok színt a bol-

dog emlékezet. 

 Előre éreztük: olyat fogunk látni, mit sohasem tapasztalhat-

tunk azelőtt még, de váratlanul ért az, ami itt utolért, rabul ejtet-

te szívünk a sok-sok Tátra-bérc. Beleszerelmesedtünk a csodá-

latos tájba, általa meg – kitaláltad – egymásba is már, hiába lett 

vége a kiutazásnak, azóta is tart az ott ránk tört varázs.  

 Átszíneződött és csillogóbbá lett. Gyönyörűségessé vált. 

Szép volt az a nyár. 
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„Két önzés titkos párbaja” 
 

Lőrinc 
 

 Én alkottam Böskét! Minden porcikája belőlem van. Egysze-

rűen nem is létezhetett, nem is létezhet nélkülem! Na jó, igazán 

sajnálom, hogy a feleségem barátnője. Klára persze ha nem 

tudná, hogy Bözsi az a bizonyos harmadik, még el is viselné, 

hogy megcsalom, hisz úgyis érezte, úgyis gyanakodott már, 

hogy van valakim… De így? Sokkal nehezebb minden. Klári 

öngyilkos kis játékairól ne is beszéljünk! Igen bosszantanak 

most már! 

 Miért is ne lehetne valahogy összegyúrni ezt a két asszonyt?! 

Tökéletesen boldog lehetnék velük akkor! Mindkettő szeret, 

mindkettőt szeretem. Miért kellene Klárának meggyűlölnie 

barátnéját, miért kellene a két asszonynak elvesztenie ezt a szép 

barátságot? Ha valaki olyan fontos nekem, mint amilyen Erzsi-

ke, akkor tartson meg minket Nagyklára egymásnak, meg aztán 

magának, és magát meg nekem, illetve nekünk… Miért is kel-

lene lemondanom gyermekeim anyjáról? 

 Ó, az a csillebérci napsütés! Ó, azok a szép együttlétek a 

Bakonyban, Pesten, Hévízen, Igalon és a Balaton-partján! Mi-

lyen jó volna, ha teljes mértékben én rendelkezhetnék a boldog-

ságom felett! 

 

Erzsike 
 

 Mindig az az Egy! Az Ő álma, az Ő vágya, az Ő szerelme! 

És hol vagyok ebben a történetben én? Ja, én vagyok a szerelem 

tárgya. Szó szerint! Egészen magának akar, és semmit nem kí-

nál cserébe… Nem mintha bármit is mernék kérni vagy kívánni, 

de Ő is lemondhatna valamiről. Mondjuk a zsarnokságáról! 

 Hogy Ő is szenved? Mi az ahhoz képest, amit tőlem vár? 

Akarattalan báb legyek, akit csak Ő érinthet? Mégis, hogy kép-

zeli ezt? Űzzem ki magamból a lelkem, ne legyen saját gondo-

latom? Szűnjek meg létezni mások és a magam számára, csak 
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Érte és Neki, Vele éljek? Talán én vagyok az önző, mert meg 

akarok tartani valamit magamból magamnak? 

 Hallod ezt, Klárikám? Feltétlen hűséget vár tőlem, miközben 

hozzád tér haza… És az én szégyenem Ödönnel és a gyere-

kemmel szemben nem számít? Az állandó titkolózás, hazudozás 

felőrölt már.  

 Ó, szenvedély! Ó, gyűlölet! Ó, szakítás! Ó, szerelem! Ó, az a 

kínzó féltékenység! Ó, az az átkozott, forró nyári nap Csillebér-

cen! 
 

 

Szolgálaton kívül 

 

 Juj, de nagyon szerettem, mikor kényeztetett! Azt mindig 

igazi ünnepnek éltem meg! Így aztán nálunk igen gyakran volt 

ünnepnap. Ilyenkor a kezébe vett, majd elnéző szeretettel csó-

válta a fejét. Nem haragudott, hogy nézek ki. Mindketten pró-

báltunk vigyázni, hogy minél tovább minél szebb és sértetle-

nebb maradjak, de ez képtelenség volt. Tulajdonképpen rajta 

múlott minden. Ő vitt bele mindenbe, ő lett a végzetem. Én csak 

szolgáltam őt. Szerette gondomat viselni, én meg hálásan fogad-

tam gondviselését. Finom, puha, nedves szivaccsal alaposan 

megtisztogatott, s mikor megszáradtam, bekenegetett, vissza-

nyertem színemet, élettel teltem meg, és kezdődött minden elöl-

ről… 

 Sok szépséges helyen megfordultunk együtt, védtem, s ha 

kellett, melegítettem a lábát, jól fogtam, tartottam a bokáját, le-

pergettem az eső- és a patakvizet, a havat… A sárral azonban 

sokszor nem bírtam. Iszonyú makacs és ragaszkodó tud lenni. 

Legyőzhetetlen ellenfél! Hányszor megkarcoltak, hasogattak az 

éles kövek, a letört gallyak! Hogy megkoptatták a talpam a 

sziklák, s hogy lecsiszolták a rücskeim! De nem bántam! Azaz 

mégis… Főleg ez lett a vesztem. Eljárt az idő fölöttem… Sok-

szor megcsúszott a gazdám bennem, sajnos nem tudott már rám 

számítani. Nem volt biztonságban a csúszós lejtőkön, a fagyos 
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utakon, köveken. Erőmön felül szolgáltam, meg is becsült, el 

kell ismernem, nagyon nehezen vált meg tőlem, az utolsókig ki-

tartott mellettem. Már be is áztam, mert a repedéseim a gondos 

kezelések ellenére elmélyültek, beeresztették az olvadt havat, és 

már én magam is egyre jobban féltettem viselőmet. 

 Annyira egymáshoz nőttünk, a lábához, a szívéhez-lelkéhez 

idomodtam, de beláttam: nem szolgálhatom ilyen elkeserítő ál-

lapotban tovább. Át kell adnom a helyem egy másik bakancs-

nak. Tehát a kukában kell végeznem… 

 Utolsó közös túránk után Panka azonban pont ugyanolyan 

gonddal és szeretettel mosogatott, tisztítgatott, mint legelőször, 

de hosszasabban szemlélgetett, aztán még nagyobb gyengéd-

séggel simogatott, kenegetett, mint bármikor, majd fájó szívvel, 

de biztató mosollyal betett a szekrénybe. Képtelen volt megvál-

ni tőlem. Rengeteg kilométert tudhattunk magunk mögött, sok 

izgalomban és különös látványban volt részünk.  

 Bár észrevettem, hogy a szekrényben mellettem itt van egy 

vadonatúj túrabakancs is, de nem tudok rá haragudni. Ó, ez a 

Panka! Néha tán kézbe vesz majd engem is, letörölgeti rólam a 

port, miközben átmelengeti szívét egy-két közös emlék. Hisz 

nem hajított ki! Úgy tudott ő szeretni, hogy soha nem tudom fe-

ledni.  

 

 
Cammogó lét 

(Munkácsy Mihály Téli út c. festményére) 

 
 Kopasszá barnult, görcsös ágaimon varjak károgják a cam-

mogó létet. Szürkülő, homályos égen nem repül cifra emlék; de-

rengő, ködszőtte múltból itt-ott feltör a narancsos-rózsás-

ciklámen színű, hamvadó szépség. Melenget egyre a horizonton 

a távoli reménység pírja, közelnek tetszik a messze, mozdul a 

hó is a tájon: kullog az ökrök csoportja. Jövőre lesz, ki kaszál-

jon? 
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 Ballag a széna a szekérrel, nemrég még huncutság bujkált 

közte, pajzánul csente a csókot benne a víg legény ajka. Ki tud-

ja, mi lett a vége az enyelgő, szép szavaknak… Moccan a sze-

kér alatta, nyöszörög vetemült rúdja, tengelyén fordul a sorsa 

annak, ki felpakolta. Mozdul a lőcs is, mégis minden oly moz-

dulatlan! Megállt az óra? Elfagyott tán mutatója?  

 Hisz lépdel az igával terhelt jószág, füstöl a lelke orrlyuká-

ból, teszi a dolgát ő is, nem gondolkodik bajáról. Kitaposták 

már útját, éppúgy, mint hajtójának, egyikük sem néz már hátra, 

csak a sárral kevert havat tapodja. 

 Ha odaér egyszer az ökör a célba, s megpihen benne gondja, 

új teher váltja a régit, megmerevedett a sorsa. 

 

 

Álomfelhőink 

 

 Itt nőttem köztetek. Tűleveleink nem riasztották el a mada-

rakat, nem taszították el maguktól a szeleket sem. Tobozaink 

ugyan néha elhagytak minket, de ki tudja, mi voltunk-e túl erőt-

lenek megtartani őket, vagy ők voltak-e túl gyengék már ben-

nünk megkapaszkodni. Még az is lehet, hogy küldetésük volt, 

vagy egyszerűen csak elszánták magukat, és ők akartak min-

denáron függetlenedni, elszakadni tőlünk… 

 Bárhogy is volt, most ismét hó födi gallyainkat, megszépíti 

létünket, tisztára varázsolja lelkünket, betakarja, védi szúrósnak 

látszó ágainkat, dédelgeti vágyainkat. Büszkén viseljük a maku-

látlan fehér leplet, melyben van, aki első áldozónak, menyasz-

szonynak, más előkelő grófnak, repülő altisztnek, hajóskapi-

tánynak vagy épp orvosnak, ápolónak érzi magát. Bármivé ved-

lünk át a csillogó hókristályok által, csak egy icipicit illegetjük-

billegetjük magunkat, nehogy elveszítsük visszanyert szüzessé-

günket, büszkeségünket, megbecsülésünket, varázs- és gyógy-

erőnket. 

 Ha ránk borul az éj, gyönyörű, mi előttünk feltárul: csillagok 

ragyognak csúcsainkon és megpihennek egy kicsit az ágaink 

között, misztikus fénybe vonják álomképeinket, melyek az 
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örökkön változó felhőkben formálódnak. Rövid időre megre-

kednek tűleveleink közt felszálló sóhajaink, álomfelhőink, de ha 

megvirrad, olykor felgyorsulnak, futásnak erednek álmaink, bár 

néha halk lassúsággal suhannak csak odább. Ilyenkor sokáig íz-

lelgethetjük őket, bár néha kényszerű tanúi vagyunk annak, 

ahogy átalakulnak, szétfoszlanak… 

 De örökkön új álmokat szövünk és vágyunk, léleksóhajaink-

ból ébren is új felhőket formálunk. Ám fenyvesünk fölött ki 

tudja, még milyen fellegek tornyosulnak! 

 

 

A magnólia illata 

 

 Imádta a képeimet. Hány portrét készítettem róla emlékezet-

ből, hisz belém ivódott minden mozdulata, rezdülése! Engem 

senki nem tudott úgy szeretni, mint Ő! Én meg talán csak az 

ecsetjeimet meg a festékeimet szerettem még igazán rajta kívül 

ilyen mértékben! Kirándulásokat tettünk a Rózsadombra, az 

óbudai rétre, a Margit-szigetre. Megörökítettem őt, ahogy mag-

nóliát lop nekem. Szürkészöld szemeit élénk kékké változtat-

tam, az eget láttam bennük tükröződni. Magam is odafestettem 

a háttérbe a magnóliaággal, amit felém nyújtott egy szigeti sé-

tánk során! Megértem, hogy Fanni féltékeny volt rám és olykor 

undok is hozzám, hisz vetélytársa voltam. Én még kiállhatatla-

nabb lettem volna fordított helyzetben! Az azért bosszant, hogy 

még azokat a szerelmes verseket is magának tulajdonította, me-

lyeket Miklós nekem címzett.  

 Sok közös barátunk volt… Kapcsolatunk tehát amolyan nyílt 

titok lett. Hányszor be akartuk fejezni viszonyunkat, de nem vitt 

rá a lélek minket, ezért aztán mégis találkoztunk! Nem akartam 

elszakítani Miklósékat egymástól, hisz már hat éve házasok vol-

tak, de valahogy a szerelemről sem tudtam lemondani. Egysze-

rűen felvillanyozódtunk egymás jelenlétében, és szent meggyő-

ződésem, hogy senki másra nem tudott úgy nézni, ahogy rám! 

De Fifi is megmásíthatatlanul szerette…  
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Azt a félelmetes türelmet és megértést, amit ő gyakorolt! Le a 

kalappal! Így aztán én zártam le a dolgot, mert beláttam, hogy 

Miklós érdekében így lesz a legjobb. Vágyakozás, fájdalom, 

reménytelenség, szenvedélyes fellobbanás volt a miénk. Bár 

szívélyesen és fesztelenül tudtunk viselkedni Fifivel egymás 

társaságában, hosszú távon mégis tarthatatlan kezdett lenni a 

helyzet… 

 Régről ismertem már őket. Fanni a húgom osztálytársa volt, 

öcsém, Andris meg Miklós baráti köréhez tartozott. Mikor fér-

jemmel Párizsba költöztünk, évekig nem láttam őket, de mikor 

visszajöttünk, Miklóssal találkozgatni kezdtünk a Franka Sán-

dor-féle könyvkötészetben, a Duna mozi (és Miklós Pozsonyi 

úti lakásának) közelében… Férjemmel ugyanis volt egy közös 

rajzgyűjteményünk, itt paszpartuztattuk. Az az igazság, hogy 

boldogtalan házasságban éltünk. Aztán el is váltunk, bár retteg-

tem, hisz férjem öngyilkossággal fenyegetőzött, amit szerencsé-

re nem váltott be. Sőt, néhány hónap múlva – hála istennek – ta-

lált magának új feleséget… Miki mutatott be egyébként leendő 

második férjemnek. A költőt „lecseréltem” egy színésszel. Leg-

alábbis Fanni így állította be. Ironikus, hogy rossz néven vette, 

hogy mint múzsa, elhagytam költő-férjét. Mit tehettem volna, 

ha már ő nem akart elválni tőle… 

 És Miklós? Találkoztunk, mielőtt az utolsó behívóra indult. 

Tamással meglátogattuk. Bár voltak papírjaink, Miklós rettegett 

az illegalitástól, jobban, mint a munkatábortól. A feleségét 

hagyta ott, mégis úgy érezte, engem hagy ott. Úgy tudott ő sze-

retni, hogy soha nem tudom feledni. 
 

 

Spongyát rá! 
 

Sok 

apró 

sérelem 

rugdalózik, 

spongya takarja. 
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Borostyántámasz 

 

 Borostyánnak tán lehetnék jó választása. Sűrűre nőne, kúsz-

na az árnyékomban, majd felkapaszkodna koronámba. Sütké-

rezne a napsugaramban, zöldellne egyre csak vígan, ingyenes 

társbérlőként. Ősszel még virágokat is hozna, hozzám csalná a 

vidám méhecskéket, zöngő röptüket hadd csodáljam, s hogy 

feléledjen bennem a bizsergő vágyakozás, hogy én is tovább 

akarjak állni, bármennyire is meggyökeresedtem… 

 De azt hiszem, bárhogy is csalna a napfény, s az elnyúló ár-

nyak misztikus váltakozása, mégiscsak köztetek maradnék, ve-

letek áznék, fáznék a cudar napokban, sorotokból ki nem állnék, 

páratlanul szárnyalnék leveleimmel, remélve, hiába is sárgultam 

el fájón elerőtlenedve, s hulltam izgága társaimmal a porba, hi-

ába sétálnak át majd rajtam is mindannyiunkat eltiporva, lesz 

folytatásom. Lesz nekem újabb levelem, új hajtásom, juhar-

létem csak pillanatokra feledem.  

 Víg madarakkal szállnék tán mégis magasabbra, sétányom 

fölé magasodnék az égbe, hisz kié is volna az út, mely elvezet 

énalattam nyugalmat, békét teremtve, az elmúláson messze me-

rengve? Kerítés fölé hajolnék, mely nem zárna így el tőlem, 

szép levelet küldenék cinkos kis szellőcskémmel, hogy nőj Te is 

nagyra, magasodj a fenyő legmagasabb tobozán túl, örülj a  

fénynek és látásomnak, mert nem élősködne ugyan az örökzöld 

borostyán rajtam, ha vendégemül fogadnám, de ki tudja, milyen 

férgek rágnák lelkem belülről, s egyszer csak elkorhadva kibo-

rulnék, épp előtted térdre rogyva. Serkentésedre voltam, biztat-

talak is régtől, de amíg össze nem érünk, támaszul ne szolgáljak 

senki másnak? 

 Ha egyszerre fordulnánk ki magunkból, összeérne az ál-

munk, a kerítést kidöntve pedig találkozhatna vágyunk, ám fel-

darabolnának minket az utat megtisztítva, a hálátlan borostyán 

meg más fára kúszna vissza… 
 

*** 
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