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SZABÓ ESZTER HELKA 

 
Szolnok este 

 

kibuggyan a vagonok vére a pályaudvaron  

a síneken megfenték a késüket az angyalok 

mind elrepültek delejes káprázat ezüstje  

takarja el a porszemcséket elnyeli a foltokat 

ilyenkor nem tudni ki a szegény ki a gazdag 

azt sem tudni hogy melyik szerelvény szorul 

felújításra a lámpák aranyló pontjai beolvadnak 

a panorámába a vonatból nézve úgy tűnik 

a fénykörök megbocsátanak a bűnösöknek  

és diszkréten kikerülik a hajléktalanok tócsáit 

a szemetesbe botlik az egyenlőség átbillen 

a másik oldalra ha van ott egyáltalán valami 

 

 
Miért 

 

miért büntet Isten a létezéssel lettem volna kő  

sokára porladó a tavasz virágai hátat fordítanak  

a szétzilált gólyafészekben hó csillan idén akkor  

érkezett az első gólya Gemencre mikor még fagyott  

képzelem pofára esett a látványtól kifosztott fészek 

aztán lassan felengedett a föld a tócsa foncsorozott  

tükrében megláttam önmagam bőrömre égett billog 

a nyár terepasztalán a húsevő virágok felzabálnak 

már kékebb a tenger már zöldebbek a Bakony tölgyesei 

már a Nap is beszivárog a pinceablak résein tavaly 

már nem csináltattuk meg nekünk csak az elhullt  

szüreti ének jutott meg a fal kövei közé préselt miért 
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Kockajáték 

 

Heisenberg atomfizikus mondta, hogy mi vagyunk a cselekvők.  

Egy világszínpad szereplői vagyunk. A nézők is mi vagyunk. 

Magunk. 

Heisenberg a XX. században élt. Einsteinnel vitázott. 

Isten nem kockajátékos – ilyesmit mondott Einstein. 

Ez igaz? 

Isten tudta előre, hogy Júdás elárulja majd Jézust.  

Ha nem árulja el, akkor nem lett volna megváltás. 

Heisenberg Németországban dolgozott a háború alatt.  

Az emberiség számára a végeredmény = kétségbeesés.  

Tiszta képlet. Nem lehet rajta változtatni már. Rettenetes, de 

így igaz! 

Szabó Lőrinctől is ismerjük a gondolatot a kétségbeesésről.  

Azt hisszük, hogy igen. Határozatlansági reláció. 

„Botladozom tovább / idegen romokon s magamon át” – írta  

Szabó Lőrinc. Sajnáljuk magunkat? Harcolunk ellene? 

A személyiség lázad. 

A lázadás után teljesen felbomlik. Végül értelmetlenné válik.  

A Búcsú című versében írja Szabó Lőrinc, hogy a Mindenség  

is csak egy Költő Agya. Szerinte ez igaz. Bele van kódolva.  

Egy ember haldoklik.  

Einstein agya pontokra szakadt világ. A költő agya elemi  

részecskékből épül fel – mondta volna Heisenberg atomfizikus.  

* 

Isten kockán kivetette mind a háromnak a XXI. századot.  

Mindhárom kockán ez a szó állt: KÉTSÉGBEESÉS 

  

 

A méltatlan 

 

Anett az órájára nézett. Már tizenöt percet késik az IC – bosz-

szankodott. A szeme megállapodott a fián, Márkon. Az apjától 

kapott, méregdrága mobilt nyomkodta. Anett már nem emléke-

zett rá, mikor is jött be a fülkébe az a fiatal, népes család. Velük 
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teljesen megtelt a fülke. A mellette ülő, sötétbarna kontyot vise-

lő, hatvan-hetven körüli nő szavaira figyelt fel: 

– Micsoda gyönyörű gyerekek! Hová utaznak, kedves? – kér-

dezte a gyerekek anyjától, egy magas, vékony, szőke nőtől. Az 

anya fiatal volt. Talán harminc, ha lehetett. Arcára furcsa, fa-

nyar félmosoly ült ki.  

– Pestre – vágta rá kurtán, de rövid szünet után mégis folytatta. 

– De már megint késik a vonat! Nem érünk oda tizenegyre. A 

gyámhivatalig még háromnegyed órát kell buszoznunk. Félek, 

hogy elmennek – tette hozzá, mintha csak magának mondaná. 

A kérdező kontyosban csak a „gyámhivatal” ragadt meg mint 

kulcsszó. Meg is kérdezte: 

– Nem mind a magáé? 

– Ő Petra, a hatéves nagylányom. A férjem mellett, a másik ol-

dalán ül Zsombor. Három múlt. Ők meg… Csongor két és fél 

éves, Csenge másfél éves. Őket szerettük volna örökbe fogadni, 

de nem megy könnyen. 

– Nincsenek a kicsiknek szüleik? – kíváncsiskodott egy másik, 

szintén nagymama korú, testesebb asszony. Erre a fülke másik 

férfi utasa is felkapta a fejét.  

– Dehogynem! Egy fiatal pár. Egyetemisták – felelte az anya.  

– Tanult emberek, és mégis képesek maguktól eldobni a gyere-

ket!? – kiáltotta a kontyos felháborodva.  

– Drogoznak. Az életmódjukkal méltatlanná váltak a kicsik ne-

velésére. A gyámhivatalban minden hónapban kötelező nekik 

megjelenni. Mi is megyünk, csak ne késne ez a vonat – mondta 

az anya. Szemlátomást rettentően ideges volt. Férje próbálta 

nyugtatni. Néha rá-ránézett Zsomborra is. A hatéves Petra szak-

szerűen nyújtotta a kicsik felé a kulacsot, mert a júniusi hőség-

ben elkelt a folyadék. 

Anett agyában a „méltatlan” szó zakatolt. Ő is Márk ügyében 

megy Pestre, ő is tizenegyre, csak az bírósági tárgyalás. Márk 

már elmúlt tizenkettő, így eldöntheti, hogy az apjánál vagy az 

anyjánál helyezzék-e el. Anett keserűen vette tudomásul, hogy 

Márk az apját választotta. Naná, hogy az apját, amikor az el-

halmozza minden új kütyüvel. Két hónapja egy pár bokszkesz-
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tyűt vett neki homokzsákkal, védősisakkal. Na, az legalább 

sportszer, de mire jó ez? Hová vezet? Tudja ő, hogy a volt férje, 

Máté ezzel akarja megnyerni a fia bizalmát. A bíróságon aztán 

kitálalt a férje, hogy a neje mindig megkövetelte a fiától a jó je-

gyeket, agyonhajszolta a tanulással, túl sokat követelt tőle… 

volt ott minden! Anett-től is megköveteltek a szülei mindent. 

Máté be tudta bizonyítani a bíróságon, hogy ő megadta a fiának 

a boldog gyermekkort… bezzeg Anett! Mindig is alkalmatlan 

volt arra, hogy gyereket neveljen… így mondta Máté: alkalmat-

lan.  

Anett csak most ocsúdott föl, hogy az IC hamarosan beér Szol-

nokra. A fiatalasszonyt valósággal bombázták a kérdéseikkel az 

utasok. Sok gond volt a kicsikkel? Könnyen megszokták őket? 

Miért megy ennyire bürokratikusan az örökbefogadás? Ez utóbbi 

kérdésre az anya ezt mondta, némi gúnnyal a szája szögletében: 

– Nem akarnak ám róluk lemondani a jómadarak! 

– Dicséretes dolog, hogy a sajátjuk mellé még két idegen gye-

reket is vállalnak. Manapság sokaknak nem is kell a gyerek – 

jegyezte meg nagy hangon a férfi. Anett vele egykorúnak, har-

mincas-negyvenesnek tippelte. 

Anett végre észrevette, milyen élénken figyeli őket a fia. Végre 

Márk is megszólalt:  

– Anya, az nagy dolog, hogy két másik gyereket is befogadtak! 

Te még arra sem voltál képes, hogy egy testvért szülj nekem. 

Anya, te tényleg méltatlan vagy arra, hogy felnevelj! 

Márk kifakadása megtette hatását. Minden szem Anettra szege-

ződött. Anett idegesen az órájára nézett. Az IC kezdte behozni a 

tizenöt perc késést.  

– Bocsánat, ki kell mennem – mondta gyorsan, majd keresztül-

furakodott a lábakon, csomagokon, kisgyerekeken. Csak akkor 

jött vissza, amikor a nagycsalád már szedelőzködött. Anettnak 

tizenöt perce maradt a bíróságig. Akkor még nem tudta, hogy 

ott látja majd a fiát utoljára. 
 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 
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