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Deák Zsuzsanna

Sandu
Kicsi, törékeny asszonyka. Sebesen beszél. Nincs annyi ideje, amennyi monda-

nivalója. Sanduval jött. Sandu 8. osztályos. Bajok vannak vele.

– Most jöttünk a rend�rségr�l. Sandu betört egy házba. Akármit hall, � azt 

kipróbálja. Hát a barátok, �k viszik a rosszba. Most is azt hallotta a barátaitól, 

hogy a szomszédos tömbházban van egy lakás, ahol senki sem lakik, senki nem 

jön ki onnan, senki nem megy be oda. Sandunak ez felborzolta a képzeletét és 

a kalandvágyát, mert szabadsága éppen elég volt, s�t még több, mint amennyi 

hasznos lett volna. Feltörte a lakást, s a rend�rség rajtakapta. A barátok, biztos 

a barátok árulták be. Sandu nem jár az iskolába, csak úgy hébe-hóba, a képz�-

m�vészeti iskolába van beíratva, mert szépen rajzol. De sokat lóg, én meg nem 

tudok állandóan a sarkában lenni vagy a kezénél fogva vezetni – mondja a kicsi 

aszott anyuka. – Mindent megígér, aztán két nap múlva már nem tudja, hogy 

mit ígért. Újból az úton csavarog. A barátokkal. Napokig ül a tömbházak között 

mocskosan, megázva, kiéhezve. Olyan, mint egy kóbor kutya, akárkivel össze-

barátkozik. Már volt a rend�rségen. Nemegyszer. A barátokkal feltörtek néhány 

kocsit és ellopták a kazetofonokat. Van neki doszárja is, de még kiskorú. Ha így 

folytatja, bezárja a rend�rség a javítóintézetbe. Lehet, hogy jobb lenne. De még-

sem. Ott még jobban kitanulják a technikát, mert összegy�lnek a rossz gyere-

kek. Már nem is tudom, hogy mit csináljak vele – és sírni kezd a kicsi asszony.

– Nekem az a véleményem, hogy haza kellene hívni a férjet, a gyerek apját 

külföldr�l, mert hiányzik az apai tekintély.

– Hiába jön haza a férjem, amikor otthon van az uram, akkor sincs tekinté-

lye. Egész életében lágy ember volt, sohasem tudta, mit kell csinálni a gyerme-

kekkel. Azt mondta nekem mindig: „Hadd el, Agneta, id�vel majd ben� a feje 

lágyuk és jobbak lesznek majd.” Egyrészt igaza volt a nagyobbik gyerekkel kap-

csolatban. �t Andreinak hívják. Vele sok baj volt az iskolában. Eszes volt, mint 

Sandu, de nem akart tanulni. Idegesítette a tanárokat, rengeteget lógott. Aztán 

a pszichiáter elküldte magatartási zavarok miatt az 5. osztályban Targu Lapusra. 

Ott volt egy szanatórium ideg- és lelkibeteg gyerekek számára iskolával össze-

kötve. Andrei nem szerette ott. Megegyezett három gyerekkel, hogy megszökje-

nek onnan. A másik három kisebb volt, mint �, így � volt a vezér, és mindegyiket 

hazavitte a vonattal… Az egyiket Konstancáig kísérte el, a másikat Hunyadra, a 

harmadikat meg Nagybányára… � is hazajött a végén. Amikor megláttam egyik 

este az ajtó el�tt, kicsi volt, sovány és koromfekete a sok úttól, mocsoktól. Már 

napok óta nem evett rendesen. Panaszkodott, hogy nem szereti ott Tg. Lapu-

son, de nekem nem volt mit csinálni vele és visszavittem a szanatóriumba, ahol 

iskola is volt, ott járta ki a nyolc osztályt. Mai napig is a szememre hányja, hogy 

bezárattam a bolondok közé. Nem tudja ezt nekem megbocsátani.

S a kicsi asszony újból sírni kezdett.

– Andrei gitározott. Jól tudott énekelni. Megegyezett még két fi úval és együt-

test alapított. Jól énekeltek hármasban. Persze mi fektettünk bele pénzt, mert 



 

6868

ez volt a kívánsága. És mi segíteni próbáltunk rajta. Akkor már az uram kint dol-

gozott Olaszországban. Nálunk sohasem elég a pénz. Andrei is ki akart menni 

Olaszba, mind kért minket, de mi nem voltunk benne. Akkor � vette magát és 

kiszökött a „Besztercei napok” el�tt egy bizonyos id�vel, otthagyta a zenetársait, 

anélkül hogy szólt volna nekik el�zetesen. Elfogták külföldön és néhány napra egy 

határállomáson bezárva tartották. Én egy ideig nem tudtam semmit róla, aztán 

hazaeresztették. Visszakéredzkedett a formációba, de a fi úk már nem egyeztek 

ebbe bele, magyarázva, hogy nélküle folytak a próbák és nélküle készültek fel a 

Besztercei napokra. Persze így a befektetett pénzünk is elúszott. A lakásban nem 

volt maradása. Nem dolgozott. Nem volt pénze. Kezdett lopni otthonról, f�leg 

pénzt. Sokat veszekedtünk ezért, megbüntettem és keservemben sírtam. Akkor, 

még emlékszem, hogy Sandu mindig megsajnált, � is sírt velem együtt és fogad-

kozott, hogy ilyeneket � sohasem fog csinálni. S most rosszabb a helyzet vele, 

mint a nagyobbikkal az � korában. Amikor Andrei újból pénzt lopott a lakásból, 

elkergettem otthonról, mert egyebet nem tudtam mit csinálni. Egyik kollégája 

befogadta, mert közben munkába kezdett. De a kollégája n�s volt és egyáltalán 

nem egyezett a feleségével. Inkább � vigasztalta a n�t, amikor az panaszkodott. 

Egyik alkalommal a „Stefan vedégl�jében” ittak és beszélgettek Andrei és a ba-

rátja felesége, aztán kés� este, amikor elhagyták a vendégl�t, letelepedtek egy 

buszmegálló padjára. Ott bizonyára túl hangosan beszélgettek, mert egy kis id� 

múlva az ablakból kidugta egy cigány ember a fejét és rájuk szólt, hogy beszél-

jenek csendesebben, mert nem tud aludni. De Andrei szemtelenül visszafeleselt, 

erre a cigány felmérgel�dött és kijött az utcára. Andrei kis termet� volt, de mivel 

sportolt, er�s volt az ökle, s amikor odasózott egyet – legalábbis így mesélte az 

anyjának –, a cigány leesett a földre. Aztán a helyzet még jobban bonyolódott, 

mert a cigánynak beépített szerkezet volt a lábában, és a lába az esést�l eltörött, 

szív- meg cukorbeteg is volt és rosszul lett. Kihívták a ment�t gyorsan a cigány 

hozzátartozói. Andreit pedig elítélték és két évet ült a börtönben.

Amikor kiszabadult, nem kaptunk neki munkahelyet. Emlékszem, egyszer, 

amikor Karácsony közeledett, konyhabútor kellett volna nekem. Megkértem 

egy jehovista testvért, aki asztalos volt, hogy csináljon nekem egy konyhabú-

tort. � meg arra kért, hogy adjam a fi amat segítségül. Elment a nagyfi am és 

lelkiismeretesen dolgozott két hétig, a bútor is meglett idejében. Az asztalos az 

elején még nem tudta, hogy a fi am a börtönben volt, kés�bb hallotta, de nem 

dobta ki. Közben a fi am állandóan rágta a fejemet, hogy ki akar menni Olasz-

országba és dolgozni akar, mint az apja. Végül is összegy�lt egy kis pénzem, és 

megsegítettük Andreit, hogy kijusson. Két évig dolgozott rendesen ugyanazon 

a munkahelyen, és úgy nézett ki, hogy meg is állja a helyét. De most haza kel-

lett hívnom Sanduért, mert én már nem bírok vele. Rám már nem hallgat.

– Rosszul tette, hogy hazahívta Andreit, ha nekifogott dolgozni, békén kel-

lett volna �t hagyni, hogy végre megtalálhassa saját célját és egyensúlyát. Mit 

ért el vele, hogy hazahívta?

– Jól megverte az öccsét, olyan nagyon, hogy én kellett kivegyem Sandut a 

kezei közül.

– A verésnek nincs már jó foganatja, csak jobban elvadítják a fi út. Túl sokat ka-

pott már, nem szabad �t verni, mert csak növelik a frusztrációját és agresszivitását. 

Inkább mesélne a saját életér�l az öccsének, hátha tanulna � valamit ebb�l.
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– Nem szeret mesélni a saját életér�l, nem tudja megbocsájtani nekünk, 

hogy gyerekkorában elküldtük a szanatóriumba és „bezártuk a bolondok közé”.

– De miért veri az öccsét?

– Mert másképp nem fogad szót. Így is csak két napig megy az iskolába egy-

folytában, utána már megszökik, mert megszokta a csavargást. S aztán ott van 

Misu, � hetedikes, de � többet hiányzik már az iskolából, mint Sandu. A zeneisko-

lában van, mert szépen énekel. � még hamarabb kezdett pénzt lopni otthonról, 

mint Sandu. Minden roszasságba hamarabb kezdett bele. Elmentem érte a pszi-

chiáterhez, de a doktor azt mondta nekem, hogy jöjjek a magánkabinetbe. Nem 

tudtam elmenni, mert nekem erre sajnos, nincs pénzem. Pszichológus kellene a 

gyermekek mellé, de az iskolában nincs. Pénzünk meg nincs, hogy magánkabi-

netbe vigyem �ket. S ha nem megyek velük, �k sehova sem mennek el.

– Mit csinál Sandu, amikor hiányzik otthonról éjszaka?

– Biliárdozik egész éjszaka. Rengeteg barátja és barátn�je van. Megkértem 

néhányszor, hogy hívja el a barátn�it hozzánk, hogy ismerjem meg én is �ket, 

hiszen állandóan szól a mobiltelefonja és hívják mindenfele. Egyik nap eljött 

két lány, nagyobbak voltak, mint a fi am, azt állították, hogy középiskolában 

vannak, és lezserül tárgyaltak Sanduval. Szóba álltam én is velük, kérdeztem, 

hogy miért járnak együtt a fi ammal, hiszen rossz gyerek, nem fogad szót, lóg 

az iskolából, az éjszakait csak � tudja, hol tölti. Aztán rájöttem, hogy a lányok 

a pénzéért szeretik és azért, mert a rendelkezésükre áll akármikor. De honnan 

van a pénze, azt nem tudom. Gondolom, hogy be-besegít a klubokban, ahova 

jár. Kés�bb a szememre vetette, hogy miért kritizáltam a lányok el�tt, így meg-

szégyenítettem �t. Többet el sem hívta hozzánk a lányokat.

– Internetet kellene bevezetni a lakásba, hogy legyen valami érdekes dolog 

otthon, ami kösse a fi úkat.

– A  probléma az, hogy számítógépünk sincs, mert azzal is megjártam. 

A keresetünk után jogunk volt kérvényt beadni az iskolába, hogy ingyen számí-

tógéphez jussunk. De a titkárn�, amikor beírta a szül�k nevét, elhibázta a fér-

jem nevét, és az üzletben nem akarták nekünk kiadni a számítógépet. (Vajon, 

mégis hova került az a számítógép?) Amikor reklamáltam a tanfelügyel�ségen, 

már kés� volt, kiszaladtam az id�b�l, és az üzlet csak bizonyos id�szakban ad 

ki ilyesmiket. A következ� évben megpróbáltam Misu után benyújtani kérvényt. 

Amikor ki kellett volna venni az üzletb�l, azel�tt valamennyi id�vel Olasz-

országba kellett mennem, és nagyon megkértem a titkárn�t, akit nagyon jól 

ismerek, hogy vegye ki helyettem. � meg elfelejtette. Így számítógép nélkül 

maradtunk. (Vajon kihez került a második számítógép?)

– Miért nem reklamálta az iskolában?

– Nincs hozzá bátorságom. Ha ennyi problémám van a két fi úval, nem me-

rek szemrehányást tenni senkinek. Így is szégyellek szóba állni az igazgatóval, 

az osztályf�n�kökkel, akik mind azt tanácsolják, hogy vigyem pszichológushoz 

a gyerekeket. S nekem jó pszichológusra lenne szükségem, de pénzem nincs 

rá. S az iskolában nincs ilyen szakember. Egyikben sem. – S folynak a könnyek 

a kicsi asszony szeméb�l.

– Miért nem nyújtott be újra kérést az év elején új számítógépért?

– Mert a komputer visszadobta a kérést, a nyilvántartásban a fi am neve már sze-

repelt azok között, akiknek már jóváhagyták. S kétszer senkinek sem hagynak jóvá.
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– Tehát önnek kétszer hagyták jóvá, és mégsincs egy számítógépje sem.

A kicsi asszony szeméb�l folydogáltak a könnyek. Nagyon könnyen sírt. És 

nagyon gyakran. Tehetetlenül. Fegyvertelenül. Reménytelenül. Amikor ránéztél, 

az volt az érzésed, hogy könnyben ázik a kis termete, hogy egy szemernyi öröm 

sem bújik meg benne, hogy tele van, telis de teli szomorúsággal, végzetesség-

gel, balszerencsével…

Nem is tudnád, honnan kell elkezdeni a segítséget. Kit kellene el�ször meg-

segíteni. És milyen formában. Annyira súlyos és komplikált a család helyzete.

– Látom, mind a három gyereknek m�vészi képességei vannak, rajzolnak, 

énekelnek.

– Igen, ezt az oldalukat t�lem örökölték, a „fejüket” pedig az apjuktól.

Vajon az intelligenciára célzott? De a magatartásukat honnan vették át? 

Egyik a másiktól? S a nevelés, az egészen hatás nélkül maradt?

– Tudja, én Ciznadiáról vagyok. Ott énekeltem fi atal koromban, aztán meg-

ismerkedtem egy gitáros fi úval. Összeházasodtunk és együtt énekeltünk, amíg 

olyan féltékeny lett az uram, hogy megtiltotta nekem az éneklést. Nem enge-

dett énekelni, hogy ne váljak k….-vá, mondta �. Aztán én elváltam és idejöttem 

Besztercére. Itt újból férjhez mentem, és jehovista lettem az uram után.

– A férjének mi a véleménye a történtekr�l?

– � azt várja, hogy ben�jön a fejük lágya. Már régóta mind kérem, hogy 

vegye maga mellé a két fi út. Megígérte nekik, hogy magához fogadja, miután 

elvégzik a 8. osztályt. A fi úk szeretnének kimenni, de iskolába járni nem.

– Nem gondoltak arra sohasem, hogy a fi úknak hiányzik az apjuk?

– Hiába lenne itt, mert semmilyen tekintélye nincs el�ttük!

– Nemcsak err�l van szó. A gyerek eredeténél fogva szereti a szüleit. Nekik 

hiányzik az apai szeretet, az apai szellem. Ön veszekedett velük, megbüntette, 

megverte �ket, de a gyerekek az apjukat akarják, vagy �t is, ha puha is, ha lágy 

is, hiányzik nekik ez a kép, ez a minta, ez az érzelmi és er�forrás a házukból 

és több mint valószín�, hogy a gyermekek szívéb�l is. Nincs kinek bizonyítani, 

nincs kinek megmutatni, nincs kiért bizonyítani.

Az emberek általában csak az anyagi oldalát értékelik fel a külföldi mun-

kának és nem veszik számba, csak kés�n, hogy az apahiány – már hét éve 

– elképzelhetetlen következményeket okozhat. Akárcsak a szervezetlen csalá-

dokban, ugyanolyanok az események, a jelenségek, a magatartások, és nagy 

gond megoldani ezeket. Az anyuka értetlenül néz rám – ha hazahívja az urát, 

úgyis hiába, mert nem tudja pontra tenni a fi ait, s aztán pénz nélkül hogy lesz 

tovább az öt gyerekkel?

– Még vannak gyerekei?

– Igen, két kicsi, a kislány elemista, a fi úcska óvodás.

– S aztán �k mit csinálnak, amikor cirkuszok vannak a házban, amikor ma-

ga sír?

– Mellém bújnak és �k is sírnak.

Atyám, micsoda gyermekkor! Szegények mindannyian!
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Kovács László

  

A pokolban k�b�l vannak az angyalok,
Itt ahol ülök az underground mennyországban
Él�k és színesek.
Ma éjjel azt mondták még két nap
Meg azt hogy túl sok a ko enzimem

Egy megment� szárnyas ló egy pegazus
Elrepít innen

Gyorsabban, mint ahogy a mókus szalad fel egy fára
Ha embert lát jönni.

A mádi római katolikus templom Szent Erzsébetet ábrázoló üvegablaka, 

melyet Palka J. aranykoszorús üvegfest� mester készített (Herczeg Renáta felvétele)
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Cseh Katalin

Az özvegy
Az özvegy az utcán egyedül
Füzfaágon szél hegedül

Az özvegy a piacon vásárol
Verejték csorog a hátáról

Az özvegy hazáig vánszorog
Szivében kétség ácsorog

Az özvegy kinéz az ablakon
Napfény gubbaszt a lombokon

Az özvegy kamillateát f�z
A konyhában ül elid�z

Az özvegy a szobában matat
Szeme és keze is hallgatag

Az özvegy a tévét bekapcsolja
– valaki van itt illúziója –

Az özvegy halottaira gondol
csöndcsipke-terit�t kinek horgol ?

Az özvegy süpped a hiányba
Most tudja mi az hogy hiába

Az özvegy türelmesen vár
Lelkében borzong kismadár

Törzsvendége kóbor magány
Az özvegy tán az én anyám
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Dudás Petra

Magányos
Magányos vagyok, mint ez
a karcsú, fehér virág
asztalom kincsei közt.

Pillanat
Süvít� szél, zene.
Egyedül a padon.
Suhanás. Nárciszok.

  

gyöngyök hajamon
szél arcomon
kopogó lépten
fut a mosoly

  

fehér selyem
a tükörben
hattyúszobor
vörös rózsa

  

gyöngyszemek a pocsolyában
könnycseppek a szivárványon
szavak nélkül suttogok feléd

  

pókhálót sz�
a félhomály
körém, míg
várok rád,
de mégse jössz

  

ájulok karjaidba
összeszeded üvegcserepeim
s én csak szorítlak
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Koppány Péter

A Küldetés
Profán imát mondok
s ti mondjátok velem
néha egy-egy szavát elengedem
valósítsa meg ezennel önmagát
Profán imát mondok
s ti mondjátok velem
néha egy-egy szavát elengedem
Profán imát mondok
s ti mondjátok velem
Profán imát mondok

eleget tettem-e, hiszen,
mint Isten,
akarom a jótéteményt,
eleget teszek-e, hiszen,
mint ember,
megteremtem a létezést
– (éppen nem halunk éhen,
ennyire futja ma két diploma) –,
és belül hallom naponta:
Add meg nekünk mindennapi kenyerünket

s ti mondjátok velem:
Mi vagyok ezen a földön,
azt másoknak köszönhetem,
Ki vagyok ezen a földön,
azt magamnak köszönhetem,
és belül hallom naponta
ne vígy engem a kísértésbe

Profán imát mondok
Mi apánk! – emlékezem –
a hazugságok, hamisságok miatt
a földszinti lakás asztalánál ülve
– emlékezem reád –
nem is tudhattad akkor még,
én ugyanúgy kiborulok majd
a megsokasodott b�n,
hamisság és hazugság miatt
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a kölcsönkapott világ
meg sem terített asztalánál ülve
el�ttünk az ismeretlen élet
végtelenbe rejtett búcsúzás
Add meg nekünk mindennapi álmainkat
és ne feledjük �ket
add meg nekik mindennapi kenyerüket
vezessen út az Ígéret földjére

s ti mondjátok velem
ez itt az ígéretek földje,
honnan elvágyik a lelkem,
s ti mondjátok velem
eleget tettem-e, hiszen,
mint Isten,
akarom a jótéteményt,
eleget teszek-e, hiszen,
mint ember,
megteremtem a létezést,

és belül hallom naponta:
Add meg nekünk mindennapi kenyerünket
s gyermekeim,
a halálom után
elmondják – talán! –
Mi atyánk!… Ki vagy a mennyekben…
Szenteltessék meg a te neved…
pedig nem is hiszik,
hogy jobb lesz nekem,
vagy jobb lesz nekik
ez Eldorádó – imám után,

és nem igaz,
hogy boldogok a pesti szegények,
mert övék a szegények országa,
s hiába óhajtják naponta:
Add meg nekünk mindennapi kenyerünket
– pedig ez álmuk legszebb része –,
mégsem kérdi t�lük senki:
– Jól aludtál? Mit álmodtál? –

és fáj, hogy nem segíthetek
a sokaság szegénységén
míg szegények sokasága álmodik velem
s mondom én is velük együtt:
– Jól aludtál? Mit álmodtál? –
t�lem nem kérdezi meg senki,
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kortévesztés volt születésem,
érdemtelen minden szenvedés,
és lehet, soha nem lesz másként;
azt remélem, azt álmodom,
álmodom a halál után.

Ide nem süt a Nap.
Felettünk terül el a város,
s ti mondjátok velem:
Mi vagyok ezen a földön,
azt másoknak köszönhetem,
Ki vagyok ezen a földön,
azt magamnak köszönhetem
Eleget tettem-e, eleget teszek-e
a küldetésnek,
hogy ember maradhassak
ezen a földön?

Profán imát mondok,
néha egy-egy szavát elejtem
elengedem
gránátalma, könnyez� k�,
világot hullajtó id�,
virágot hullajtó körtefák,
egyetlen óra, csöndbe zárt
végtelenbe rejtett búcsúzás,

id�ben idegen voltam és maradtam,
kinek a kor, az id� idegen
– de másként telik az id� idegenben –
idebenn id�tlen id�ben rejt�ztem soká,
kortévesztés volt születésem,

élet és halál riogat
és bírni kell
érdemtelen minden szenvedést,
mikor a puszta léthez való jog is
hiteltelen –
a pokol nyitott mindegyikünk el�tt,
a Föld ígérete nem az Ígéret földje,
de a halál valamikor, valamiért
végül egyenl�vé tesz minket
láthatatlan keresztünket letehetjük,
s átcseréljük láthatóvá
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– a mi kertünk nagyon csendes,
ránk találhatsz, s nem találsz meg,
ide várunk, de nem hívunk senkit,
itt mindenkit egyformán szeretnek,
itt újra emberek lehetünk
talán tudva is,
hogy emberek lehettünk.

Takács István Krisztián

a szamosnál
Helyed van bennem
Helyem van benned, szívemnyi ország (Sz. D.)

1.
én emlékszem még a térre
ahol a ferences templom áll
ahonnan húszperces sétára volt
a házsongárd
huszonegyre a dónáth
út, ha siettünk

de elhúzódott az félórányit is,
míg kihozták a teát, a számlát
s még rá is gyújtottam
miel�tt fizettem volna

én még emlékszem, hogy betértem
a kisutcákba, s ritkán voltak
csövesek, inkább már csak kutyák
kóboroltak h� lesen
s hogy már csak nagy utcákon kéregettek,
noha kellemetlen lehetett már
egy id� után az aszfaltozás

b�ze, zaja, s rítusának egész gyönyöre
kegyetlenül posztmodernesen
hathatott a törökül� szemszögb�l
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2.
s még emlékszem, hogy falura
el�bb oltcittal, majd dácsiával
majd rönóval mentünk ki
el�bb negyven percet, aztán negyedórát
az úton
s hogy aztán csak én mentem ki
a nyolcórásival a burjánzó vasúton

s még emlékszem, hogy az ablakok
mocskosak voltak, s hogy otthon
éreztem magam rajtuk, s hogy a másik
fülkében nevettek: mi a szentháromság helyett
már csak a cfr-t valljuk, s hogy kinn
hertzekbe bilincselt amalgámmá sorvadt
a tehén nyakán a kolomp és az új üzemek
disszonanciája

arra is emlékszem, hogy mindig
ott bukkant föl egy-egy blokk
ahol nem számított rá az ember
s hogy minden elszálló héttel
– éreztem – egy régi házzal kevesebb
áll
a kolozsvárt besztercével összeköt� út
mellett, s hogy az egyik
kanyarban elfekv� almafaliget
eszméletlenül törte meg a szokott harmóniát
azáltal hogy az alma benne továbbra is
ádázul termett

3.
emlékszem hogy emlékeztem
szilágyira, dsidára, mindenféle
szín� szavukra, amelyek
hálókként fogták be a haza formáját
itt, határon túl, ahogy mondani szokás

emlékszem, hogy járt itt faludy is
s hogy valahol itt válaszút
és vice között születhetett wass albert
s hogy egyik �szi túrán az
üde tavaszi sárba süllyedt traktornyomok
vezettek el czégére
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emlékszem, hogy tábortüzek voltak
s józsef attilát énekelünk
amint a parázs szelíden szundít
s néha beugrik a kép
amint a haza fogalma
mindnyájunknak szép lassan
elmúlik
s hogy nagy a pátria
meg más ilyesmik
s hogy székelyföld ott van, ahova visz
a maros, majd valahol balra

4.
egyszer a maros völgyén utaztam
vonattal, s mindenhol vágták a fát,
sok helyen a kopac hegyeket mászták
fától fáig
néha gumicsizmában pecázták ki
a világlátta gumicsizmák, kereket, keszty�k
rég elveszett párját
a maros vizén

de valójában nem emlékszem
arra, hogy hallgatták volna
amint a szél fútta halkan az itt maradt
kalotaszegi minták szagát
s amint a sín mellett sínyl�d� rókák
az autósztrádák mondáit föltárták:
igen, valamikor régen még
gyimest is ábránddá kiáltották ki

s a szél egyre csak hozta a népdalokat
s sólyom szárnyán szálltak
a mondák, s minden összeomlott
császárkori állomásnál megálltam
s velem együtt megállt a vonat is,
s a következ� állomásnál mindig
kiszálltam
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5.
rivaldában állt hát a nagy világ
szatmártól egészen brassóig s talán pár lépéssel
odább is merészkedett a
petróleumlámpa kísért� fénye
de eltakarta az öreg néni kopott
kend�je, s a kötényen
gy�r�dések húzódtak végig
s a kézen folytatódtak, s látszott:
ez itt a munka törvénye

s ráncos volt a táj is, gallyból volt
minden bánffy palota és minden fekete
templom, s a trikolór zászlók mögött
mindig elbújt valami fejthetetlen limlom
szentséges titka

én még emlékszem hogy nem néztem
másképp a tájat, mint ahogy
a tükörbe néz a kisgyerek
s csodálkozik, látja, hogy belülr�l
ismeri a meg nem fejtett látványt

s így vonult el el�ttem
minden, ami nem volt gyönyör�
de hallgatag havakon s éveken át
álcázott valami
gyöngéd ismer�s fejthetetlen
gyönyört

6.
S emlékszem, hogy
megemlékeztek a házsongárdiról
S hogy özvegyen állt a domb, s benne a fák
S hogy holtan lestem az �r mint lohol
A fényes nappalokon és estéken át
S hogy a varjúnemzedék
amely nyelvén szónokol az elmúlás �si árnya
El�bb elszalad az új id�kt�l
Majd megh�köl, hátranéz és szelíden bevárja

S így lesz a sírfelirat kopott fénye
A kötött szavakból, s így révbe ér
A tökéletes múlt a megcsonkított
Nyarakból a mélyre ásott tar, falánk
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Nemeshez vagy forradalmárhoz
Vagy színészhez vagy egyszer� embernek
Álcázott h�sies nagymamához

7.
nem emlékszem
arra amint a kultúrát
mint a békés báránynyájat
kalapáccsal és sarlókkal
terelték ki innen, jó pénzért

de azon a téren
a ferences templom figyelt és állt
t�le pár lépésre a szentmihály
odább csíksomlyó és hunyadvár
és nikula, a neppendorfi evangélikus
templom s az új katedrális
s a régi, s a buszok
s az otthon amint halkan suttog
hogy jó helyen járok
ha hazajáró hazafiak hétköznapjaiban
kívánok
puha langy tócsába led�lni
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Balogh Ildikó

Manga bor
A  balett-táncosn�k tütüjéhez hason-

latos szoknyákban perdült el� két 

fi atalember. Alul vastag, fehér haris-

nyát, felül világoskék, mellényes inget 

viseltek, és a derekukra vászonsál 

volt kötve. Egymás vállára rakták a 

karjukat, és így táncoltak be viharos 

gyorsasággal és ujjongással a tánc-

parkettre, a Zorba, a Görög nev� étte-

rem legbels� helyiségébe, miközben 

a buzuki hangja messze szólt. Persze 

csak az ismert dalban, mert egyéb-

ként ott ült a Korgosz együttes egy kis 

emelvényen, buzukistul, énekesn�s-

tül, és már vagy egy órája zenéltek. 

Minden péntek és szombat este adtak 

m�sort a körúttól egysaroknyira fekv� 

étteremben.

Közben a két, fekete hajú táncos-

fi ú egymásba kapaszkodva tett né-

hány kerge kört, majd perdült tovább 

az étterem kijárata felé, amikor az 

egyik vendéget szórakoztatásképpen 

elkísérték a toaletthez. Aztán nagy 

hujjogással visszatértek a táncpar-

kettre.

– Hát ez jó! − nevetett fel Hoku-

si, a japán üzletember, aki az egyik 

közeli asztalnál ült. − Jók ezek a kék 

fények is a falon, ugye, Osata? − kér-

dezte a szemközt ül� barátját, aki épp 

lapozott egyet a térdén fekv� japán 

képregényben, a mangában.

– Kékek? − ámult el Osata, de 

nem nézett fel. − Hiszen a mangák 

fekete-fehérek, hogy látsz te benne 

színeket?

– Ki nézi a mangát? Én az étterem 

fényére gondoltam, ahol most va-

gyunk − és Hokusi még nagyobbat 

nevetett. Ugyanis a két görögösköd� 

− netán görög származású − tán-

cos közül az egyik lerogyott a földre, 

amikor a másik a hasára próbált rá-

állni. Valamilyen kaszkad�rszer� mu-

tatványhoz készül�dtek.

– Egy kis bort neki! − mutattak a 

zenekar tagjai az ájulófélben lév� tán-

cosra.

– Egy korty is elég − kacsintott 

a még talpon álló táncosfi ú, meg-

pederte a bajszát, és egy udvarias 

hajbókkal felemelte az egyik vendég 

borát az asztalról. Megitatta a földön 

ül� társát, hogy az kicsit magához tér-

jen. Aki hopp, már fel is állt, és �k is 

összenevettek, megint hujjogtak, hisz 

ez csak tréfa volt, görög móka. Úgy 

tettek, mintha tényleg baja esett volna 

a földre rogyó táncosnak.

– Frászt kaptam − mondta Osa-

ta, és továbblapozott a térdén lév� 

képregényben. Balról jobbra, mert a 

mangákat fordítva nyomtatják ki. − 

Ezek a táncosok jól megijesztettek, 

szegény fi ú, azt hittem, tényleg ros-

szul lett.

– Nekem meg nagyon tetszett − 

mondta Hokusi. − Mondd, te miért a 

képregényben nézed �ket, itt vannak 

az étteremben is.

– Nem látok éttermet, csak egy 

bels� helyiséget és a szerepl�ket − 

válaszolta Osata. − Ja, és itt vagyunk 

benne mi ketten is.

– Képtelen letenni a mangát, ezt 

hívják odahaza manga�rületnek − 

ásított egyet Hokusi.− Ráadásul Osata 

ide is magával hozta. Ahelyett, hogy 

élvezné ezt az estét.

– Várjál, most látom jobban ki-

rajzolódni az étterem falait is − bólo-



 

8383

gatott Osata, és végigsimított a 

papíron. Megállapította, hogy a 

grafi kus túl elnagyoltan dolgo-

zott. Eddig nem is vette észre, 

hogy pontosan hol játszódik a 

történet. Hiába, a mangák csak 

megmaradnak filmszer�nek, 

ahol inkább a h�sök alakjait 

és ruházatát emelik ki. Még jó, 

hogy ezeknek a szerepl�knek 

nem rajzoltak olyan nagy boci-

szemet, mint amiket szoktak.

Közben el�perdült egy har-

madik, tagbaszakadtabb táncos, 

és egy dobot rakott az imént 

még földre rogyott táncos ha-

sára. Aki mellesleg négykézláb 

állt, csak úgy, hogy a hasa az égnek 

felfele nézett. Aztán a másik, bajszos 

fi ú megfogta a tagbaszakadt karját, 

és az ráállt a dobra. Felemelte a jobb 

lábát, és egy fél percig egyensúlyozott 

így. Már csak a görögt�z hiányzott. 

Ujjongtak, tapsoltak a vendégek, míg 

a pincérek néhány üres tállal szlalo-

moztak el a táncosok mellett, mivel 

osztozniuk kellett a nem túl nagy 

táncparketten.

– Tessék, itt a buborékkeretet sem 

rajzolták meg a párbeszédnek − csó-

válta a fejét Osata, és megpöcögtette 

a képregényt.− Csak úgy a leveg�ben 

lógnak a szavak.

– Nekem elég szappanbuborékot 

fújt az anyukám és a nagyanyám gye-

rekkoromban, sokáig azt hittem, az 

élet csak abból áll − szólalt meg az 

asztalukhoz lép� Anris, a budai, terve-

z� grafi kusként végzett fi atalember.

– Nem erteni, lenni japan − mond-

ta neki mosolyogva Hokusi, amire 

Osata is rábólintott, bár továbbra sem 

nézett fel a képregényb�l.

– Akkor meg nem mindegy, hogy 

van-e buborékkeret, a párbeszédnek 

úgysincs itt helye − válaszolta Anris. − 

A grafi kusoknak meg adhatnának ér-

telmesebb munkát is − és visszament 

ahhoz az asztaltársasághoz, akikkel 

együtt vacsorázott.

– Ki volt ez? − kérdezte Osata, és 

lapozott egyet a mangában.

– Nem görög, azt hiszem, hanem 

magyar. Hát nincs benne a történetben? 

Hadd nézzem csak − és Hokusi átült 

Osata mellé, és beletekintett a képre-

génybe.

Egy hastáncosn�t látott a táncpar-

ketten, aki ezüstszálakkal átsz�tt ken-

d�t lebegtetett maga körül, és arany-

fl itteres szoknyában rázta a hasát. 

Hosszú, fekete haja fényesen omlott 

alá. A buzuki hangja és a dob is újra 

szólt. Aztán egy sz�ke, kicsit sápadt 

és álmatag arcú lány jött a m�sor kö-

vetkez� számaként. Olyan nyugodtan, 

mégis gyorsan kezdett el forgatni két 

t�zcsóvát a kezeiben, mintha azok 

csak sétapálcák lettek volna.

A kék fények mellett kis sárgásak 

is villództak az étterem falain, és pár 

méterrel arrébb a zenekartól ott ültek 

�k ketten: Osata és Hokusi. Tudta jól 

Hokusi, hogy �k is szerepelnek a tör-

ténetben, mégis furcsa volt látni ezt 

a két, öltönyös üzletembert. Nem is 

Cserny Timi Pookah rajza
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értette, hogy miért nem öltöztek át 

kényelmesebb ruhába. És színesben 

látott mindent a képregényben is, pe-

dig a mangák fekete-fehérek. Akkor 

valamilyen próbanyomás lehet, gon-

dolta.

– Ez a manga bor hatása − sut-

togta Hokusi. Felemelte a poharát, de 

mivel ez az egy nem volt valódi, csak 

mangabeli rajz, a képregényt is magá-

hoz vette Osata térdér�l.

– Le ne idd a mangát − nézett fel 

végre Osata ijedten, és Hokusira bá-

mult. Már nagyon a szívéhez n�tt ez 

a gördülékeny, európaias történettel 

átitatott füzetecske.

– Most mir�l beszélsz, ki nyúlt a te 

mangádhoz? − horkantott fel Hokusi.

– Te nyúltál hozzá, azt fogod a ke-

zedben, fölötte meg a teáspoharaddal 

egyensúlyozol − felelte Osata.

– Nem is kértem teát, otthon ele-

get ihatunk, manga bort rendeltem 

− és Hokusi letette a képregényt, amit 

Osata azonnal magához vett. Az asz-

talon nem volt más, csak egy kávés-

csésze, az � kezében meg egy pohár 

citromos tea.

– Ez a manga bor hiánya lehet − 

állapította meg Hokusi, és letette a 

teát. Különben is, hogy rendelhetne 

manga bort egy görög étteremben. 

Aztán belenézett megint a képregény-

be, és látta, hogy valójában ott sincs 

bor, csak � képzelte bele.

Így hát Hokusi el�vette az akta-

táskájából a grafi tceruzáját, és a kék 

asztalterít�re rajzolt egy kecses po-

harat, bele pedig manga bort. Tes-

tetlen, áttetsz� és zamatos fehérbort. 

Osata mosolyogva nyugtázta, hogy a 

képregényben is megjelenik a rajz, 

és micsoda míves, szinte kalligrafi -

kus rajz.

Nemhiába, Hokusi még az el�z� 

századot megel�z� században famet-

szeteket készített, és amikor az els� 

sorozatát kiadta, mangának nevezte 

el. Aztán jött �, Osata, aki az el�z� 

század közepén ötvözte ezeket a nyu-

gatias grafi kával, és ezekb�l születtek 

meg a mai mangák. Most persze e 

századi üzletemberek, akik Európát 

járják, de nem felejtették el, hogy kik 

is voltak. Igen, �k a szül�atyák, és 

Osata elérzékenyült.

– Egészségedre − emelte fel Ho-

kusi a manga bort, aminek az üvegén 

Osata elégedett arca tükröz�dött, és 

nagyot kortyolt bel�le.

– Tessék, megint egy buborék, 

csak nem szappanból. Pont az utolsó 

képkocka egy csepp borbuborék − 

mondta Anris, ahogy megrajzolta Ho-

kusi poharát, és benne a manga bort.

– Azt hiszem, kész vagyok velük − 

és Anris rágyújtott egy cigire. − A naiv 

japánok, hát persze hogy nem találtak 

a történetben, csak nem rajzolom ma-

gam oda. Igaz, a gondolatával azért 

eljátszottam.

Munkás megrendelés volt ez is, 

Anrisnak mindig éjszakába nyúlóan 

kell dolgoznia, ha jót szeretne kiadni 

a kezéb�l. Ráadásul ezt a képregényt 

számítógépes grafi kával készítette, pe-

dig van neki ecsete, festéke, vászna, 

s�t ceruzái is.

Mindenesetre megkönnyebbülve 

d�lt hátra a b�rszékében, mert pont 

kész lett a megadott határid�re. Fújta 

ki a füstkarikákat, és eszébe jutott az 

a padlizsános étel, amib�l a Zorba, 

a Görög nev� étteremben cseme-

gézett, miközben a buzuki hangja 

messze szólt.

A Cédrus M�vészeti Alapítvány logójával jelzett oldalakon tavalyi pályáza-

tunkon jelentkez� szerz�k m�veit közöljük.


