
 

 
 
 
 

 
Téli táj 1. pasztell 35x32 cm 

 
 

 
Téli táj 2. pasztell 35x32 cm 

LATOR LÁSZLÓ 
 
Mi ez az ünnep? 
 

Mi ez az ünnep? Mit keresek én itt 
ezen a szürke, nincs-szegélye téren? 
Ugyan miért kellett épp ezt a helyet? 
Se ház, se domb-völgy, se egy szál  
                                           [növény itt, 
ki-mi, akinek ebben kedve telhet? 
 

Hosszú asztalok, s itt-ott mintha sátrak, 
nagy, össze nem szokott vendégsereg. 
Úgy sejtem, hogy se hallanak, se látnak, 
ismerısök és ismeretlenek, 
feszengenék a rájuk rótt szerepben, 
ezektıl is, azoktól is viszolygok. 
 

Nyugtalanít, hogy ezen az egészen 
kivül vagyok, hogy nem értem a dolgot, 
s nem akaródzik félrenézni mégsem. 
 

Ott ül az asztal közepén, világít 
sápadtsága a szők sötét ruhában. 
Gyöngédségében van valami szándék. 
Néz rám, s értem: valami ismeretlen 
helyre kell néma parancsára mennem. 
 

S jól tudom, még ha vissza is találnék 
ide, régen nem lesz itt senki-semmi. 
 

Valaki ocsmány átverésre készül. 
 

Talán lehetne még ellene tenni. 
Vagy jobb lesz kimaradni az egészbıl? 
 
LATOR LÁSZLÓ: A tér, a tárgyak,  
Európa Könyvkiadó, 2006, Bp.,. 36-37. old. 
 
 
A képek: 
PÓSA EDE festımővész alkotásai 

KK RRII SSTTÁÁLL YY        

IRODALMI és KÉPZ İMŐVÉSZETI FOLYÓIRAT 
 

AZ ALKOTÓ KÉPZ İMŐVÉSZEK ÉS ÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 
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SZÉNÉGETİ GÉZÁNÉ IRÉNKE  
AZ AKIOSZ TAGJA LETT 2010 NYARÁN 

 
VENDÉGHÁZÁBAN AZ AKIOSZ TAGJAINAK KORLÁTOZOTT SZÁMB AN 

KEDVEZMÉYNES SZÁLLÁSLEHET İSÉGET AJÁNLOTT FEL 
 
 
 
 
 

http://www.basko.hu/turizmus-basko-szallas/szallasok-basko/10-szenegeto-vendeghaz-basko-szallas 
 

 
 
 
 
 

 
Szénégetı 
Vendégház  

   

 
 
 
 

Különálló, 3 szobás, felújított, összkomfortos parasztház, egész évben kiadó. Kert, bográcsozási lehetıség 
az udvaron. 

Családoknak, diákoknak kedvezmény. 
Üdülési csekket elfogadok. 

HVG- Klubkártya, ÖKONET kártya: 10 % kedvezmény 
6 éjszakát fizet, a 7. éjszakát ingyen kapja. 

 
Panzió név: Szénégetı Vendégház 

P. cím: Baskó, Gulyás köz 2. 
Tul. név: Szénégetı Gézáné 

Tul. cím: Baskó, Honvéd út 1. 
Telefonszám: 06-30-519-42-70 

e-mail: --- 
Férıhelyek száma: 10 

szobák száma: 3. 
 
 
 

***** 
 

Az oldal reklámanyaga, hirdetése Szénégetı Gézáné szóbeli engedélye alapján lett  lapunkban 
megjelentetve 
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EZEN LAP ALKOTÓINAK 
NÉVSORA: 
 
 
ALDOBOLYI NAGY ETELKA  Eger 
ARTHUR MADSEN  Budapest 
B. MENYHEI MÁRIA  Dunaföldvár 
B. SZABÓ ANNAMÁRIA  Budapest 
BALOGH ÖRSE  Orosháza 
BARANYAI ATTILA Badacsonytördemic 
BARANYI FERENC   Budapest 
BÁRDOS LÁSZLÓ  Budapest 
BODNÁR LÁSZLÓ  Sátoraljaújhely 
BOÓR JÁNOS Dunaújváros 
BOR ISTVÁN IVÁN  �   Budapest 
CSEH SAROLTA  �  Veszprém 
CSELÉNYI LÁSZLÓ  Pozsony 
CZUCZOR SÁRA Budapest 
DARGÓ ISTVÁN  Pécs 
DARVAS JUDIT Budapest 
DEMETER SÁNDOR Nyíregyháza 
DOMBRÁDI ISTVÁN  Budapest 
DOMOKOS IMRE  Budapest 
EDMUND, VARGA ÖDÖN TIBOR  
Budapest/Szentendre 
FÁBIÁN MÁRIA MARY  Budapest 
FALCSIK MARI  Budapest 
FARKAS ELEONÓRA  Sajónémedi 
FARKAS J. KATALIN  
FEHÉR KLÁRA Budapest 
FETYKÓ JUDIT  Budapest 
FODOR GYÖRGYI   Dunaújváros 
GÁL TAMÁS  Dunaföldvár 
GÁSPÁR TIBOR Ózd 
GERGÉNYI SZABOLCS dr  Budapest 
GONDOS GYULA  Kisvárda 
GY. FEIGE  MÁRTA  Budapest 
HALÁSZ ERZSÉBET  Budapest 
HEGEDŐS CSABA Tószeg 
HORVÁTH-HOITSY EDIT  �   Budapest 
ILYÉS JÁNOS  Szolnok 
JAKSICS ETELKA  Pécs 
JENEY ANDRÁS Szerencs 
JUHÁSZ FERENC Budapest 
KÁDI  PÉTER Szolnok 
KAJUK GYULA   Budapest 
KAMARÁS KLÁRA  Letenye 
KASKÖTİ ISTVÁN Canada 
KELL İS ÉVA Budapest 
KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY  Ózd 
KLENCZNÉ FÖLDI IRÉN  Pécs 
KONCZ ETA  Budapest 

KOTASZEK HEDVIG  Budapest 
KÖRMENDI JUDIT  Szolnok 
KRAUSZ ISTVÁN  Dunaújváros 
LÁNG EL PÉTER  Fonyód 
LATOR LÁSZLÓ  Budapest 
MAKRAI MARA  Budapest 
MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA  Budapest 
MÁNDY GÁBOR  Budapest 
MESTER GYÖRGYI Dunakeszi 
MEZEY MÁRIA MAGDOLNA  �   Nagyatád 
MURÁR TERÉZ  Budapest 
N. KULICZ ANNA Baracs 
N. PETİ ’SZIGETHY ILONA  Szigethalom 
NAGY BANDÓ ANDRÁS Orfő 
NYERGES GÁBOR Budapest 
ÓDOR GYÖRGY Budapest 
OSVÁTH IMRE  Ajka 
PAPP JUDIT Pécs 
PAYER IMRE  Budapest 
PÉCSI ÉVA  Budapest 
POMOGÁTS BÉLA   Budapest 
PÓSA EDE Balatonszemes 
POSZLER GYÖRGY  Budapest 
POTÁRI ROLAND  Budapest 
PROSSZER G. JÚLIA  Újfehértó 
RUMI RÓZSA  Budapest 
SÁRKÖZI LÁSZLÓ  Budapest 
SEBİK JÁNOS Ormosbánya 
SITKU RÓBERT   Ófehértó 
SZ. PİRDY MÁRIA  Budapest 
SZABÓ LAJOS Ibrány 
SZALAY ANIKÓ  Sajónémeti 
SZÉKELY LINDA  Szolnok 
SZENDY CSABA Budapest 
ÚJFALUSSY TÓTH ENDRE  Szolnok 
TURÓCZINÉ Z. ILDIKÓ 
V. HEGDŐS ZSUZSA Debrecen 
VARGA ZOLTÁN  Budapest 
VASADI PÉTER Budapest 
VINCZE ZSUZSA  Baja 
WILLNER TAKÁCS MARGIT  Budapest 
 
 
 
 
 
 

    *     *     * 
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AZ AKIOSZ JELENLEGI 
HIVATALOS ADATAI: 

 
 

ALKOTÓ KÉPZ İMŐVÉSZEK ÉS ÍRÓK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

(AKIOSZ) 
Bankszámlaszám: a Budapest Banknál: 

10103843-74632700-00000001 
Adószám: 18048470-1-43 

Székhely:1192 Budapest, Hungária út 42. fsz. 6. 
 
 
 

AZ AKIOSZ ELNÖKE: 
 

GRİBER LAJOSNÉ PÉCSI ÉVA 
1192 Budapest, Hungária út 42. fsz. 6. 

Tel: 06 20 955 15 34 
 
 

Az elnökség tagjai: 
 

CZUCZOR ATTILA 
 

JANEK ISTVÁN 
 
 
 

Fıszerkesztı: 
Bárdosné FETYKÓ JUDIT 

 
 

AZ AKIOSZ SZERKESZT İSÉGÉNEK CÍME: 
 

1144 Budapest, Csertı park 2/A IV/43 
Bárdosné Fetykó Judit fıszerkesztı 

06 30 448 99 06 
 
 
 
 
 
 

AZ AKIOSZ WEBLAPJA: 
 

http://kristalyakiosz.lapok.hu/ 
 
 
 
 

HÍREK, INFORMÁCIÓK: 
 
Az AKIOSZ szokásos havi összejöveteleinek 
helyszíne továbbra is: 

1192, Budapest, Hungária út 36. Hungária 
Általános Iskola ebédlıje 

Minden hónap 3. szombatján, 11-15 óráig. 
Megközelíthetı:a 3-as metróval a Határ úti 
állomásig, majd onnan az 52-es villamossal a 
második megállónál kell leszállni, és onnan 
besétálni az iskolába 
 
 
 
 

2010-tıl az AKIOSZ-nak 
nincs vidéki csoportja (!) 

 
 

KÉZIRATOK 
Plagizálás szempontjából az alkotásokat nem 
vizsgáljuk, azért a szerzı maga felel. 
 
Kéziratot kizárólag számítógépbıl nyomtava, 
vagy írógépen jó minıségő írógépszalag 
használata után fogadunk el. 
Kéziratot nem ırzünk meg és nem küldünk vissza. 
A szerzı alkotásának minden lapját írja alá. 
A következı újságban azoktól a szerzıktıl 
jelentetünk meg, akik a szerkesztıség címére 
lapzártáig küldenek akotásaikból. 
(Az irattári anyag többször fel lett használva, abból 
nem válogatunk ismét.) 
Plagizálásért felelısséget nem vállalunk. 
Akkor tudunk hírt közölni a 
megjelenésrıl/kiállításról, stb ha arról tájékoztatást 
kapunk. 
 
 
 
 

RENDEZVÉNYT, ÚJSÁGOT  
az AKIOSZ nevében kizárólag az AKIOSZ 
elnökével egyeztetve lehet megjelentetni/szervezni; 
az újság/kiadvány tartalmát megjelenés elıtt be 
kell mutatni a szervezet elnökének. A megjelenı 
kiadványok/rendezvények (szintén) nem 
tartalmazhatnak semmilyen szélsıséges véleményt, 
megnyilvánulást. 
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Amennyiben ez nem történik meg, az AKIOSZ 
elhatárolódik a kiadványtól, illetve az AKIOSZ 
elnöke megszünteti a kiadványt kiadó tagságát; ha 
ezt magát az AKIOSZ csoportjának tartó (jelenleg 
nincs vidéki csoport!) ad hoc alakulat/csoport adja 
ki, akkor azt a csoportot. 
 
 
 
Amennyiben bármely kiadvány az AKIOSZ nevét, 
logóját használva, elnöki engedéllyel megjelenik, 
annak eredeti áfás számláját el kell juttatni az 
AKIOSZ elnökének. 
 
 
 
Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy aki más fórumon 
szélsıséges nézetit hangoztatja, az (is) kizárással 
jár. 
 
 
 
Kiadvány, rendezvény esetében az 
AKIOSZ nevének használatára kizárólag 
az AKIOSZ elnöke adhat engedélyt. 
 
 
 
TAGDÍJ-BEFIZETÉSI HATÁRID İ, 2011-es 
ÉVVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK : 
 

2011-ben a tagdíj: 5000 Ft/fı 
 
Tagdíj befizetésének határideje: 2010. január 15.  
– a tagdíjat piros postai csekken kérjük feladni 
az elnök nevére és címére 
– aki eddig nem fizeti be a tagdíját, az 
automatikusan kizárta magát a Szövetségbıl 
– részletekben való befizetésre kizárólag az 
AKIOSZ elnöke adhat engedélyt írásbeli 
kérelemre. 
 
 
 
 
Kérjük, hogy aki tagdíjat/adományt fizet be, azt 
rózsaszín postai csekken adja fel az AKIOSZ 
elnökének címére. (sz.e. az elnököt kérjük 
felhívni, ha tájékozódni akarnátok) 
 
 

Az AKIOSZ Budapesti székhellyel 
mőködı mővészeti csoport, aki tagságát 
megtartja, vagy új belépı, az évente 
minimum 2 alkalommal személyesen is 
meg kell hogy jelenjen a havi 
összejöveteleken. A „levelezı” tagságra 
kizárólag az AKIOSZ elnöke adhat engedélyt a tag 
kérése, annak egészségi állapota miatt. 
 
 
2010-ben a tagokhoz egy adategyeztetı lapot 
eljuttattunk (részben), melyen kérjük a jelenlegi 
valós adatokat és eléréseket szíveskedjenek 
közölni, és azt eljuttatatni/feladni az elnök címére. 
 
 
Az alapszabály néhány pontban módosításra 
szorult, az érthetıség és az áttekinthetıség miatt. 
Ez az év elején megtörtént, és hivatalosan 
elfogadást nyert. 
 

 
Tekintettel az AKIOSZ 
változatlanul nehéz helyzetére, 
kérjük a tagságot, és pártoló 
tagjainkat is, hogy lehetıségeikhez 
mérten anyagi támogatással is 
segítség fennmaradásunkat. 

 

* 
 

 

HALÁLOZÁS: 
 

Köves L. Imre 
pécsi alkotó 

 

Újhelyi Katalin 
debreceni alkotó 

 

Víg Pál 
tatabányai alkotó 
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ÚJ TAGJAINK: 
 
 
 
N. KULICZ ANNA 
Némethné Kulicz Anna 
 
Nyugdíjas tanító vagyok és a baracsi nyugdíjas 
klub énekkarának vezetıje. Pedagógus munkám 
során tanítványaimat a jó és a szép felismerésére 
neveltem. Magam is igyekeztem ebben 
példamutató lenni. Nyugdíjasként ismerkedtem 
meg a fotózás mővészetével. Ezáltal lehetıség 
adódik a múló pillanat, egy-egy ritka látvány, 
természeti csoda, vagy hangulat megörökítésére. A 
Rosti Pál Fotóklub tagjaként kiállításokon is 
szerepelnek képeim. 
 
 
 
HEGEDŐS CSABA 
A 1986-os születéső, jelenleg 24 éves író, költı és 
drámaíró a Szegedi Tudomány Egyetem hallgatója 
immár sok éve német-angol szakon és irodalmi 
mőfordító szeretne lenni. Az általános iskolát 
Tószegen végezte, majd Szolnokra járt 
gimnáziumba, ahonnan bátyját követve Szegedre 
ment tovább. Több, mint tíz éve kezdett el írni, 
eleinte verseket, regényeket, majd egy eposzt, 
késıbb pedig angolul írt rövid drámákat és németül 
egy mesét. Az elsı 100, válogatott versét a Révai 
Digitális Kiadó adta ki 2005 karácsonyán. 
Mostanában publikálta legbüszkébb mővét, a 
Szónokok címő eposzát, mely egy igazi ritkaság. Ez 
egy magyar nyelven írt eposz, de hexameterben, 
olyan antik verselési formában, mint például az 
Odüsszeia. Jelenleg két lap szerkesztıje, egyrészt a 
Károlyi Mihály kollégium Károgó nevő helyi 
újságában publikálja rendszeresen öt éve verseit és 
cikkeit, másrészt pedig a német tanszék Gema 
címő újság ,,dolgozója”. Többször is felkérték már 
versírásra, így született meg például a tószegi 
Öregek Napközi Otthonának írt Névnapra, vagy A 
folyónál címő verse a Károlyi kollégium festészeti 
kiállításának megnyitójára. Szabadidejében 
rengeteg német és angol nyelvő irodalmat olvas, 
illusztrációkat készít mőveihez. Bár a klasszikus 
irodalmat részesíti elınyben, mégis nagy hatással 
van rá a sci-fi és a fantasy világa. 
 
 

 
SZÉKELY LINDA  
14 éves korától ír, prózát. Fıleg rövid prózát. 
Jelenleg középiskola utolsó éves tanulója, szereti a 
nyelveket, tolmács szeretne lenni. A kelet  nyelvek 
érdekelik. Ez írásaiban is megmutatkozik 
Az idén kezdett bemutatkozni írásaival. 
 
 
TURÓCZINÉ Z. ILDIKÓ 
Nagypapám (is) amatır festı volt. Én l8-26 éves 
koromig festettem és most 25 év után kezdtem újra 
festegetni. Stílusom változó; volt expresszionista 
pl. textilképeim, dolgoztam olajjal, temperával is. 
valamint tollal ezek Ady vers illusztrációk voltak. 
Sikeres lemezborító tervem is született ezért 
kaptam jogvédı díjat. Kiállításaim: Eger, 
Gyöngyös, Hatvan ,Jászberény, Sziráki Kastély. A 
képek témái is változók ahogy a stílusom is , de 
általában a következık: Élet, halál, emberi 
kapcsolatok, sorsok, vallás, természet... 
Mezıgardasági üzemmérnök vagyok, és diplomás 
egészségügyi végzettséggel rendelkezem  Kb. l2 
évig tanítottam,majd 8 év. Mőv. Központban 
programszervezı, majd az egészségügy vonalára 
kerültem. Sajnos lovasbaleset ért, ami 
megváltoztatta az életemet; a most gyógy-
masszázzsal foglalkozom, valamint van 3 
községben Natura eü. Klubom – és újra festeni 
kezdtem.. Szüleim és férjem is nagyon támogatnak 
buzdítanak és büszkék rám én meg örülök , hogy 
örömet szerzek nekik 
 
 
FODOR GYÖRGYI 
Magamról: 
Csodálatos szüleim elsı gyermekeként születtem 
Sopronban, 1951 telén. Már iskolás éveimben 
közel álltak hozzám a mővészeti tantárgyak 
(irodalom, ének-zene, rajz). Erıs érzelmi, lelki 
beállítottságom már kamasz koromban kifejezésre 
jutott. 16 évesen írtam elsı próbálkozásom, 
rímelım. A 20 évesen papírra vetett „Apám 
könnye” címő versem (?) a mai napig a 
legkedvesebb szívemnek. Szülıvárosom 
fıiskoláján óvodapedagógusi végzettséget 
szereztem. Óvónıi munkámat erıs hivatástudattal 
végeztem évtizedeken keresztül az ország több 
városában (Ajka, Zalaegerszeg, Keszthely, Szeged) 
s köztük Dunaújvárosban is a 70-es, 80-as 
években. Az idık folyamán életem értelmeit, öt 
édes, drága gyermekemet hoztam világra. Óriási 
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anyai szeretetemmel igyekeztem az igaz értékekre 
terelni figyelmüket. Mára már nyolc unokával 
„büszkélkedhetem”, élek bennük tovább... 
2006-ban egy komoly betegség (stroke) rokkant-
nyugdíjba kényszeríttet. Azóta szabadidım 
nagyobb részét régi álmaim megvalósítására 
fordítom: képek, ajándéktárgyak, irodalmi 
alkotások létrehozása. Itt Dunaújvárosban kerültem 
barátságba nagyszerő mővész emberekkel, köztük 
Boór János költıvel, nagy alkotóval. Az ı 
biztatására és segítségével talán sikerül érdeklıdı 
embertársaimnak jó és szép élményt nyújtani 
„mőveim” bemutatásával. Hiszen végtelenül 
szeretem az EMBEREKET, az ıszintéjét, a 
„palántákat” fıleg. A SZERETET = MINDEN - 
vallom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖNYVHÉT 2010 
 

 
 

 
 
 

Az amatır kortárs  irodalom sátra a Könyvhéten, 
2010. június 5-én, melyet Lırinczi L. Anna,  a 

Fullextra tulajdonosa második alkalommal hozott 
létre 

 
 

 
 
 

 
 

Bodó Csiba Gizella, Fényesi Tóth János a 
Fullextra sátrában 
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* 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Szamárfül Kiadó sátránál a Ligetben, 
2010, június 5. 

 
Nagy Bandó András 

 

 
 
 

 
 
 
* 

 
Ismét a Vörösmarty téren, június 5: 

 

 
 

Falcsik Mari dedikál Pécsi Évának 
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Alkotótársaink tollából az AKIOSZ 
2010-es évi leányfalui találkozójáról 
 
 
 

Egy hétvége az AKIOSZ-szal 
 
2010. július végén tartotta 3 napos közgyőlését az 
AKIOSZ Leányfalun. Meghívott vendég voltam. 
Barátságosnak, örömtelinek ígérkezett a találkozás, 
mert tavaly már részt vettem egy ilyen országos 
összejövetelen, és sok ismerıst szereztem. Ám 
várakozásomat felülmúlta az a közvetlenség, 
ıszinte baráti fogadtatás, melyben Párommal 
részesültünk. A házhoz méltó rend, fegyelem és 
komolyság növelte a komfortérzést kellemes 
szálláshelyünkön. A kitőzött program érthetıen, 
világosan ismertette a tennivalókat. 
 

 
 
 

             
 
Az elsı napon az elnök, Pécsi Éva megtartotta 
beszámolóját. A beszámoló világos, érthetı és 
alapos volt, minden fontos dologra kiterjedt. 
Vezérgondolata a szervezetért való aggódás, a 
szorító gondokból való kitörés, a pénztelenség 
problémájának megoldása volt. Hangsúlyozta, 

hogy a tavalyi események – melyek még máig sem 
rendezıdtek, - ellenére sikerült kiadni az évi 
antológiát. Köszönet az önzetlen támogatóknak! 
 
 

 
 
 

Szomorúan említette továbbá, hogy sok társunk 
betegeskedik. Mindnyájunk nevében gyógyulást, 
felépülést kívánt nekik, és hogy mielıbb 
folytathassák alkotó munkájukat. Az elmúlt 
idıszakban kiemelkedı mővészi munkát 
végzıknek kitüntetı oklevelet adott át. 
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A további napok is jó hangulatban és hasznosan 
teltek. Azok a szerzık, akik be akarták mutatni 
mővük egy-egy részletét, vagy felolvasták azt, 
vagy megkérték Németh Sándor elıadómővész 
urat a tolmácsolásra. Mindnyájunk számára ez a 
lehetıség jelentette az igazi élményt, mert a 
Mővész Úr csodálatos orgánumát és kellemes 
elıadását nagy örömmel hallgattuk. Köszönjük 
beszédtechnikai tanácsait is! (Manapság ezeket 
szélesebb körben kellene ismertetni és 
megfogadni.) 
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Az írótársak kisebb szakmai vitát is folytattak 
egymással. A jó szándékú véleményegyeztetés 
teljes mértékben segítı célzatú volt. A távollévık, 
betegek munkáiból Fetykó Judit fıszerkesztı 
asszony olvasott fel, és nagyon kedvesen méltatta a 
szerzıket. A prózákat színesítendı, népdalköri 
elıadás is volt. Debrecenbıl jött egy jókedvő, 
harsány hangú csoport, akik szórakoztattak 
bennünket. Köszönjük nekik! 
 
 
 

 
 
 
 

Az együtt töltött utolsó estén fehér asztal köré 
ültünk, és mintha a debreceni népdalkör elıadását 
akarnánk folytatni, mi is népdalokat énekeltünk. 
Volt szomorú és vidám, vicces és komoly, de jó 
szívvel és igaz magyarsággal fújtuk. Amikor véget 
vetettünk a zenének (éneknek), úgy éreztük, jó 
lenne, ha tovább tartana ez a baráti találkozó! 
Remélem, erıt, lelkesedést és felfrissült 
munkakedvet kaptunk mindnyájan, és most hajrá, 
szülessen ebbıl a szellembıl sok szép és jó 
alkotás! 
 
 
 
 

Érdeklıdıként érkeztem, és tagként távoztam az 
AKIOSZ közgyőlésérıl. Köszönöm, hogy 
befogadott tagjai sorába! 
 
Baracs, 2010. augusztus 9. 
 
 

                                        N. Kulicz Anna 
 
 

* * * 
 
 

AKIOSZ 2010. ÉVI 
LEÁNYFALUI 

TALÁLKOZÓJÁRÓL 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mint köztudott az AKIOSZ 2010-ben harmadik 
alkalommal tartott éves beszámoló és antológia 
megjelenítı találkozót Leányfalun. Mi második 
alkalommal érkeztünk a Szent Gellért lelkigyakorlatok 
szálláshelyre. Mint minden hosszabb ideig tartó 
összejövetel elsı percei-órái idıtartam alatt van öröm, 
de kissé feszült a hangulat. Az ebéd a szálloda a 
közösség hangulatának átvétele után az alkotók 
egymásra találtak a feszültség megszőnt. 
A szálloda elıadó termében voltak megtartva a 
találkozó rendezvényei, amelyek július 30-án, pénteken 
14.oo órakor az AKIOSZ Közgyőlésével kezdıdött. 28 
tag [fıszerk. megjegyzése: a három nap során 52 fı vett 
részt a találkozón] és egy tagfelvételt kérı személlyel. 
Elsı napirendi pont „Weöres Sándor pályázat” 
eredményhirdetés. A pályázat kiírásakor ki volt 
hangsúlyozva: a beküldött pályázatok csak akkor 
lesznek értékelve ha legkevesebb 30 pályamunka 
érkezik. Ennél jóval kevesebb ért oda. Ennek ellenére 
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képzımővészet próza és vers kategóriában is 
megtörtént az értékelés. A zsőri tagjai: Kispest, 
Wekerle telep Hungária Általános Iskola igazgatója: 
Fejes István , az iskola igazgatóhelyettese: , rajztanára: . 
Igazgató úr tiszteletbeli tagja az AKIOSZ-nak. A 
pályázat minden résztvevıje jól esı érzéssel fogadta a 
zsőri értékelı szavait. A „elsık” nem úgy értékelték azt, 
hogy: na! az enyém a legjobb. Bizonyára akkor sem 
úgy tekintették volna ha sokkal több pályamunka közül 
lettek volna díjazva. Hanem úgy, ebben a versben stb. 
jól sikerült tükrözni Weöres S. szemléletét amelyhez 
hozzá kapcsolódik az alkotó érzése gondolata. 

 
 
 

 
 

 
 
A pályamunkák értékelése után Pécsi Éva AKIOSZ 

elnök felolvasta a beszámolót, a leírtakat kiegészítette. 
Amelyet elfogadtunk. Az általa elmondottak tükrözték a 
vezetıség a tagok munkáját ezért nem volt hozzászólás. 
Pécsi Éva éreztette, a vezetık nehéz, kemény munkát 
végeztek azért, hogy Bárdosné Fetykó Judittal együtt 
újjászervezett alkotóközösség továbbra is létezzen és 
dolgozzon. Munkájuk abból is látszik közismert és 
nemzetközileg is ismert írók költık képzımővészek 
támogatják az AKIOSZ-t. Alkotásaikat tiszteletdíj 
nélkül megjelentetheti Fetykó Judit KRISTÁLY lapunk 
fıszerkesztıje a lapban és antológiánkban. Az elnök és 
a titkár a jogi és szervezési munkát, valamint 
igyekeznek tartani a belsı fegyelmet. Ezért erısödött 
újra irodalmi képzımővészeti körünk. Lehet egyes 
tagok túl nyersnek ítélik a fegyelem tartást, de kis 
létszámú csoport vezetése esetén a hangnem a 
közvetlenebbség, hisz az „kis család”. Nagyobb 
létszámú szövetséget jobbára a sokirányúság, a 
dolgokhoz való hozzáállás sokfélesége miatt egy útra 
kell vezetni összefogni. Értve ezt úgy, kifejezetten 
politikai párt-vonalú megnyilvánulás sehol senkinél 
nem lehet. A vezetıségnek szigorúan be kell tartania a 
törvényes elıírásokat. A beszámoló végén az elnök 
közölte Fetykó Judit titkár funkciójából való 
felmentését kéri. A titkár, a Kristály fıszerkesztıje 
szólásra emelkedett. Az indokokat közöttük egészségi 
állapotát is említve kérte felmentését. Mi tagok, a 

nagyon sok munkát megköszönve, elfogadtuk. Mielıtt a 
továbbiakról szólok két dolgot megjegyzek. Eddig is és 
ez után is a vezetıség, régi szóhasználattal élve, 
társadalmi munkában végzi a dolgát. A másik oldal; 
azért mert mi tagok választottuk ıket vezetıinknek 
igyekeznek, akarnak úgy dolgozni, hogy a tagoknak ne 
legyen nemtetszési érzésük. Én úgy látom, ennek 
ellenér néha kénytelenek úgy megnyilvánulni állást 
foglalni, hogy keveseknek, vagy sokaknak (?) ez nem 
tetszik. Az egészségi állapotra vonatkozóan; az idı nem 
áll meg, a sors a karma betegséggel megfenyít. Egyre 
többen érezzük nehéz. De egyre több 65 - 70 - 80 éves 
tagtársunk van. Vagyunk fiatalabb betegeskedık is, de 
jót akarunk, élünk! 
A lemondás elfogadása után Pécsi Éva elnök közölte 
Janek Istvánt javasolja titkárnak. 
Bemutatást bemutatkozást követıen egyhangúlag 
titkárnak választottuk. 
 
 

 
 
 
Szombat délelıtt 9 óra kezdési idıponttal folytatódott 
az AKIOSZ közösségi programja. Elıször a 2010 évi 
KRISTÁLY XXI évi ANTOLÓGIA átadása történt. Ezt 
követıen tagtársaink mőveinek a felolvasása, bemutatás 
következett. Németh Sándor elıadómővész, vagy maga 
a szerzı olvasta fel a verset prózát. Amelyek 
meglátásainkat érzelmeinket véleményünket tükrözik 
Ez után következett a hozzászólás értékelés. Egyetlen 
mő sem veszett el a többi között! Természetesen a 
próza-, verstan képzımővészet „szakmai” oldaláról is 
szó esett. 
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Mindezt 11 órai kezdettel még szebbé tette a 
Debrecenbıl kizárólag a számunkra történı elıadás 
céljából Leányfaluba hozzánk utazott kórus. Tagjainak 
egy része az éneklésen kívül vers és vagy próza író, 
képzımővész. Úgy mint V. Hegedős Zsuzsanna. 
Ebédszünettel délután négy óráig tartott a mővek 
bemutatása. A fárasztó koncentrálás után 16.00 órától 
szabad program következett. Néhányan elmentek 
fürdeni, az AKIOSZ tagok számára kedvezményes 
belépıdíjú fürdıbe. Annak vezetıje tiszteletbeli tagunk, 
a kiskorú leánya pedig alkotó tag.  
 
 

 
 
 
Többen a cukrászdában, néhányan az üdülıfaluban való 
sétára használták a 2 óra hosszát. 19 órakor Németh 
Sándor által felolvasott vicces néha parodizáló írások, 
közös éneklés zene hallgatás. Közben bor sör üdítı ital 
keksz féleségek fogyasztása. 22 óra 30 körül takarodó. 
Vasárnap reggeli után a lelkigyakorlatos ház 
kápolnájában mise volt, amelyet a ház vezetıje 
celebrált. A jelen lévık többsége részt vett a misén. Azt 
követıen rövid ideig folytattuk a mővek felolvasását. 
Elsısorban az antológiában megjelent írások 
felolvasása történt, az elızı napihoz hasonlóan. Ez a 
legjobb módja a sok alkotás megismerésének, 
elemzésének. Utána ebéd és búcsú. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dunaföldvár, augusztus 10. 
 
 

B. Menyhei Mária, Gál Tamás 
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KIÁLLÍTÁSOK 2010-ben 
 

KONCZ ETA  ÖNÁLLÓ 
KIÁLLÍTÁSAI 
 
– Balassagyarmat  Járda Galéria 2009 decembertıl 
2010  februárig 
– Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár Eötvös Könyvtár 
2010 január 12-február  13-ig 
– Széchenyi István Általános Iskola 2010 március 
29-tıl - április 25-ig  
– Békásmegyer Közösségi Ház  2010  március 8. 
– Walden Hotel  Dobogókı 2010  május 29-július 
31-ig 
– Konyár  Mővelıdési Ház 2010  július 8- július 
15-ig 
– Zajk      Mővelıdési Ház 2010  augusztus 28- 
szept. 26 
– VOKE Kodály Zoltán  Mőv.Ház. 2010  
szeptember 30- október   15   Nagykanizsa/ 
– Békásmegyer Közösségi Ház 2010   december 
– Balassagyarmat  Járda Galéria  2010   december 
 

 
KONCZ ETA: Fák téli ruhában  50X60 kasírozott 

vászon 
 
 

 
 
MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA 
ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAI 
 
– január-febr.l7.Magyar Vízközmő Szövetség. 
Budapest. V., Sas u.25. 
– május 27.- július 4. Ipoly Arnold Városi és 
Helytörténeti Győjtemény Múzeum, 
Törökszentmiklós, Almási út 20. 
– július 7.-aug 10. Nagykörüi Galéria 
– aug.l4.-szept. 10. Kıtelek Mővelıdési Ház. 
– aug.9.-szept.20-ig. Zsigmond Kútja Vendéglı 
Esztergom 
– szept. l4.-okt-5. Szolnoki Honvédségi Kaszinó 
– okt.4-nov.5-ig  Budapest, Béke Hotel Galéria 
– dec. 02-2011. január l0. Nagykanizsa  Hevesi 
Sándor Mővelıdési Ház Galéria. 
 

 
 
 
 

 
MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA: Éjféli mise 

50x70 olaj, farost 
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VARGA ÖDÖN TIBOR  EDMUND 
MEGHÍVÓJA 
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VARGA ÖDÖN TIBOR 
EDMUND 

 
Kiállításán 2010 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
A KÉPEKET ÉS A KIÁLLÍTÁSON 
ELHANGZOTT KÖSZÖNTÉST EDMUND, 
VARGA-HOLLÓ ETELKA, ÉS SCHEFFER 
LÁSZLÓ BOCSÁTTOTTA A KRISTÁLY 
RENDELKEZÉSÉRE 
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VARGA ÖDÖN TIBOR EDMUND 
 
Kiállításán elhangzott méltatás 
 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Edmund 
 
 
   Mióta csak létezik az „ANYÁM FEKETE RÓZSA” 
címet viselı nemzetközi vers és prózamondó verseny, 
mindig is jelen voltak a társmővészetek, a zene és a 
képzımővészet.  
Számos kiváló muzsikus és képzımővész fordult meg 
korábban is Erdıkertesen, újabban Veresegyházán, 
bizonyos párhuzamosságokat, érzelmi- gondolati 
hasonlóságokat mutatva fel a maguk mőfaji keretein 
belül. 
 
   Ebben a jubileumi esztendıben Edmund (polgári 
nevén Varga Ödön Tibor) festımővész kapott 
meghívást, tehát az ı munkásságának egy jellemzı 
szeletét láthatjuk itt ma e kiállító terem falain. 
 
   A mővész semmiféle iskolához nem kapcsolódik, 
még akkor sem, ha évek óta Szentendrén dolgozik, s 
mőterme a történelmi belváros kellıs közepén található. 
Kétségtelen azonban, hogy az oly sokszínő és stílus 
gazdag, „úgynevezett” szentendrei mővészet - s annak 
is a már klasszikusnak nevezhetı vonulata- 
megérintette azért, s ez elsısorban a sajátos 
tájértelmezésben, a finom konstruktív látásmódban, s a 
naturalista, gondolatmentes ábrázolás formák határozott 
elutasításában mutatkozik meg. 
 
   A mővész viszonylag késın kezdett komolyan 
foglalkozni a piktúrával. Elsı opusai a hetvenes évek 
derekára datálhatók. 
   Az utóbbi tíz esztendıben kezdett sőrőbben kiállítani 
itthon és külhonban is, nem kis meglepetést okozva a 
szakmának és a mőértı közönségnek. 
Talán említsük meg a 2009-ben rendezett életmő 
kiállítását Szentendrén a Vajda Lajos Múzeumban, 
mely revelációként hatott, s melynek megnyitóján 
számos élvonalbeli mővész és közéleti személyiség 
megjelent. 
A kortárs mővészek (különösen Edmund 
nemzedéktársaira gondolok) általában kétféle utat jártak 
be. 
Az egyik típus:  a mővész megtalál magának egy 
motívumot – vagy motívumhalmazt – ezt elhelyezi egy 
stílusmezıben, s egész pályája során e rendszeren belül 
marad, természetesen gazdagítva, bıvítve, színesítve az 
életmővet. 

 
 
2. 
 
A másik típus:  amikor a mővész engedve a 
periodikusan változó stílusdivatoknak, egyik pillanatról 
a másikra stílust vált, homlokegyenest változtat a 
korábbiakon. Így születhetnek meg a karakter nélküli, 
széttöredezett életmővek. 
 
   Edmund egyik lehetıséggel sem él. Az egyetemes 
mővészetet egy hatalmas, buja kertnek tekinti, melyet 
ösvények szabdalnak fel. A mővész ezeken az 
ösvényeken sétál (ahogy ı maga mondja, „kirándul” e 
varázslatos Pávakertben) s bátran és természetesen szed 
a legváltozatosabb virágokból. 
 
   Mővészetére tehát nem az egymásutániság, az 
egymásra épülés a jellemzı, hanem a szinkronítás, a 
párhuzamosság, az egymás mellettiség. 
Így tehát ne lepjen meg bennünket, hogy szinte egy 
idıben készülnek op-art, konstruktivista vásznak, a 
barbarikumot idézı mágikus-misztikus figurális 
jelenetek, szarkasztikus humorú festett csontokból 
faragott reliefek, vagy érzékeny lírai táj- és városképek. 
 
   Jelen kiállítás a „TÁJAK, VÁROSOK, EMBEREK” 
címet viseli. 
Szóljunk tehát elsıképpen arról, milyen is a mővész 
viszonya a tájhoz a természethez. 
   Már a barbizoni festık tudták, hogy a tájnak „lelke” 
van, képes emberi hangulatok, érzelmek 
visszatükrözésére. 
   Edmund tájai érzelmileg panteista tájak (azaz: főben, 
fában, tóban, dombban ott a mindenség, valamiféle 
ıserı, voltaképpen az Isten). 
Ezek intim, bensıséges tájak, melyeket csak a mővész 
lát ilyennek, s természetesen a fogékony és nyitott 
szemlélı, akihez a festı szólni akar. 
A látvány „forrásai” gyakorta Erdély vidékei: pl.: „A 
CSÍKI LÁTKÉP”, az „ERDÉLYI TÁJ”, a 
„HOMORÓDI FÖLDEK”, vagy a már szinte kultikus 
helynek nevezhetı „SZENT ANNA TÓ” címő képei. 
Természetesen a tájban, vagy a tájjal együtt sőrőn 
felbukkan az épített környezet is, pl.: a „FALUKÉP” 
Erdélybıl, vagy a horvát mediterrán városka, a „RABI 
VÁROSKÉP”, valamint alpesi kisvárosok templomai, 
„KAHLENBERGI TEMPLOM”, és persze Szentendre. 
 
   Itt már igencsak érdekli a mővészt a szerkezet, a 
dolgok rendje, egyszóval a konstrukció. Ám ezek a 
mővek igen távol állnak a hővös, mértanias kiszámított 
geometrizmustól. Jó példa lehet erre a 2009-ben festett 
„ERDİ SZÉLÉN” címő vászon, ahol az összehajló fák 
szinte keretezik a romantikus hangulatú házikót. 
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EDMUND: Kárpárti triptichon részlet 
 
3. 
 
   E mőcsoport mezsgyéjén van a „STONEHENGE” 
címő mő, ami már inkább a múló és mégis a maradandó 
idırıl szól. Ez a kıkor és a bronzkor határán épült 
monumentális építmény ma is sok találgatásra ad okot. 
Látványa a képen is elgondolkodtató és megdöbbentı. 
 
   Szólnunk kell még Edmund figurális alkotásairól. 
Ezek részben szociográfikus ihletésőek, pl.: 
„KULCSOS GYEREK”, részben pedig játékosan 
frivolak, mint a „MAJOMPARÁDÉ”, vagy a „D.J. 
LANTOS”, (akinek húrjai között egy CD-korong lapul 
meg). 
   Az örök ısi téma, az”ANYA GYERMEKÉVEL”, a 
nagybányai „neós”-nemzedék, kísérletezı mővészetére 
utal. A „JÁRÓKELİK” némi impresszionista 
hangulatot idéz. 
    Az, hogy a már említett „KULCSOS GYEREK” az 
analitikus kubizmus eszköztárát használja, ne lepjen 
meg senkit, hiszen korábban említettük már, hogy 
Edmund szabadon jár-kel az egyetemes mővészet 
gazdag mezıiben. 
 

 
 
EDMUND: Kárpárti triptichon részlet 
 
   Végezetül essék szó a fımőrıl, a 180 x 700 cm-es 
monumentális vászonról, mely kifejezetten erre az 
ünnepi alkalomra készült. Az alkotás, méretei és a 
találkozó szellemiségét reprezentáló volta miatt, a XX. 
„Anyám Fekete Rózsa, Magyar Nyelvő Nemzetközi, 
Vers- és Prózamondó Verseny Gálájának helyszínén, a 
Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában lett elhelyezve. 
Érdemes átsétálni és megtekinteni. Gondolkozzanak el 
elıtte! 
 A „KÁRPÁTI TRIPTICHON” címet viselı 
színpadkép, esszenciálisan szól mindarról, amit az itt 
elhangzó versek és prózai mővek mondanak az 
összmagyarság létezésérıl, helyérıl és fontosságáról. 
Ez a táj alig mutat meg valóságos elemeket, mégis 
benne van a Kárpátok karéjának íze, illata, levegıje, a 
tágas és szabad szellemi haza. 
   És van itt még egy, méreteiben kisebb, de említésre 
méltó, konkrét csaknem illusztratív mő, az „ANYÁM 
FEKETE RÓZSA”, mely Csoóri Sándor hommage-nak 
tekinthetı, az azonos címet viselı verse ihletésére. 
 
   Köszönve figyelmüket kívánom, hogy érezzék otthon 
magukat e mővek társaságában! 
 
Veresegyháza, 2010. április 30. 
 

      Dr. Hann Ferenc 
akadémikus, mővészettörténész 
            Munkácsy díjas 
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                                                        EDMUND: Kárpárti triptichon részlet 
 
 
 

 
 
                                                             EDMUND: Kárpárti triptichon 
 
 
 
[A képet méretei miatt megbontva és egységében is bemutatjuk. Szerk.] 
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Levél tagtársunktól 
 
Fetykó Judit Fıszerkesztı kezeihez. 
 
Értesítem a fıszerkesztı Hölgyet, hogy 2010. 
június 17-én a Jászkun Szolnok Megyei 
Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesülete, Szolnok, Kossuth u.2.sz. alatti 
dísztermében országos Szavalóverseny 
/Szépkorúak/ középdöntıjét rendelte meg. Az 
elıdöntı Abadszalókon lett megrendezve. 
 
A kérdéses középdöntıre én is, mint szerzı, költı 
meghívást kaptam, mivel az egyik /4-ik könyvben/ 
megjelent versemet Kövecs István szolnoki amatır 
versmondó elszavalta . Az elmondott, elszavalt 
vers címe: Nyíló virágok özönével. 
 
A rendezvényen három megye részvételével; 
Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, vett részt, illetve 
képviseltette magát. Húsz vers hangzott el, és 
ebbıl csak 6 jutott tovább az országos döntıbe. 
 
A Kovács István által elszavalt versemet a zsőri az 
országos döntıbe beválasztotta, amely Szolnokon 
lesz, 2010. szeptember 9-én. 
 
A rendezvény elıtt két órával a rendezvény 
vezetıje bejelentette, hogy az árvízkárosultak 
javára - tizennégy könyvem bevételét felajánlom. 
Nagy tapsot kaptam és 10 .perc alatt a tizennégy 
könyv gazdára talált. A zsőri elnöke; Lengyel 
Boldizsár a Szolnoki TV. fıszerkesztıje volt. 
Telefonszáma: 06 56 / 426 244. 
 
Az elszavalt vers nagy sikert aratott, igen sok 
irodalmat kedvelı ott lévı Hölgyszemében 
könnyet varázsolt, a Szolnoki TV. is képviseltette 
magát, a zsőritıl , és a versmondókról és rólam is 
készült egy felvétel. 
 
A felajánlott és megvásárolt könyvekért befolyt 
összeget az OT. 3479958 számra lett az 
árvízkárosultak számára befizetve. 
 
A döntı 2010. szeptember 10-én lesz a Megyei 
Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol majd kb. 
12o meghívott vesz részt. 
 
A rendezvény szervezıje bejelentette, hogy az 
országos döntı zsőrijébe három Kossuth-díjas írót, 

költıt hívtak meg: Csóri Sándor, Baranyi Ferenc, 
Serfızı Simon költık elfogadták a megivást! 
 
Igen sokan várjuk e szép nap eljövetelét! 
 
 
Szolnok, 2010 szeptember 1 
 
Tisztelettel: 

Újfalusy Tóth Endre 
         AKIOSZ-tag. 

 
 
 
 
 
 
Második levél… 
 
…. A szép és mutatós Emléklapot lefénymásoltam, 
hogy a Kristályba bekerüljön. 
 
A szépen és jól megrendezett döntın 38 verset 
mondtak el. Különös örömömre szolgált, hogy az 
emléklap átadásakor a rendezı felhívott a 
színpadra és bemutatott a mintegy 100 fıs ünneplı 
közönségnek, hogy Újfalusy Tóth Endre az a 
szerzı, aki 12 db könyvét ajánlotta fel az 
árvízkárosultaknak. 
 
A zsőrinek 5 tagja volt, ebbıl négy költı, olyan 
híres nevezetes, személyiségek mint Baranyi 
Ferenc, Serfızı Simon, mindketten Kossuth és 
József Attila díjasok. Állami és más kitőntetések 
birtokosai. 
 
A nyíló virágok ösztöneivel címő versemet Kovács 
István szolnoki lakos szavalta el, az egyik szolnoki 
irodalmi klub tagja 
 
 
2010, október 30 
 
 
 
Tisztelettel: 

Újfalusy Tóth Endre 
         AKIOSZ-tag. 

 
[a kitőntetı oklevél megtekinthetı az újságban 
Endre barátunk írása után] 
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Az AKIOSZ 2010. évi 
díjazottjai: 

 
HORVÁTH-HOITSY EDIT 
IRODALMI DÍJ:  

SITKU RÓBERT 
 
 

IRODALMI NÍVÓDÍJ: 
BOÓR JÁNOS 
ILYÉS JÁNOS 
KÖRMENDI JUDIT 

 

ARANYTOLL-DÍJ: 
B. MENYHEI MÁRIA 
KLENCZNÉ FÖLDI IRÉN 
SZALAY ANIKÓ 

 

* 
 
BOR ISTVÁN IVÁN 
KÉPZİMVÉSZETI DÍJ : 
 

VARGA ÖDÖN TIBOR 
EDMUND 

 

KÉPZİMŐVÉSZETI NÍVÓDÍJ: 
GÁSPÁR TIBOR 
MURÁR TERÉZ 
GY. FEIGE MÁRTA 

 

ARANYECSET-DÍJ: 
B. SZABÓ ANNAMÁRIA 
BALOGH ÖRSE 
KOTASZEK HEDVIG  

 
 

* 
 

GYÉMÁNT-DIPLOMA: 
ALDOBOLYI NAGY ETEKA 

 

***** 
 

Az AKIOSZ 2010. évi nyári 
Weöres Sándor 

emlékpályázatának 
eredményei: 

 
 

Külsı független zsőri, 
az AKIOSZ-nak helyet adó 
Hungária Általános Iskola tanárai: 
 

FEJES ISTVÁN igazgató 
KABA EDIT tanár 
ERDİS ZOLTÁN tanár 

 
 

VERS: 
I. GÁL TAMÁS:   

II . SZALAY ANIKÓ 
 

PRÓZA: 
I.  KLENCZNÉ FÖLDI IRÉN 

II . HALÁSZ ERZSÉBET  
 

FESTMÉNY: 
I.  VARAG ÖDÖN TIBOR EDMUND 

II . B. SZABÓ ANNAMÁRIA 
 

FOTÓ: 
I. GY. FEIGE MÁRTA 

II. BOÓR JÁNOS 

III. MURÁR TERÉZ 
 
AZ ÚJSÁGBAN AZ ALKOTÁSOK ALATT 
JELÖLVE VAN, HOGY A PÁLYÁZATON 
DÍJAZOTT  
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DÍJAK, MEGJELENÉSEK 
 
AZ Irodalmi Rádió 2010-es fıdíjáról, a kiemelt 
szöveg Zsoldos Árpád levelébıl való: 
2010. december 4-én sikeresen lezajlott 
születésnapi ünnepségünk a Nyilas Misi Házban, 
Miskolcon.  
Részletes képes beszámolónkat honlapunkon 
olvashatod: 
http://www.irodalmiradio.hu/portal/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=1855:legjobba
k-2010&catid=3:villam-hirek&Itemid=62 
Az eseményrıl képeket a Borsod Online-on is 
találhatsz: 
http://www.boon.hu/lakohelyem/miskolc/cikk/irod
almi-radio--8-ev e/cn/news-20101205-08480175 
Illetve feltöltöttünk jónéhányat az iwiw-re is: 
www.iwiw.hu/pages/events/event.jsp?eventId=904
5 
Az iwiw-en Te is tudsz feltölteni képeket az 
eseményhez, ha készítettél. Szeretettel várjuk 
felvételeid! 
És a lényeg: 
2010 legjobb szerzıje Kamarás Klára lett, 
gratulálunk!  
Oklevelének szövege: „Az Irodalmi Rádió 
szerkesztısége elismerı oklevelet és az Irodalmi 
Rádió legjobb szerzıje 2010 címet adományozza 
Kamarás Klára szerzınek az IR-díj 2010. 
szavazáson elért 1. helyezéséért, az Irodalmi Rádió 
pályázatain elért sikereiért, gazdag és értékes 
irodalmi életmővéért, egyedi stílusú, csodálatos 
hangulatú verseiért.” 
Kamarás Klára és néhány verse honlapunkon: 
http://www.irodalmiradio.hu/portal/index.php?vie
w=article&c atid=96:szerzk&id=318:kamaras-
klara-&option=com_content &Itemid=89 
A szerzı honlapja: 
http://sidaversei.homestead.com/ 
És egy friss hír róla: 
Megjelent a Kamarás Klára összegyőjtött verseit 
tartalmazó kötet Mint fák a szélben címmel a 
Hetedhéthatár Kiadó gondozásában. 
A bemutatója 2010. december 18-án 16:00 órai 
kezdettel lesz a Letenyei Városi Könyvtárban. 
A kötet megrendelhetı: hethatar@hetedhethatar.hu 
Adatok: 272 oldal, A/5 méret, keménytáblás, 2000 
Ft + postaköltség 
Sok szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe 
Kamarás Klára alkotásait! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kamarás Klára és Timár Zoltán albuma: 
FÚZIÓ  

 
Kiadta: a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú 
Társulás az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

támogatásával. 
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Kamarás Klára: Mint fák a szélben 

A Mint a fák a szélben c. kötet bemutatója 2010 
december 18-án volt Letenyén 

 
 
 
 
 

 
Krausz István Égbetörı fák 

 

 

Digitális megjelenések: 
 
Boór János 
 

Gondolataim sodrában 
http://mek.oszk.hu/08800/08804/ 
 

Arcok és értékek az acélvárosban 
http://mek.oszk.hu/08800/08855/ 
 
Fetykó Judit: 
 

Szabad áramlások 
http://mek.oszk.hu/08800/08883/ 
 
 
 

AZ AKIOSZ 2010-es 
karácsonyi pályázatának 

eredményei: 
 
 

FESTMÉNY: 
I. B. SZABÓ ANNAMÁRIA 

 
FOTÓ: 

I. MURÁR TERÉZ 
 
VERS: 

I. KRAUSZ ISTVÁN 
Dunaújváros  

 

II. STANKOVICS MARIANNA 
Döbrente  

 

III. GY. FEIGE MÁRTA 
Budapest  

 
PRÓZA: 

I. MESTER GYÖRGYI 
Dunakeszi  

 

II. HALÁSZ ERZSÉBET 
Budapest 

 

III. SELMECI GYÖRGY 
Svájc  
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KIHELYEZETT 
AKIOSZ-NAP 

DUNAFÖLDVÁR 
2010. NOVEMBER 20. 

 
AZ ÉRTESÍTİ/MEGHÍVÓ SZÖVEGÉBİL… 
 
 
21 évvel ezelıtt alakult az Alkotó 
Képzımővészek és Írók Országos 
Szövetsége (AKIOSZ), mely szokásos havi 
összejöveteleit Budapesten tartja. 
Az elnökségnek olyan gondolata támadt a 
havi összejövetel ne mindig a fıvárosban 
legyen: évente egyszer –, ha sikeres lesz 
félévente egyszer – más településen tartsuk 
meg. Olyan városban, községben 
amelyikben az AKIOSZ-nak egy, vagy több 
tagja lakik. 
 
Feltették a kérdést ki vállalja elsı 
alkalommal a helybiztosítást a csoport 
részére. Többen jelentkeztünk. ’Földváron 
két AKIOSZ tag lakik. 
 

Dunaföldvárt 
választották. 

 
2010. november 20-án 
11.00 - 15.00 óra között 

a Várudvaron az Ispánházban 
tartjuk az összejövetelt. 

 
A tagok közül várhatóan 15-20 személy, író 
költı, képzımővész fog megjelenni. 
 

Az AKIOSZ-al való megismerkedés 
céljából több városunkban lakó, alkotónak 
elküldjük a meghívót. 
 
Tisztelettel: 
 

Dunaföldvár, 2010. október 31 
 

Gál Tamás 
az AKIOSZ tagja 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
A találkozó jó hangulatban, igazi alkotó-mőhely 
formában zajlott. Azóta új belépınk is van a 
környéken élı mővészek közül. A helyi újság 
leközölte a rendezvény helyét és idejét. Az 
AKIOSZ elnökével, Pécsi Évával riport készült. 
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FESTMÉNY: 
          I. B. SZABÓ ANNAMÁRIA 
 
 
 
 
 

FOTÓ: 
          I. MURÁR TERÉZ 

 

VERS: 
I. KRAUSZ ISTVÁN 
Dunaújváros  

 

II. STANKOVICS MARIANNA 
Döbrente  

 

III. GY. FEIGE MÁRTA 
Budapest  

 
 
 

PRÓZA: 
I. MESTER GYÖRGYI 
Dunakeszi  

 

II. HALÁSZ ERZSÉBET 
Budapest 

 

III. SELMECI GYÖRGY 
Svájc  

 

 
 

Külsı független zsőri, 
az AKIOSZ-nak helyet adó Hungária Általános Iskola tanárai: 

 

FEJES ISTVÁN igazgató 
KABA EDIT tanár 

ERDİS ZOLTÁN tanár 
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MESTER GYÖRGYI Dunakeszi 
 
Édes kis semmiség 
 
AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI PÁLYÁZATÁNAK I. DÍJAS PRÓZÁJA 
 

Már nyakukon volt az ünnep, tudta, nem sokáig halogathatja a karácsonyi 
bevásárlást. Különös gonddal készült kiválasztani az ajándékokat, hiszen - az elmúlt 
évek szokásától eltérıen - most nem házigazda lesz, ı megy vendégségbe a 
gyerekekhez. Nem mintha ki akart volna bújni a vendéglátás terhei alól, az ok ennél 
sokkal egyszerőbb volt: a kisebbik unoka megbetegedett, emiatt nem kelt útra a lánya 
családja, inkább ıt hívták magukhoz. 

Listával a kezében járta az üzleteket, és miközben megvett egy-egy, az 
elképzelésének leginkább megfelelı ajándékot, fél szemmel a karácsonyfadíszek felé 
is oda-oda pislantott. Nem akart ugyanis szakítani a régi, mondhatni családi 
hagyománnyal, hogy minden évben egy új dísz került a fenyıre, amit aztán a 
gyerekeknek kellett megtalálniuk a rengeteg, már korábban meglévı, csiricsáré 
függelék között. Mert hát valljuk be ıszintén, milyenek is mostanában a 
karácsonyfadíszek? Színesek, csillognak-villognak, de egyébkén, általában, minden 
ízlést, minden fantáziát nélkülöznek. Mintha a tervezıjük sohasem lett volna gyerek,   
nem álmodozott volna, vagy legalább is, felnıtt fejjel már nem tudta beleélni magát a 
gyermeki képzeletvilágba.  

Végül mindent beszerzett, de megfelelı karácsonyfadíszt csak nem talált. Amikor 
számtalan csomagjával befurakodott a lakásajtón, hirtelen eszébe jutott valami. Az ı 
gyerekkori díszei. Ott kell lenniük egy dobozban a padláson, ha csak valahol el nem 
maradt tılük, a gyakori  költözések során. Ki se csomagolt, csak a kabátját dobta le, 
annyira felvillanyozta a gondolat. 

Azok a díszek, ha egyáltalán megvannak még, valószínőleg már nem olyan 
csillogóak, mint  régen, de biztosan így is kedvesebbek, és sokkal szebbek, mint ezek 
a mai modernek. 

A padláson összevissza forgatott mindent. Hevesen vert a szíve, annyira izgult, 
hogy vajon elıkerül-e a doboz?  

Amikor már végleg feladta, és lerogyott a tört rugójú ócska pamlagra, maga mellé 
ejtett keze váratlanul beleütközött egy rongyosra nyomódott fedelő, lapos 
papírdobozba. Valami azt súgta neki, hogy - bár ott okkal nem kereste a díszeket -, ki 
kell nyitnia, bele kell néznie. Ahogy feltépte a doboz tetejét, a felszálló por 
megfacsarta az orrát, prüszkölésre késztette, de azonnal látta, megtalálta, amit 
keresett. Tekergızı, vékony ezüstszálak között, a csomagolóanyagnak használt 
újságpapírból elıbukkantak a díszek. Meghatódva vette kézbe az apró, festett üvegbıl 
fújt törpéket, melyekbıl akkoriban, az ı gyermekkorában, még pontosan hét volt, 
mára azonban csak három maradt. Mintha elıször látná, úgy csodálkozott rá az arany- 
és ezüst halacskákra, végül a doboz alján megtalálta a két kikiricssárga madárfiókát 
is, melyeket annak idején úgy szoktak felcsíptetni a faágra. Minden egyes figurán 
még az eredeti cérnahurok is rajta fityegett, az egyikbe pedig, legnagyobb 
meglepetésére, kibogozhatatlanul belé volt gabalyodva egy szaloncukor. De micsoda 
szaloncukor! Hiszen azt még az ı édesanyja készítette kézzel, vagy harminc évvel 
azelıtt, házilag, otthon. Milyen finom is volt az a cukor! Hirtelen a szájában érezte az 
elomló, édes ízt. A rózsaszín málnaíző volt, a kakaós barna, a citromíző pedig hol 
sárga, hol meg fehér, attól függıen, volt-e otthon citrom, aminek a héját édesanyja 
lereszelhette.  

Valószínő, azért került a díszekkel egy dobozba az egy szem cukorka, mivel nem 
tudták elszakítani a kis törpétıl, aminek a madzagjával összegubancolódott. 
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Visszagondolva, maga elıtt látta édesanyja - dicsérı szavak hallatán - felragyogó 
arcát, amikor ık ették a cukrot, és nem gyızték ismételgetni: jaj de finom, de ügyes 
maga anyuka, nem is tudom, hogy csinálja! Ez biztosan sokkal jobb, mint a 
cukrászdai! Ugyan fiam, ne hozz zavarba, ez csak egy kis semmiség, édes kis 
semmiség. Majd meglátod, milyen tortát sütök a születésnapodra! 

A cukorkát burkoló sztaniol még mindig fénylett, és érdekes módon, az ollóval 
cifrázott kis tollbóbita is fehér maradt a két végén. Nem akarta megbontani, úgy 
gondolta, érdekesebb, ha így marad. Egy kis semmiség a múltból. Az unokáknak 
bizonyára tetszeni fog, hiszen ık még valószínőleg sohasem láttak kézzel készített, 
házi szaloncukrot.  

A kis pakkot összenyalábolta, és óvatosan, ölébe fogva vitte le a padlásról. Csak 
ezt itthon ne felejtse. Mostanában ugyanis, és ezt az öregség egyik legbiztosabb 
jelének fogta fel, nem egyszer elıfordult, hogy utazáskor, valami otthon maradt. És 
persze mindig, valami fontos dolog. Az is megesett, hogy a lányáéktól hazafelé jövet, 
csak a vonaton vette észre, sok csomagja miatt megfeledkezett magához venni a 
kézitáskáját, amiben pedig az iratai és a lakáskulcsa voltak. Két megálló után le 
kellett szállnia, és visszabuszozni a rokonokhoz. 

Most majd figyelmesebb lesz. Ezt be is tartotta, és a csomagolásnál nagyon 
ügyelt, hogy a díszeket rejtı kis dobozt, elsıként tegye az öblös utazótáskába. 

A vonaton aztán teljesen megnyugodott. A szükséges dolgokat elpakolta, semmi 
sem hiányozhat, rendben lesz minden. 

Az elsı három órában még szunyókált is egy kicsit. Aztán át kellett szállnia, mert 
még további, kétórás út állt elıtte. Ezen a vonaton alig volt utas, kevesen mentek 
olyan messzire, mint ı, és még ezek az utastársak is egyre fogyatkoztak. Végül az 
egész kocsiban már egyedül ı ült.  

A sok izgalomtól elıbb nem, csak ekkor jutott eszébe, hogy még nem is evett. 
Pedig, amióta kiderült, hogy cukros, nagyon oda kellett figyelnie az étkezéseire. 
Régebben kockacukrot hordott magánál, arra az esetre, ha leesne a cukorszintje, de 
mivel sokszor pórul járt vele - belemorzsálódott a zsebébe, amit késıbb alig tudott 
kitisztítani -, errıl leszokott. Mostanában inkább szendvicset készített, meg egy kis 
édes innivalót, azt vitte magával a hosszabb utakra.  

Nekilátott, hogy elıkeresse az ennivalót. A szatyorban összevissza turkált, de 
csak nem találta. Sem a szendvics, sem az üdítı nem került elı. Ekkor, mintegy 
rémálomként, feltőnt elıtte a hőtı képe, melynek tetejére odakészítette az elemózsiát 
az üveggel. Alighanem ott is maradt minden, mert egyiket sem találta sehol.  

Hirtelen halálfélelem fogta el, egészen elgyengült, érezte, leesett a cukra. Ilyenkor 
feltétlenül enni vagy innia kell, különben rosszul lesz, elájul. A vagonban rajta kívül 
nem volt senki, a kalauzt már vagy egy órája nem látta. Érezte, ereje se lenne hozzá, 
hogy megkeresse, és segítséget kérjen tıle. Ültében tehetetlenül dılt hátra. Szeme 
elıtt lassan elhomályosultak a szemközti tárgyak körvonalai, úgy érezte, megsüketült, 
vibrált a fény, és akármennyire is erıltette, hogy tisztábban lásson, nem sikerült. Már 
gondolkodni se tudott. Ekkor a ködbıl váratlanul, egy arc bontakozott ki. Az 
édesanyja arca. Mosolygott, mint szokott, és úgy mondta, szinte szabadkozva: ugyan, 
kis semmiség, édes kis semmiség…  

Még volt annyi lelkiereje, hogy a csomagból, reszketı kézzel elıkotorja a féltve 
ırzött dobozt. A kis törpe még most sem engedte el a szaloncukrot, így azt is kézbe 
kellett vennie, de végül ki tudta bontani a papírból. Szájába vette, és maga is 
megdöbbent rajta, hogy a harmincéves cukor lassan olvadt ugyan, de annál 
intenzívebb, édes ízzel árasztotta el. Édesanyja mosolygó arca apránként eltőnt, ezzel 
egy idıben mőködni kezdtek az érzékszervei. Ismét tisztán látott, hallott, és már nem 
is szédült.  
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A vonat közben befutott a célállomásra. Mire leszállt, teljesen jól érezte magát, az 
átélt rettenet, a halálfélelem, már csak rossz álomnak tőnt. Buszra se kellett szállnia a 
továbbutazáshoz, meglepetésére kocsival várták az állomáson. A kis unoka 
elmaradhatatlan kérdésére, hogy „mit hoztál mama?”, sejtelmesen válaszolt. Sok 
mindent, és még többet is hoztam volna, de útközben egy édes kis semmiségtıl meg 
kellett válnom. Vagy inkább úgy mondom, önzı módon, magamat ajándékoztam meg 
vele. Egyszer majd elmesélem, nem gyereknek való történet. 

De azért nektek is lesz meglepetés… 
 
 

* * *  
 
 

HALÁSZ ERZSÉBET Budapest 
 
Nem-hamvadó 

 
AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI PÁLYÁZATÁNAK II. DÍJAS  
PRÓZÁJA 

 
 
 

„Érzéseinkben kell keresnünk a fényt..."” (Joubert, J./) 
 
A fényképész egy arcot keresett a tömegben. A fény gyorsan villant, de nem 

eléggé: a kiszemelt elkapta a fejét, egy magas férfi háta mögé, a fotós tapintatot 
mímelve elsétált, majd pár perc múlva villantott, mikor a lány már nem számított rá. 

Tehát ı az. Hozzá szólt a vers –, ugrott nagyot a szívem. De „Ez” honnan tudja? 
Aki éppen az életpályáját ismerteti; kiemeli a tudóst, a nagy magányost. Akit ugyebár 
a szerelem meg nem érint. Senki nem tud a Versrıl? Pedig egyszer elhangzott, de a 
címzettet nagy titok fedte, így elıadás végén olvasta fel, már nagyon fáradt volt 
mindenki –, és hát azt suttogták, hogy azonos nemőnek szólt. 

Én. ezt a lányt már láttam valahol. Csak akkor szép, ha mélyen elmerül 
valamiben. De akkor NAGYON. A semmi-különös nı olyan ragyogást áraszt, hogy 
nem lehet nem odanézni. Megvan! A buszon. Óbudán. A könyvébıl kiesett egy cetli, 
ahogy felszállt és olvasni kezdett. Felemeltem, egy kopott virág volt rápréselve, és 
naivon apró betős és nagyon szép írással: „... nem engedhetem a nyilvánosság 
prédájává válni... az ilyen kibeszélés valaminek a megszőnésével fenyegetne; 
valaminek, ami mindennél fontosabb a számomra – meglehet, a hallgatásnak kell 
magába zárnia és megıriznie azt, amitıl boldogok vagyunk.” 

Leszálláskor odavittem neki, akkor láttam ezt a döbbenetes szépséget 
felragyogni, ahogy felnézett, a könyvbıl ás megköszönte a becses könyvjelzıt. 

Sokáig figyeltem, hátha felszáll egyszer újra, de hiába. İ az. A kezében egy szál 
fehér rózsa, pici tőzpiros foltocskákkal. Átragyog z arcán az a különleges fény. 
Valami olyat ıriz egyedül a világon csak ı, ami nem száll el a hamvakkal, mert ı 
kapta, csak ı. 

Most utána eredhetek, egyedül baktat a temetı nagy fákkal átölelt útján, 
megszólítom, valamit kérdezek, ı valamit válaszol, de nem jutok közelebb. 

És a fényképész? Mire neki a kép? És a Barátom? ıt már nem kérdezhetem. 
Semmit nem tudtam a szerelmi életérıl én sem. Mindig hárított. 
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Visszaszaladok. Valaki istenkeresı verset szaval. A fényképész már messze jár, 
hátán a táskával. Követem. 

Úgy mesél, mintha önmagának foglalná össze: 
Pici helyiséget béreltem, hogy a nélkülözhetı könyveimbıl próbáljak eladni. 

Onnan láttam reggelenként lejönni, eztán a nap többi szakában is. Mindig 
odavonzotta a tekintetem, összerezzentem –, jött s jelzés belülrıl, hogy oda kell 
néznem. Mindig egyedül, mindig azt sugallva, hogy a pitiáner dolgok jönnek-
mennek, ám van egy égi világ is. Meg kellett tartanom a kis boltot, hogy fabatkát is 
érjen az életem. Nem állhattam elé, hogy engedjen egy felvételt, az csak egy szimpla 
nıi fotó lett volna. Megragadni azt kívántam, amit ezen felül birtokol. 

És ma megláttam, ahogy lépeget lefelé sötét kosztüm, fehér blúzban, egy szál 
fehér rózsával, de úgy, mintha a rózsa hozná ıt. Utána lopakodtam. Ahogy megállt a 
Sírkert szóróparcellájánál, nekem majdnem a szívverésem.... Lefényképezhettem. 
Egy nem földi pillanatban. 

 
 

* * *  
 
 
SELMECI GYÖRGY Svájc 
 
Zavar 
 
AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI PÁLYÁZATÁNAK III. DÍJA S 
PRÓZÁJA 
 
 
A férfi kifakadt: „A szüleim azt mondták, hogy meghalunk. Nekik az ı szüleik 
mondták, hogy meghalunk. Azoknak az ı szüleik jelentették ki, hogy meghalnak. És 
az elıdök sorra haltak, de mindig továbbadták a talán legrégebbi népmesét, amelyet 
még majomemberek kaffoghattak: hogy tudniillik meghalunk.” Máté apostol hozzá 
lépett, megsimította a hátát, cigarettával kínálta, s csak ennyit mondott: „Folytassa a 
hólapátolást. Ne adjon minden jött-ment szóra. A dolgok a legnagyobb rendben 
vannak. Megadom önnek Lázár címét – VIII. kerület Bókay János utca 33. III. emelet 
7. –, ı például feltámadt, pedig már bomlani kezdett a teste. Menjen el hozzá és 
beszélgessenek. Ne vegye túl komolyan ezt a halálhistóriát.” A férfi hálás mosollyal 
megköszönte Lázár címét és az Ötéves Terv cigarettát, aztán újult erıvel nekilátott e 
jeruzsálemi kies tér havának lapátolásához. Egyébként körbe-körbe rongyos emberek 
lapátolták a havat, ami ebben az évben megközelítette a két métert, így hósikátorok 
keletkeztek, szikrázó labirintusok, amelyek zsinagógákhoz és pénzváltók üzleteihez 
vezettek. Máté apostolnak bőntudata támadt. Nézte laza szandálján keresztül kékülı 
lábfejét. Eszébe jutott, hogy a Mestert fekete álarcos személyek sietve elvezették, 
eltőntették, s a keresztre feszítés megrendezett játék volt, nem a Mestert, hanem egy 
idegen népbıl való személyt szögeltek fel a keresztre. Emlékezett az áldozat mellére 
tetovált ábrára, egy kéz emelt föl valami madarat. Rómaiak nem is voltak jelen, a 
gyilkosságot Kaifás belügyminisztériumának különleges kommandója hajtotta végre. 
Az egyik ıhozzá lépett és mutatóujjával megfenyegette. Ezután már tényleg nem 
tudta mi a valós helyzet? Hol a Mester? Kit öletett le Kaifás a fıpap?.. Leáldozott a 
Nap. Rögtön vad hideg lett. A legközelebbi vallási építménybıl jegesmedvék 
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egykedvő sora jött elı és indult el zsákmányt szerezni. Máté lélekszakadva azonnal 
elrohant. 
A férfi elérte a Bókay 33-as házat, ami maga volt a rohadó pusztulás. A második 
emeletet úgy ahogy volt, életveszélyessé nyilvánították és hermetikusan lezárták. 
Minden rohadt, talán csak a vaskorlátok álltak ellen az idınek. A ház valamikor 52 
lakást tartalmazott. Ma négy lakó lakta, alkoholista, leépült, beteg gójok, akik teljesen 
kiélhették taggolási mániájukat a bomló vakolaton, kinn a függıfolyosón is, és a 
nagy-, és kislépcsıházban is. A férfi három zöld óriásgyík rajzát látta a sárga, 
rikácsoló falon. A nagylépcsıház falfelületét feliratok tették irracionálissá. Koruk 
több lehetett, mint 40 év. A harmadik emelet legvégében lakott Lázár, egy roncs 
szoba konyhában, ahol nem volt ajtó se ablak, őr tátongott, a sarokban egy 
mőködésképtelen elektromos boyler fehérlett, a volt szoba bal részén matrac hevert, a 
falakat valaki valamikor megpróbálhatta izolálni, de a mőanyag lemezek foltokban 
letépıdtek és lehullottak a padlóra, fölmutatva egy tengerkék falfelületet, s az alatt 
valami ezüstmintás, hengerelt dekorációt. A férfit a falnak ez a része gyermekkorára 
emlékeztette. Lázár ott volt. Egy valamikori szenes kályha csövének lyuka alatt ült 
felhúzott lábbal. Rezzenéstelen tekintettel nézte a jövevényt. „Ön Lázár, aki 
feltámadt..?” –, kérdezte mélán a féri. „Igen” – mondta Lázár, majd felállt és 
végigfeküdt a matracon: „Kér pálinkát?” „Igen, köszönöm.” „Menjen ki a konyhába, 
az a rossz boyler tele van pálinkával. Igyon a tenyerébıl. Én már megittam a mai 
adagomat és bocsásson meg, nem tudom hol vagyok és az sem érdekel, hogy ön 
kicsoda.” A férfi elmesélte Máté apostol szavait. Lázárnak az arcizma se rezzent, 
aztán hányt. Mikor megkönnyebbült, a következıket mondta: „Már bent voltam a 
családi kriptában, gyolcsokba csavartan. Egy pillanatig sem lehettem igazán halott. 
Betegség döntött le és süllyesztett kómába. De, valahogy mőködtem. Éreztem a bőzt, 
amit a bomló test okoz. A teljes kilátástalanság fogott körül. Nem érzékeltem idıt, 
csak a kripta félhomályát. Aztán nem tudom mikor kinyílt az ajtó és egy alacsony, 
vézna, kékszemő férfi mért végig: „Ébredj Lázár, te nem vagy halott. 
Feltámasztalak.” „Ahogy ezt kimondta megszállt az életerı. Letekertem gyolcsaimat, 
nyújtózkodtam, s követni akartam jóakarómat, de már csak távolról láttam, 
ahogy lépdelt a temetıben és zakója bal zsebében a Jeruzsálem Post címő újság 
képregény-kiadása fehérlett. Tettem pár lépést a hóban. Leláttam a városra, amely 
hófehér volt, csak Dávid art-brut temploma emelkedett ki a hóhegy ékbıl. De nem 
tudtam tovább jutni száz métert, mert Kaifás csapata bekerített. Láncot tettek a 
nyakamra és mint bőnöst hurcoltak át a városon, egészen idáig, a Bókay utca 33-ig. 
Itt jelölték ki szállásomat és megtiltották, hogy bárkivel is túl sokat érintkezzek. 
Azóta minden délben jön egy balerina, aki kosztot hoz, kielégíti nemi vágyaimat, este 
leellenıriz a rendır, reggel közmunkára vezényelnek, ahogy önt: havat lapátolni. 
Ennyi a történetem.” „Ki a Mester, Lázár?” „Nem tudom. Talán egy hiperintelligens 
biotechnikus.” 
 
(Marin-Epagnier, 2010. október 23.) 
 
 
 

* * *  
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B. SZABÓ ANNAMÁRIA 
 

AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI PÁLYÁZATÁNAK I. DÍJAS FESTMÉNYE 
 
 
 
 

 
 

Téli tájban festmény, vegyes technika 
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MURÁR TERÉZ 
 

AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI PÁLYÁZATÁNAK I. DÍJAS FOTÓJA 
 
 
 
 

 
 

Hófehér fotó 
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KRAUSZ ISTVÁN Dunaföldvár 
 
Utolsó sirató 
 

AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI 
PÁLYÁZATÁNANK I. DÍJAS VERSE 

 
 
Uram! – ha engem kérdezel, 
Ha végre már megérkezel! 
Ha tılem akarod hallani, 
Mit másnak kellene mondani, 
Mert ami tılem árulás, 
Mástól csupán egy vallomás. 
De mondom, mert egyszer boldog voltam. 
Álmomban rangom volt. Ember voltam! 
 
Úristen! – az élet kemény! 
Elhagy, megcsal \ remény. 
Kilopják zsebünkbıl,a pénzt, 
Szánkból a finom falatot, 
Nézésünkbıl a látást. 
Érzésünkbıl a hálát, 
Ha tudunk érezni még! 
 
Nem nekünk terem a jó, 
A szép. a nyugodt, a könnyed, 
Nekünk a borravaló, ha van! 
A bú, a küszködés, a gond. 
Sebünkbıl vérezni többet, 
Nekünk kell sírni a könnyet. 
Ha tudunk könnyezni még! 
 
Nem mindegy, ki milyen szegény. 
Vagy pénze ropogós, kemény. 
Egyik gondja a megélhetés. 
Másiké csak a pénzkeresés! 
Márványból palotát, szebbet! 
Nekünk meg? – dolgozni többet. 
Ha tudunk dolgozni még! 
 
Egyik álma a csontleves. 
Ha jut abból, amit keres! 
Másik mereng a bánatán,. 
„De messze még a Kánaán!”, 
És az is, amiért menni kell! 
Amit majd holnap bezsebel. 
Ha lesz, mit zsebelni még! 
 
A becsület ma már mit sem ér! 

Eladó rongy-fillérekér’ 
Gyalogút vezet át rajta már. 
Tapossa, aki csak arra jár. 
Kellene valakit inteni! 
Vagy talán megmenteni? 
Ha van, kit menteni még! 
 
Uram! – itt valamit tenni kell! 
Amit még nem herdáltak el, 
A nyomor, a jóiéi peremén, 
Kárpát-medence középé, 
Óvjuk meg népünk szép faját. 
Az ezeregyszáz éves hazát! 
Ha van, mit megóvni még! 
 
 
 

* * *  
 
 
 
 
STANKOVICS MARIANNA Döbrente 
 
Remény 
 

AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI 
PÁLYÁZATÁNAK II. DÍJAS VERSE 

 
 
Tenger csipkézte szÚrıs fekete sziklák 
Égnek meredı tırkezek 
Kagylófúrta sebzı kıparton 
Mindig csak mezítláb megyek 
Mindent betölt üvöltı hangod 
Csuromfürész világ 
Nem menekülhetek tüskés ágakért nyúlva 
Parázsként izzó hegyeken át 
Mikor már ingem utolsó foltja (is) 
Korommá égett fekete vér 
A szétmart-szétégett völgykatlanokban 
Nincs már csipkebokor-remény. 
 
 
 

* * *  
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GY. FEIGE MÁRTA Budapest 
 
Szentesti ima 
 

AZ AKIOSZ 2010-ES KARÁCSONYI 
PÁLYÁZATÁNAK III. DÍJAS VERSE 

 
 
 
Eljött a karácsony, 
– szeretet ünnepe – 
de boldogság helyett szívem 
bánattal van tele. 
Elveszítettem, kik oly közel 
álltak hozzám, 
fentrıl néznek most már a 
Jóistennel énrám. 
Tudom: sok ember van egyedül 
a szeretet szent ünnepén, 
tudom: keserő az ünnep, ha 
se vigasz, se remény, 
s fájó szívvel nyeljük sós íző 
könnyünk, mert elveszett 
hitünkért már hiába küzdünk... 
Az Isten – ha tudja mit 
miért csinál, esedezve kérjük, 
hallgassa meg imánk! 
Hinni, s bízni tanítson meg újra, 
hisz földi halandónak 
csak ettıl lehet súlya, csak a 
remény s a hit lehet 
szívünk gyógyítója. A Sors kezébıl 
óh, Urunk, 
ragadd ki az ostort, hogy néha-néha 
simogatni tudjon! 
Óh, Uram, Istenem, 
könyörögve kérlek, békét, békét 
küldj ránk végre, 
hogy szebbé tehessük – akarjuk 
tenni – egymás életére ne 
törhessen senki. Pár kedves szó 
már olyan sokat tehet 
– szeretet ünnepén – 
simogatás lehet... 
Köszönöm Uram. hogy meghallgattál. 
tudom: a bajban mindig velem voltál. 
Adj most is békét, nyugodt 
szép Karácsonyt, 
itt ezen a Földön, szerte a világon, 
legalább egyszer, ezen az egy estén. 
erezzem, hogy értünk – értem is – születtél! 
 

 

* * *  
 

 
 
 
 
 
 
 

MINDEN RÉSZTVEV İNEK 
GRATULÁLUNK AZ ELÉRT 

EREDMÉNYHEZ! 
 

AKIOSZ VEZET İSÉGE



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 35 

KÉPEK 
AZ AKIOSZ 2010. DECEMBER 

18-I ÖSSZEJÖVETÉRİL, A 
KARÁCSONYI PÁLYÁZAT 

DÍJÁTADÁSÁRÓL 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Murár Teréz, fotó I díj 
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B. Szabó Annamária festmény I díj 

 
 
 
 

 
Gy. Feige Márta, vers, III. díj 

 
 
 

 
Halász Erzsébet, próza, II. díj 
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VERSEK, PRÓZÁK, KÉPEK 
 
DARGÓ ISTVÁN 

 

 
 

Emlék 21x30 grafit 
 

 
 

Tél, 30x40 olaj 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 39 

 
NAGY BANDÓ ANDRÁS 
 
 

Köszönöm! 
 
Köszönöm, persze, jól vagyok, 

ha már ezt kérdezed, 

ám ha mégis felbuknék, 

nyújtsd majd két kezed. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

bár ily szakadt ruhám, 

szánj meg, adj, ezt meg égesd el, 

mert nincsen épp gyufám. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

bár cipım sincs nagyon, 

csak egy bakancsért esdeklek, 

emezt meg rád hagyom. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

csak nincsen otthonom, 

de hozhatnál papírdobozt, 

ha ezt elkoptatom. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

bár nincsen egy vasam, 

hát adhatnál kicsiny segélyt, 

mert horpadoz’ hasam. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

a vírus elkerült, 

majd nyújts egy szalmaszálat is, 

ha testem elmerült. 

 

Köszönöm, persze, jól vagyok, 

bár nincs, aki szeret, 

folyónak mennék, azt hiszem, 

ha meg sem kérdezed. 

 
 
 
 
Mai falvédık 
 
Jól megy sorunk, éldegélünk eltelve, 

szájunkba még néhány tömés elkelne. 

 

Mőfogsorunk fehérre van fényezve, 

Fási mulatóval vagyunk mérgezve. 

 

Gyızikével ülünk le a tévéhez. 

Imádjuk, mert semmit se a bérér’ tesz. 

 

Sült szalonna helyett itt a friss szója, 

avokádót harapunk a viskónkba’. 

 

Gyerekecskénk nem lesz Botond, sem kis Tas, 

Renátónak nevezzük, hogy jól alhass. 

 

Fehér galamb fészkelıd’ a kertünkbe’, 

fejünkre szart, de az asszony eltőrte. 

 

Milliókat lopogatni jólesne, 

de ez csak a politikus kórisme. 
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GERGÉNYI SZABOLCS dr. 
 
A kúton 
 

Néhány hónapja egy internetes felület hasábjain 
olvastam, hogy a férfiak több mint 70%-a az 
érdeklıdési kört tekintve a foci-kocsi-nı 
háromszögbe egészében besorolható, 90% körüli 
azok aránya, akik a felsorolt háromszög-pontok 
valamelyikéért rajonganak. Vagyis, a férfiak több 
mint fele roppant egyszerően megfejthetı rejtvény, 
sıt zárunkban a kulcs: már nyithatóak és ezáltal 
könnyen kezelhetıek is vagyunk. Érdekes kutatás, 
az biztos. Hogy aztán ez a web-zsurnaliszta 
kötelezı kitalációja-e, esetleg brit tudósok állnak 
az eredmény (vagy a kitaláció) mögött , nem tudni, 
de a hír foglalkoztatott, nem tagadom. Persze nem 
véletlen, hogy a futball a világ legnépszerőbb 
játéka, meg az sem, hogy az autóipar - annak 
ellenére, hogy a fejlett országokban a tulajdonlási 
arány igen magas - folyamatosan fejlıdik, csak a 
válság hatására esett vissza az azt megelızıen 
stabilan magas eladási arány. A nık pedig... 
Ilyenformán a 90%-ba biztosan beletartozom, 
mivel az én szívem is elgyengül, szemeim párásak 
lesznek egy-egy bitang jószág láttán és 
dübörgésének hallatán (és most a kocsikról van 
szó). Szeretem a régit, az újat, a kevéssé újat, bár 
meg kell mondjam, szerintem a legszebb járgányok 
a XX. század termékei voltak.  

A lakásom környékén többször láttam 
megfordulni egy varázslatos, 1970-es évekbeli, 
méregzöld színő Porsche Carrerát. Micsoda hang, 
micsoda test! Egy ıszülı halántékú úr vezeti 
mindig, valószínőleg hobbistaként megengedheti 
magának, hogy néha ezzel a gyöngyszemmel 
furikázzon, rójon pár kört a pocsék magyar 
aszfaltutakon. Az is feltőnt, hogy ugyanarra a 
benzinkútra járunk tankolni, sıt, a múlt 
alkalommal utánam végzett, így volt módom 
megcsodálni ezt a ritkaságot. Elhatároztam, 
legközelebb, amikor itt összefutunk,  odamegyek 
hozzá és gratulálok a szerzeményéhez, hátha 
megmutatja a belsejét is.  

A következı héten szinte egyszerre értünk a 
kúthoz. Remek, gondoltam, nagyszerő alkalom egy 
kis csevegésre a rajongó-társammal. Ahogy a tulaj 
fizetés után kilépett az automatán nyíló ajtó mögül, 
kint várva azonnal szóra is emeltem a számat: „Jó 
napot kívánok, ne haragudjon, hogy megszólítom, 
csak...” A férfi, aki láthatólag jól szituált, 
értelmiségi ember volt, rám se nézett, inkább 

lépteit szaporázva elindult a csoda volánja mögé, a 
saját várába, hogy onnan a motort beindítva egy 
megvetı pillantást vessen rám, és elıkelı 
könnyedséggel eltőnjön a placcról. A szituáció 
földbe gyökerezte a lábam. Nem értettem, mi 
lehetett az oka annak, hogy egy másik embertársam 
így viselkedjen velem. Borzasztó kínos volt, 
legszívesebben szégyenemben elsüllyedtem volna. 
Pedig nem is lett volna miért, de akkor így 
éreztem. Próbáltam megfejteni az eset okait, akkor 
talán megnyugodtam volna.  

Eltelt pár hét, már az eset is feledésbe merült, 
mikor egy napon úgy adatott, hogy le kellett 
raknom egy nagyobb parkolóba a kocsim, innen 
pedig gyalog mentem dolgom irányába. Sajnos 
aluljárón is át kellett kelnem, amit egyáltalán nem 
szeretek, de úgy tudom, a pesti emberek zöme így 
van ezzel: lassítja a saját közlekedésemet, koszos, 
büdös, no meg teli van mindenféle kétes alakkal. 
Ahogy leértem a lépcsı aljához, a szemem 
sarkából láttam, hogy egy ember közelít felém. 
Mint aki észre sem veszi, haladtam tovább, az 
eredeti célom felé. Nem úsztam meg, megszólított: 
„Jó napot kívánok uram, ne haragudjon...” Eddig 
hallottam, bár lehet, hogy magától fejezte be ezen a 
ponton mondandóját, látva, hogy nem talál értı 
fülekre. Már majdnem a másik lépcsıhöz értem, 
amikor lassítottam, majd megálltam és magam 
mögé néztem: adománygyőjtık, 
szerencsevadászok, hajléktalanok próbálnak 
embertársaikhoz, a járókelıkhöz fordulni. 
Segítségért. És mindegyikük hasonlóan kulturált, 
választékos hangnemben igyekszik kifejezni 
magát, próbál meg kapcsolatot kialakítani a 
kultúrembernek vélt, jobb sorsú embertársaival. Mi 
pedig, akik meg vagyunk szólítva, a kifinomult 
szöveg hallatán azonnal beburkolózunk és gyorsan 
tovaállunk. Eszembe jutott a korábbi jelenet a 
kúton. Meglett a megfejtés. De nem nyugodtam 
meg. 
 
 

DJ 
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SZALAY ANIKÓ 
 
 
Megértenél? 
(Ez a vers az AKIOSZ [nyári] Weöres Sándor emlékpályázat 
díjat nyert) 
 
 
Mondd, ha szóba állnék hajléktalanokkal 
és csılakó, lennék egy-két éjszakára 
didergın, fogcsikorgatva éjjel 
a szőkre szabott, hideg hálószobában, 
hol számolnék csillagot, míg hunyor’g a holdkerék, 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha AIDS-betegnek nyújtanék kezet, 
egy gyenge, utolsó kapaszkodót, 
és nem vádolnám, de megértve ıt – ilyen, 
Embernek nézném, ki nem áruló, 
s végsı óráiban jót beszélgetnénk, 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha nemcsak pénzt dobnék az útszéli koldusnak, 
de meghívnám egy kiadós ebédre 
terített asztalhoz, s ágyat készítenék, 
hogy utána pihenhessen végre, 
s ha álmában lerúgná a puha takarót, 
félve teríteném fagyos lábfejére 
lélegzetvisszafojtva, fel ne ébredjen még, 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha vigasztalnék gyermekgyilkos anyát, 
s együtt sírnék, jajgatnék vele 
hajat tépve, zilálva, sikongva, 
Kiáltva: Vége, már nem kell az életem! 
S erezném, mikor elhagy a remény... 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha biztatnék világtalanokat, 
hogy belsı tükrük mily kifinomult, 
mert jobban látnak, mint a látón is vakok, 
s elıttük csak tiszta, fénylı szikra gyúl, 
Bizonygatnám nincsen hiba, nincsen fogyaték, 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha látogatnék szótlan haldoklókat, 
mesélve egy másik világról nekik, 
İket hittel, reménnyel csepegtetve, 
hogy hagyják az árnyékot oszlani, 
mert halál a kezdet, s nem vég, semmiképp. 
Ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
Ha árva létem várna másik társat, 
kit bizalmam, vágyam átitat, 
s kapaszkodnék belé, fuldoklón zokogva, 
mert bolond ki szenved, s eped láztalan, 

és kérném az Istent: Bocsásson révbe, 
Léket váj létem – villámlik belém, 
S hogy ostobának tartasz, netán bolondnak, 
De ha ezt tenném, ugye megértenél? 
 
 
 
Az idı titka 
 
Lombot veszít az életfa, 
Pereg a rozsdás levél, 
Fejed belepi lassan, 
fehéren, egy csendes, 
ıszi tisztesség. 
 
Fázósak lesznek a hajnalok, 
kevés a nap forró tüze. 
Mégse sajnálj semmit, 
hagyd a bánatot, 
Kemény sorsod 
vasrendje ez. 
 
Ha szemed színe megfakult, 
fáj derekad, karod, 
és fürge mozdulat a múlt, 
mert zergelábad elfutott... 
 
Lépted bicegı-ballagó, 
bár felrepít a gondolat, 
Ne fájjon, ne legyen bántó, 
ha ízekre szakad a pillanat! 
 
Dús a zöld fő – szép selyemrét, 
talpadat bizsergeti. 
Selyem suhog, int a kék ég, 
Szíved reménnyel telik. 
 
Hív a távol – közel került, 
haragod is lecsendesül, 
Nem veszeti el semmi, biztat, 
Kitárt lelked gazdagodhat. 
 
Száll a madár, halld: Csicsereg, 
Küldetésed itt van Neked. 
Minden napod új ígéret, 
Bölcs titka ez az idınek. 
 
 
Téli fák 
 
Az ıszi táj elhullatja lombját, 
holt avarja minden zörgı levél. 
Kopasz ágakat süvítve ráz 
a metszı, hideg északi szél. 
 
Megremeg sok büszke koronás fı, 
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mint hajlott korára deli ifjú. 
Tar fejekre már új évszak szı 
fehér csipkét, bús, deres koszorút. 
 
A zúzmara, fagyott lehelet- 
ként különös fátyla ködburokban, 
de felkelı napban fénylı ékszere 
az álmodó, csendes téli fáknak! 
 
 
A Mikulás napja 
 
Dér ezüstje szikrát szór a tájon, 
Jég tükrében ragyog a téli nap, 
Szánkó csilingel a láthatáron, 
Mikulást húznak zömök pejlovak. 
 
Játékok kuksolnak egy teli zsákban, 
Mindegyik csendben gazdájára vár. 
Csillogó gyermekszem adta fénysugárban 
Boldog reménnyel öröm suhan át. 
 
Súlyos léptek süppednek a hóba, 
Pisszenés sincsen, a szív szava száll, 
Kitárult ajtóban, víg napsütésben 
belibeg egy hosszú, tőzpiros kabát. 
 
Hófehér szakállról olvad a jégcsap 
Varázshang repül, rejtett zugot talál, 
Peti, Panni csodál, ámul és hallgat, 
míg átveszi a maga apró ajándékát. 
 
S mikor már égi csillagok gyúlnak, 
és esti mesét mormol az anyai száj, 
ágyukban súgják titkos mosollyal: 
Olyan volt, mint apa, az a jó Mikulás. 
 
 
 
Téli reggel 
 
A tőzre senki nem vigyázott, 
kinyíltak hát a jégvirágok. 
Beszıttek sok kis ablakot, 
Mogorva tél kopogtatott. 
 
Dunna alatt pihent pajkos gyermeknép, 
Nagyapóra figyelt, ki begyújtott, s mesélt, 
Elmerengve nyári ifjú álmokon... 
– Kint dér szikrázott, fagyos szél jajgatott. 
 
Friss, finom cipócskák illatoztak már, 
habos kávéval mind reggelire várt.  
Meleg konyha, otthon, édes ízek, 
Milyen jó volt gyermekként e béke! 
 

Lassan hervadtak a hős jégvirágok, 
Fehér csipkefátyol harmatcseppé mállott, 
Tovatőnt, elillant, kósza felhı-mámor, 
Hol vagy szép gyermekkor, 
Hol vagy tündérálom? 
 
 
 
Fényırzık 
 
Betlehemi csillag ragyogj, csak ragyogj, 
Megváltónkról hoznak hírt a pásztorok. 
Angyalok dalolnak, megnyílik az ég, 
Csend ölel körül égbıl szállt remény! 
 
Betlehemi csillag, mutass igaz utat, 
S lelkünket átjárja szeretet-sugarad. 
Tépd szét a sötétet, boldogságunk napja, 
Láng lobogjon bennünk, örömtüzet gyújtva. 
 
Áradj világosság, égj megszentelt gyertya, 
Szólj Szentírás szava, Isten drága hangja! 
Nélküled jégszívünk soha fel nem olvad, 
Életünk jászlánál ringató bölcsıdal. 
 
Betlehemi csillag örökké ragyogj, 
hogy tiszták legyünk, mi bőntıl mocskosok 
S a várva várt karácsony meghitt ünnepén, 
egymás kezét fogva ırizzük a fényt! 
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POTÁRI ROLAND 

 
 

 
„ Álom”  ceruzarajz 
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CZUCZOR SÁRA 
 
 

Mi történt velem az állatmenhelyen ? 
     

Egyik este anyáékkal megnéztük a NOÉ 

állatmenhely honlapját. 

Sok állat képe és a története látható és 

olvasható, de nekünk mégis a Minimenhelyen lévı 

Hédi nevő , berni pásztor kutyus tetszett . Másnap 

kimentünk a menhelyre, ami egy erdıs részen van, 

a XVII. Kerület határában . Egy eléggé döcögıs 

úton kellett menni , aztán megláttuk a fából 

faragott nagy kaput . Bementünk a menhelyre és 

több különbözı fajtájú  kutya fogadott minket. 

Kisebb , nagyobb , loncsos , lompos és bozontos . 

Továbbmenve elértük a Minimenhely kapuját 

.Bementünk .Ott a legtöbb kutya boxer fajtájú volt 

. Mindenféle él ott .Például egy szamár aki 

kutyának képzeli magát, a barátja is egy kutya. 

Szegényke egy kicsit fogyatékos, de nagyon 

aranyos . Aztán voltak kenelek  és a legvégén a 7 – 

es számú kenelben megtaláltuk Hédit . 

Megengedték , hogy kivigyük sétáltatni és játszani 

egy nagy füves  területre . Az egész család élvezte, 

a nagytestő, ugrabugráló bernit. Mindenkit 

elhúzott, mert pórázon egyáltalán nem tud 

közlekedni. Sajnos akkor nem vihettük még haza ıt 

, mert több család is szerette volna örökbefogadni.  

Így még ott kellett hagynunk ıt és várni , hogy 

telefonáljanak és eldıljön ki legyen az új gazdája . 

Elindultunk vissza felé és útközben az összes 

állattól elköszöntünk. Megnéztük a kacsákat, 

libákat, a teheneket, a sok-sok malacot és disznót, 

na és a szarvast. Otthon , este még az állatokról 

beszélgettünk és utána elaludtunk . Én a menhelyen 

élı állatokról álmodtam . Nagyon jól éreztem 

magam és szerintem a családom többi tagja is .   

Másnap felhívtak minket , hogy miénk lett a 

kutya . Nagyon örültünk a remek hírnek . 

Megkaptuk és végre itthon van és minden nap 

játszunk vele .                                                                   

,                                      

 

                                                                  

 

Hédi, a berni pásztor lányka!  fotó 
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ÓDOR GYÖRGY 
 
 
Öregek otthona 
 
Be ne fogadj, még benned maradok. 
És kijönni? Magammal is nehéz. 
El kéne költöznöm, hol nem vagyok, 
inkább mindenki van, nem te meg én. 
 
Szeretem, ha ki-be járkálhatok 
a lakásban és a küszöb üres, 
nincs kulcs az ajtón és nem állnak ott, 
kik kérdik, na mi újság, te rühes, 
 

s ha a víz véletlenül kilöttyen 
az ujjaim között, mert megremeg, 
ne légy zöldfülő, ne oly nagy rösttel 
érjen halódó testemhez kezed: 
 

mint az öregasszony a folyosón 
ártatlan mosolyával a követ, 
takaríts ki utánam, csillogjon. 
És soha többé ne várd jöttömet. 
 
 
Halottas ágyam 
 
Hirtelen lettem szıke, 
majd fokozatosan gesztenyebarna, 
mi épp most hajlik ıszbe, 
hiába fésülgetem jobbra, balra. 
Ma már kócosan vagyok az igazi, 
a kezed tudja jól igazítani, 
 

mikor öledbe hajtom 
téli estéken, ott megpihenhessen. 
Ezt a helyet választom, 
ha olykor-olykor megfájdul a lelkem, 
ha a gyümölcs érése közben romlik 
és ehhez a rút világhoz hasonlít. 
 

Nem állok tükör elé, 
ami úgy hazudik. Nekem az nem kell. 
Jobb ez a hő ölelés 
illatoddal, csókjaiddal, kezeddel, 
s mikor halnom kell, azt is itt szeretném. 
İszes kócosan, barnás gesztenyén. 
 
 
A dolgok kegyetlensége 
 
Olyan ez, mint mikor csend van a kórteremben, 
mert meghalt valaki, de még ott van köztünk 
és apró sebeket ejt a szívünkbe, létezik. 
Persze, mindent meg lehet magyarázni, 
de a kegyetlen dolgokat kegyetlen emberek  

követik el, a halál nem ide tartozik. 
Csak a csendje. Mert benne van a rablás, 
bántja az életben maradottakat, 
és reménytelenséget lehel a naplementébe. 
Ha nem volna gravitáció, elrugaszkodnék, 
boldogan lennék a senkié. 
 
 
Éjszakai fürdızés 
 
Ráleltél a helyre egy éjjel, 
óvatosan, a hideg köveken, 
ruhád a parton szerte-széjjel 
dobálva, ott álltál meztelen, 
 

a homokba süppedve lábad, 
elıször csak nézted a tavat. 
Elindultál lassan utánam, 
ahol magamhoz húztalak, 
 

és úsztál, úsztál, egyre beljebb, 
már lebegtél csak, mint a faág, 
egész tested magába ernyedt, 
nem tudtad még, ez álom csupán, 
 

s mikor egy csillagot magadnak 
kinéztél a magányos égen, 
felébredtél. Minden egy csabrak 
rajtad, s szégyellted ébrenléted. 
 
 
Az ölelés folytonossága 
 
Nagyanyám azon a magas ágyon halt meg, 
ahol édes, puha melleihez szokott  
szorítani, békésen aludjon a gyermek. 
A házat most menekültek lakják, 
és remélem, az ölelésbıl maradt annyi 
melegség, valaki biztonságban van. 
 
 
Karácsony 
 
Édes Anya! Karácsony van, 
küldöm ezt a napot is utánad. 
Nincs külön ünnep. Számomra 
az a jelentése a halálnak: 
 

mindörökké együtt vagyunk. 
Este van. Az emberek most szépek, 
hisz egymás arcán az arcuk.  
Szép vagy. Feléd fordulok, s csak nézlek. 
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FÁBIÁN MÁRIA MARY 

 

 
 

Ölelkezı pár, pasztell 
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POMOGÁTS BÉLA 
 

Reményik Sándor otthona 
 

A mögöttünk álló évtized – ez volt a 
Reményik Sándor költıi munkásságát új 
fénybe állító irodalmi konferenciák 
évtizede – igen nagy mértékben alakította át 
a hagyományok kezelésének és birtokba 
vételének történetét. Gondolom, sokan 
emlékezünk arra a hosszan tartó korszakra, 
midın ezek a hagyományok: az erdélyi 
magyar irodalom öröksége egy sok 
évtizeden keresztül elszenvedett 
diktatórikus politika kiszolgáltatottja volt. 
Reményik Sándor emlékét és munkásságát 
(és mellette szinte az egész „klasszikus”: a 
két világháború között kifejlıdött erdélyi 
magyar irodalmat, tehát olyan írói 
életmőveket is, mint amilyen Tamási 
Ároné, Bánffy Miklósé, Makkai Sándoré 
volt) egy idıben egyáltalán nem, késıbb, 
hosszú idın át, csak részlegesen, esetleg 
csak töredékesen vehette birtokába ezek 
jogos örököse: az erdélyi magyar olvasó, 
egyáltalán, a magyar olvasó. Az elhallgatás 
és az átértelmezés erıszakos „kultúrája” 
éppen attól fosztotta meg ezt az olvasót, 
ami az irodalmi, a szellemi örökség 
lényege: az erkölcsi és mővészi igazságtól, 
a közösségi életben és kultúrában 
nélkülözhetetlen lelkiségtıl, a múlt idık: a 
történelem tapasztalataitól. Ezt a 
csonkaságot orvosolta a mögöttünk álló 
évtized, midın helyreállította  az irodalom 
eredeti tapasztalatait, üzeneteit, igazságait. 
Reményik Sándor örökségének esetében is, 
amelyet elıször elnémítottak, aztán 
megrágalmaztak, majd átértelmeztek, 
elismerem, ez utóbbi kísérletet többnyire 
mentı szándékok irányították, annak 
érdekében, hogy a költı néhány 
karizmatikus igazságának háttérbe 
szorításával mégis helyet találjanak 
alakjának abban az irodalomtörténeti 

„Pantheonban”, amelyet igazából bátor 
erıfeszítéssel, kockázatot is vállalva 
sikerült felállítani a hetvenes években, hogy 
legalább ez a kissé megcsonkított tradíció 
adjon szellemi és morális erıt a 
kisebbségbe, majd a társadalmi létezés 
peremére szorított erdélyi magyar 
közösségnek – hogy magával a költıvel 
szóljunk: „ahogy lehet”. 

Az „ahogy lehet” kényszerő 
kisebbségi stratégiáját lassan: küzdelmekkel 
és megtorpanásokkal váltotta fel az „ahogy 
kell” stratégiája. A közéletben legalábbis 
így történt, a kultúrában, a kultúra 
emlékezetében – és ezt nem kis örömmel 
szeretném most megállapítani – az „ahogy 
kell” erkölcsisége jóval következetesebben 
érvényesült. Alig voltak megtorpanások és 
visszavonulások, ellenkezıleg folyamatossá 
vált a szellemi örökség helyreállítása, a 
múlt értékeinek feltárása, használatba 
vétele. Ez történt Reményik Sándor 
életmővének gondozása és birtokba vétele 
körül is – hol vannak azok az idık, amikor 
még mentıkörülményeket kellett keresni 
számára és gondolkodásának, úgymond, 
„korlátairól” kellett értekezni. Reményik 
Sándor ma – és ezt örömmel, mondhatnám 
így is: büszkén jelenthetem – minden 
tekintetben vállalható: mint költı, mint 
kisebbségi gondolkodó, mint 
nemzetpolitikus, akinek nem csak az 
erdélyi magyarság, hanem az egész nemzeti 
közösség számára érvényes mondanivalója 
van. nem csak a maga költıi-lelki 
küzdelmeiben, nem csak evangéliumi 
lelkiségében, nem csak nemzeti 
helytállásában, hanem például abban is, 
hogy az erdélyi többség és kisebbség 
egymás közötti viszonyának nem egyszer 
drámai kérdéseit is a maga keresztény 
moráljának a nézıpontjából közelítette 
meg. Ez utóbbit például azok a versei 
mutatják, amelyeket 1940 késı ıszén, 
Észak-Erdély visszatérését követve írt a 
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magyar-román megbékélés 
szükségességérıl és lehetıségeirıl. 

Egy szellemi és közösségi 
hagyomány helyreállítása természetesen 
sohasem magától alakuló folyamat, a 
kedvezı történelmi lehetıségeket is mindig 
szívós munkával kell kiaknázni, tovább 
bıvíteni. Reményik Sándor visszatérésében, 
költıi rangjának helyreállításában, máig 
érvényes üzeneteinek közvetítésében sokan 
vállaltak kezdeményezı szerepet. Ilyen volt 
mindenekelıtt az Essig József által mindig 
szorgalmasan és eredményesen mozgósított 
Reményik Sándor Alapítvány, amely 
minden esztendıben megrendezte a költı 
emlékezetét mindinkább tiszta fénybe 
emelı konferenciákat, ilyen volt az a 
munka, amelyet Kántor Lajos végzett, 
midın 1983-ban a Kriterion Kiadó 
„Romániai Írók” címő sorozatában közre 
adta Az építész fia címő válogatott 
verseskötetet, ilyen volt az Imre László, 
Imre Mária és Sövényházyné Sándor Judit 
munkája nyomán 1990-ben megjelent 
Erdélyi március címő reprezentatív 
versgyőjtemény és ilyen volt a Dávid Gyula 
igen alapos győjtı és rendszerezı munkája 
nyomán 2005-ben az olvasó elé került 
Reményik Sándor összes verse címő 
kétkötetes kiadvány, majd a 2007-ben 
közreadott Kézszorítás címő, az író 
irodalmi tanulmányait és publicisztikáját 
bemutató kötet. Ezek az elkötelezett 
szellemi erıfeszítések, ezek a konferenciák, 
ezek a könyvek emelték fel az erdélyi költı 
munkásságát arra a magaslatra, amelyrıl 
ma érvényesen tud szólni népéhez, nem 
csak az erdélyiekhez, mindannyiunkhoz. 

Reményik annak idején „magányos 
költınek” tudta magát, és így jellemezték ıt 
kortársai és utódai is. Ezt a „magányt” 
azonban mindig egy emberi közösség 
érdeklıdése és szolidaritása vette körül, 
minthogy ez a közösség a költıben a maga 
szószólójára ismert. Reményik 

költészetének sorsát tapasztalatom, 
meggyızıdésem szerint ma is ez a 
közösségi felismerés szabja meg. Babits 
Mihály, annak idején, alig egy esztendıvel 
Reményik Sándor halála elıtt a következı 
szavakkal jellemezte az erdélyi költı 
sorshelyzetét: „A magányos költıhöz 
közelebb van talán a haza, mint máshoz: 
minden emberi dolgok közül ez van 
legközelebb. A nagy történelmi 
katasztrófák fájóbban érinthetik. Más költı 
ilyenkor visszahúzódhat egyéni életébe, s 
otthona körül ernyıt vonhat a vihar elé. Az 
ı számára ez a menedék nem adatott. 
Kisebb családja, szőkebb otthona nincsen, 
mint a haza. Ez a haza – Erdély – 
Reményik számára valóban az otthon, egy 
nagy otthon, melybıl alig mozdult el 
életében, s nemcsak a betegség és a 
körülmények tartották ott fogva. A madár 
ragaszkodik a fészkéhez, pedig szárnya van. 
Az örök-hőtlen költı lelkébıl sem hiányzik 
a hőség ösztöne, s nem ismeretlen elıtte a 
hőség halálos kéje sem. Aki önmagához hő, 
az hő kell hogy legyen otthonához is. 
Reményik ezt a hőséget kötelességnek érzi, 
s mások elé is kötelességül írja.” Igen, 
Reményik Sándornak volt otthona és a 
haza: a szellemi Erdély, a szellemi 
Magyarország volt ez az otthon, ez most 
már mindig az övé. Reményik Sándor 
otthona most – mi vagyunk. 

 

 
V. Hegedős Zsuzsa: Téli park fotó 
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BARANYI FERENC 
 
 
Borisz érvei - koronázásakor 
 
Amikor az országlás jól beüt: 
kit izgat, hogy a felkent - trónbitorló? 
Az asztalon van prósza mindenütt 
s szántani egy-egy lesoványodott ló. 
Ennél mi kell több? Míg Fjodor csücsült 
a trónuson, még így se élt a jobbágy 
s csak lábait áztatta összegyőlt 
könnyeiben mosdatlan Oroszország. 
Krími tatárt, svédet nyüstöltem én, 
kardom rettegte Szibéria kánja 
s csorbult keresztjét rázza csak felém 
a konstantinápolyi pátriárka. 
Válasszatok. Dimitrij herceget 
ha én ölettem is meg, híre hőltén 
parázslóbbak a paraszttőzhelyek, 
s ha rajtuk fı: emészthetıbb a bőntény. 
Az önjelölt cárevics Szandomír 
kertjeiben fogadkozhat a lengyel 
kisasszonyoknak: annyira civil, 
hogy már javamra köp, ha ellenem nyel. 
Én jól tudom: hamar kordul hasa 
a millióknak - s akkor engem esznek. 
 
De addig feje nem fájhat, csak a 
krónikaíró Pimen szerzetesnek. 
(1985) 
 
 
Lány a kútnál 
 
A lány leült a kútnál 
és szép volt, mint a kút, 
melynek mélysége lentrıl 
fel, az arcára hullt, 
a kıalak mögötte 
majd megveszett, hiszen 
rangban hozzákövülni 
nem volt reménye sem, 
a lány leült a kútnál 
és elmosolyodott, 
az örökkévalóság 
percekre tört legott, 
felkaptam egy darabját 
s elfutottam vele, 
nehogy egy moccanás, egy 
zörej visszavegye. 
Csak nékem rendezıdött 
így össze ez a kép. 
S immár kimerevített 
tökély a töredék : 

az elcsent pillanat már 
örökös programom. 
 
A lány leült a kútnál. 
Azóta szomjazom. 
 
(Erice [Sicilia], 1983) 
 
Paolo szerenádja 
 
Francesca, itt az este. 
Engedj szobádba, hisz már 
feljött a hold s a misztrál 
az Adriára ver, 
még akkor is eressz be, 
ha rádfont karjaimnál 
kisebb veszély a hínár, 
mely iszapig ölel. 
 
Francesca, reggelente 
bőntudatunk nem ébred, 
fülünk mellett az érvek 
csörögnek bár nagyon - 
bújj hozzám és ügyet se 
vess rájuk, baj nem érhet: 
ha kell, csontodra vértnek 
a bırömet adom. 
 
Francesca, égiséged 
pokoli tiszta - így jár 
kit iszapig a hínár 
nem húz, de fölemel. 
Leszállt az este: ébredj! 
Engedj szobádba, hisz már 
feljött a hold s a misztrál 
az Adriára ver. 
(1982) 
 
 
Galambnyi suhanás 
 
Mikor szeretkezünk, akkor legszebb az arca. 
 
Mintha égı kazal fölött galamb suhanna 
vagy légörvényeken szirom lebegne át, 
szélvésznek szegve csöpp, esıvert illatát. 
Hatalmas harckocsi rollernek is kitérül, 
mikor csatánk egén a szép arc felfehérül 
s már nem is háború, de röppenés a nász, 
égı kazal fölött galambnyi suhanás - 
nem oltja a tüzet, csak karcsúbbnak mutatja. 
 
Mikor szeretkezünk, akkor legszebb az arca. 
(1982) 
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JENEY ANDRÁS 
 
 

Mondd, hol a karácsony? 
 
Jászolban sírt föl – rég, 
Összeért Föld és Ég, 
Szalmán szült reménység, 
Csillagok zenélték, 
S istállóotthonok – 
Régi karácsonyok. 
 
S ma – „Mennybıl az angyal”: 
Olcsó reklámdallam; 
Csábító álarccal 
Mákonyt szór, s száz wattal 
Üvölti: „Csendes éj”; – 
Áru a hitremény. 
 
Szeretet – eladó! –, 
Fillérért kapható, 
Akciós megváltó, 
Házhoz is kiszálló, 
Hitelbıl szeretı – 
Szeretet temetı. 
 
Márai angyala 
Ugyan mit hallana, 
Mit üzen zaj szava, 
S mondd, hol a menny dala? 
Ady s a szép álom – 
Hol van a karácsony? 
 
Azt mondják: templomban, 
Égre nyúlt tornyokban; 
Ám hideg csarnokban 
Szó hull csak, kı koppan – 
Fényeit nem látom… 
Hol vagy hát, karácsony? 
 
Ablakban cinege, 
Etetı rejteke, 
Repülne fészekbe, 
Repülne szívedbe; – 
Didergı faágon 
Hófehér Karácsony. 
 
 
 

Álmosdtól Szatmárcsekéig 
 
Himnuszok hangja, néked is intelem kélt e vidéken; 
   Erkölcs s honszeretet mentene tán zuhanást. 
Kopjafa-csónakon úszik a múlt temetı-feketében, 
   Árván, hontalanul süllyed a megmaradás. 
 

Szellı a szélben 
 
Szellı a szélben – enyhe, lenge –, 
Szelíden, mintha hárfa zengne, 
Neked dúdol, kiált a csendje; 
Szívednek csendje lenne benne. 
 
Szellı elıtt a szív ha tárva, 
Gyógyulna lélek, annyi árva; 
Vesztesbıl gyıztes – jutna pálma –, 
S a szívború derőre válna. 
 
Szemekbıl édes könny peregne, 
Csordulna forrón jéghidegre, 
Szerelmeket csak szív teremne, 
Szívekben szellı énekelne. 
 
És nyílna újra Nap világa, 
Esıillat – szellı virága, 
Rügyecske is, kiszáradt ágra; 
És tiszta szó, mi égre szállna. 
 
De én csak nézem, állva lesbe’, 
Szellı hogy verdes, szélben esdve: 
Ébredne már hiába álma, 
Bezárt szívek – csodára várva. 
 
 

Szüleim sírjánál 
 
Testük por, s hamu már, mégsem fog rajtuk enyészet; 
   Titkot rejt a kereszt, kılapon áttör a fény. 
Tárt kapu már csak a sír, lásd, ık a magasba felértek, 
   Hirdeti földi utuk: van neked is menedék. 
 
 

Kinek köszönheted? 
 
Csak háborgásnak van örök miértje? 
Csak tengerár pusztít el népeket? 
Csak ínség lökhet gyarló életet 
Kufárok zsíros, martalóc kezére? 
 
Ki küld fájdalmat lázak emberére? 
Ki csábít, súg halálról szépeket, 
S ken tiszta szívre rút fekélyeket? – 
Ha átkozódsz, ki válaszol miértre? 
 
S ha szomjazol, innod vizet ki adhat? 
Gyümölcs a fán mosolyra mért fakadhat? 
Gyógyult sebek csodája – hogy lehet? 
 
A föld, az otthon, asszonyod szerelme, 
A nap s a csillag, fények mindörökje, 
Hajnal ha jı… Kinek köszönheted? 
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KÁDI PÉTER 

 
 

 
 

Múlt és jövı festmény 
 
 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 52 

KÁDI PÉTER 
 
Virágszirom 
 
virágot hajtanak szirmuk közül  
a kék égen a fellegek 
boldog e földön csak az lehet 
ki megérint tégedet 
 
a szó egy kört ír lelkem mélyiben 
néha elszorult áramlat csupán 
de pajzán vérem feléd csatangol 
át ezer elektromos éjszakán 
 
nem lelhetek kérdést 
hol nem írtak választ ez emberi létbe 
lélekbe húzódva  
gyere, veled élek mindörökre 
 
ha futásnak indul a gyáva perc 
a lét olyan tünékeny mosoly 
utánad szaladok,  
mint valamikor 
 
a bástyafalakra felfutó szerelem. 
 
Te vagy most a szívverésem 
Figyeld hogy lüktet a kicsi szív 
Az Isten baljára, a trónszék mellé hív.  
 
 
Szív és ég 
 
Csak a szívverések 
Zaja fog kezet az éggel 
Csak a néma kések 
Mutatják meg míly erıs a kezed 
 
Amikor át akarják veled 
Íratni múltad fájának levelét 
Vigyázz a test-kérgedbe be 
Ne írjad a féreg szenvedést  
 
Mert ha egyszer rávettek valamire 
Te viseled annak keresztjét 
Hiába tör ezer fát a föld szele 
Hordoz Isten a tenyerén 
 
Ezért nézz fel mindig az égre 
Gerincet csak ez egyenesít 
Ha kezednek gyenge gondolat az éke 
A természet törvénye kiközösít 

 
Csak a szívverések 
Zaja fog kezet az éggel 
Csak a néma kések 
Mutatják meg míly erıs a kezed 
 
Amikor át akarják veled 
Íratni múltad fájának levelét 
Vigyázz a test-kérgedbe be 
Ne írjad a féreg szenvedést  
 
 
Itt az ısz 
 
Eljött az ısz, itt van megint 
Nem kérte, hogy jöhet-e? 
S ha megkérdezed miért van itt, 
İ csak vállat von és legyint. 
 
De igaza van. Az ember ne 
Kérdezzen meg senkitıl  
Rá nem tartozó dolgokat. Tegye 
A dolgát az ısz. Mossa el ezt  
 
A viharos, elcseszett nyarat. 
İ legalább tudja ki. Figyeld! 
A fákra már fest pirosat, meg lilásat 
S ıszbe csavarja a hangulatodat. 
 
Jó nézni! Tetszik az egyénisége! 
Talán enged egy kis nyarat. 
Az tetszik a sok vénnek, nyeglének 
Örülhessenek, ısz, ık is neked. 
 
 
Néha 
 
néha úgy izzik bennem a zene 
csontom és húsom sajog bele 
néha úgy fáj bennem a világ 
mint ezer koszorú ezer rızse láng 
 
néha ájultan esnek össze bennem a gondolatok 
virággá válok, kék eget hajtok 
néha csak becsukom magam egy szekrény 
belsejébe 
ne tudja senki mi van az ember lelkébe 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
 
Amikor megértjük a lényeget… 
 
Tudom, esendı-emberi vonás 
a pillanat-kínálta cifraság 
kívánása: tőzijáték és csillogó ködök, 
mesék ékítik fel az Ünnepet… 
Ragyognak csinált ékkövek 
gyanánt a hívság, a parádé 
— a hőlı szívő, bús világé —, 
kalmárok kötnek üzletet, 
s a felkínált portéka fogy, 
kereset lesz, ha jó, ha rossz, 
csak messzirıl virítson —, egyre megy. 
TUDOM…. 
De hogyha egyszer mélyet dobban 
s forrót a szív, ha gyertya lobban, 
és mézként csurran ajkadról az ének: 
girlandok közül kel útra a lélek, 
kék-piros- és azúrszín gömbökön. 
Ám túl tengeren túl Araráton, 
mit meglelsz, mégis a Karácsony…. 
Igaz: 
a tántorgót mi hajtja át 
elıször? — ez a játékos varázs —, 
ó, nézd el néki, Istenem! 
Sztaniol-pompa ez, hiszen 
kellékei — én úgy hiszem — 
csupa kifundált csoda-pótlék. 
Ámde az ember ösztönei — jórészt — 
valami magasrendőt is megsejtenek. 
Csordul a jóság, az öröm 
— e ritka vendég —, s hátha gyöngy- 
fénye nem lesz ártalmunkra, míg 
e külsıség csak eszköz, s nem hamis 
a szándék —, hátha gazdagít?! 
S ha néhány napra csak (lehet) 
a koldus-szív leveti rongyait, 
tegye…! Talán egykor malasztja származik 
a káprázatból, amikor megérti majd a Lényeget… 
 

D..J 

 

 
 
 
Legenda 
 
Aszott mezıkön három vándorok 
bölcsek, királyok, koldusok? — 
kopott saruban, porlepte köpenyben 
mennek az égı sziklarengetegben; 
rég elindultak s hetek óta mennek 
a sárga-barna sivatagon át, 
hol hemzsegnek a viperák, 
s odúkból gyilkos mérgő skorpiók; 
mennek tevecsont-, tevehát 
sziklák között a három vándorok. 
— És gyors alkony jött —, este lett 
egy végtelennek tőnı nap után, 
és éj közép lett s csillagok, 
s megtelt a síkság különös zenével; 
lebegı lelkek énekével. 
Hárfáztak mint a szirtek, s citerán 
Játszott a karmos bokorszıttes. 
Százujjú szél pergetett dallamot 
törékeny húrokon, azon 
a titkokkal tel éjjelen. 
Egy hallgatag szfinx nyúlt el, valahol 
messze: egy szürke fényő felleg, 
szarván a Legszebb Csillag tündökölt, 
s intett a három fáradt idegennek. 
Dombok simultak el, mint hullám- 
íve rejtett értelmő, ısi verssoroknak; 
tetık villantak föl; téglái rótt falaknak, 
és akkor ott — tán egy kerítés görbe vállán: 
megdılt, ingatag gerendák föl 
tőzte magát a vezérlı Csillag. 
A három vándorok földig hajoltak, 
pedig csak jászol volt, s nem trónusok, 
mi barlang mélybıl ragyogott ki —, benne 
az Élet gıgicsélı Fejedelme. 
És barmok lehelték körül: ne fázzon! 
Tej csillogott az édes szájon. 
Bárányok hömpölyögtek, kondorak. 
Mezei jámbor népség: pásztorok 
vonultak, megálltak és leborultak, 
míg fél-karéjban szunnyadt Betlehem… 
… S az állatok nyakában csöndesen 
megcsendült egy-egy rézkolomp —, 
                                    mint fán a csengı. 
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SITKU RÓBERT  

 
Belülrıl kifelé 

 
Néztem a lángokat, majd 
a hamut, hogy sínylett; 

felcsapott magasra, majd 
egyszer csak kicsiny lett, 

 
végül nem voltak lángok, 

csak parázsló izzás, 
s mi elıbb még halom volt, 

most kiégett tisztás. 
 

Mintha bennünk fordítva 
történne meg minden; 

azt hisszük, hogy minden van, 
pedig semmi nincsen; 

 
és belülrıl kifelé 
izzik el a látszat, 

és elcsendesül sorban 
minden magyarázat. 

 
Ürességünk kitárul, 

mint egy kopár tisztás, 
amin csak a fı nı és 
azon kívül nincs más. 

 
 

Vámpírok 
 

Ma te ölsz  meg engem 
holnap majd én éged. 

Ereim csapolod, 
én szívom a véred. 

 
Erıink fogynak így, 

de minden nap kezdjük- 
két üres ostoba; 

be sosem fejezzük? 
 

Aszottra szikkadunk, 
már a szél is elfúj. 
Akarjuk! A sebünk 
minden nap kiújul, 

 
és öldöklı hévvel 

egymásba harapunk- 
de mit nyerhetünk így, 
ha mindent akarunk? 

 
És álmomból kelve 

vér íze a számban… 
Csupa vér a fogam…, 
önmagamba vájtam. 

 
 

Korhatag 
 

Elvégeztem minden dolgom. 
A szék már üresen áll. 

Nevetés fogadja és csend, 
bármit csinál a halál. 

 
Ürességre kellett szoknom 

és folyton ébrenlétre; 
nem sok volt, mi kitölthetett, 
s nem tudtam, hogy mi végre. 

 
Nem aludtam, mikor mások 

elhitték az álmukat, 
s habzó szájjal, üres szívvel 

ugatták a vágyukat. 
 

És fel kellett, hogy fedezzem, 
hogy egy-egy pillanatban 
földbe döngöl a gondolat, 

hogy ki vagyok, s hogy mi van. 
 

Elvégeztem minden dolgom. 
Vajon ki írja ezt még?- 

a gyümölcsfát is kivágják, 
ha már termést nem ad rég. 

 
 

Halhatatlanul 
 

Halva szeretlek. 
Az élık 

túl bonyolultak. 
A kitárt kapukon 
nem engednek át. 

 
 

Az éj mesél 
 

Mohog a tőz  a kályhában, 
szikrákat szór a kémény. 

Lehet, hogy még ébren talál 
ma éjszaka az éjfél. 

 

Madarak hangját hallgatom 
s a felzizzenı csendet, 

a csillag-hadat nézve, mint 
az égre felfestettek. 

 

Átnyúlok az erdık fölött, 
mint egy hatalmas álom, 

az összes gondom eltörpül 
most, csak egy ákombákom; 

 

és látom, ahogy megnyugszik 
a szív, az elme, a táj, 

és úgy alszik el minden, mint 
egy csókkal jóllakott száj. 

 

Én nem ébresztenélek fel, 
ha semmi, amit látok, 

ha nem adhatok mást, mint egy 
agyonmosott világot; 

 

és  nem ráználak, hogy ébredj, 
ha nem tudlak szeretni, 

míg nem tudom a félelmet 
az éjben eltemetni. 

 

Aludj még. Ne ébredj. Pihenj. 
Álmodjon még a holnap. 
Élık legyenek az élık 
és halottak a holtak. 

 
 

Portrék 
- SZ.M.- 

 

Egy felhúzott, betárazott 
revolver vagy néha, 

az „Elegem van” ujjával 
a ravaszon, 

mikor az ostobaság 
és a szarakodás már 

elviselhetetlen. 
 

Míg máskor-ha kell- 
a  fejedhez is emelnéd 

azt a fegyvert, 
ha másnak ezzel egy 
kicsivel is jobb lesz. 

 

Egy ajtó vagy, 
ahol ez a két világ 

folyton cseréli a helyét, 
hol egyik, hol a másik 

lépve át rajta, 
pedig nem foglalkozik 

vele senki, 
hogy korhad-e vagy bírja még. 
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA 
 
 

 
Karácsony a templomtéren, 50x70 vászon, olaj 

 
 

 
Advent, 50x70, farost, olaj 
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BOÓR JÁNOS 
 
 

A lusta 
 
A restség a vállára ült, 
le is feküdt, elszenderült, 
ráncba győrte a kispárnát, 
s álmodtatja vele álmát. 
 
Nem gyötri a munka kínja, 
bódult agyát csend pusztítja. 
Jól esik a semmittevés, 
de neki még ez is kevés. 
 
Bár álmában mindig alkot: 
javítja a repedt balkont, 
cserepet rak háztetıre, 
ám nappal, tunya a dıre. 
 
 
Divatozom 
 
Nyakkendımön eltőnıdöm, 
kell, mert ı a tekintély. 
A kalapom hetyke, nyalka, 
el nem adnám semmiért. 
 
Zakóm színe lilabarna,  
nadrágom meg igen kék, 
valamelyik divatlapban 
még modell is lehetnék 

 
 

Borút 
 
Döcögött a kicsi kocsi, 
úgy berúgtunk, mint a csacsi. 
Odafent a szılıhegyen 
a pincében Peresztegen. 
 
Távol volt a pince vége, 
a hordósor csapra téve, 
mindegyikbıl kortyolgattunk, 
bénult a sok bortól agyunk. 
 
Közben a gyomrunkban volt nász. 
lagzit ült ott bor s a kolbász. 
Feljöttünk a levegıre, 
s kinti látvány lett belıle. 
 
 

 
Számvetés 
 
İsz fejemmel nézegetem, 
fáradt évek alkonyát. 
Gazdag élet árnyékában 
a boldogság ragyog rám. 
 
Nem tagadom az éveket, 
az idı már elszaladt, 
régi álmok menekülnek 
s nyomukban csak múlt maradt. 
 
Itt hagyom az emlékeket, 
a rímeknek mámorát, 
dúdoljátok én helyettem,   
a szép szavak dallamát. 
 
 
Születtem 
 
Forró testek vad vágyai, 
alélt lelkek szép álmai 
teremtettek, létrehoztak, 
anyaméhbıl kibontottak. 
 
Felsírt hangomból lett öröm, 
azóta az álmot szövöm, 
zegzugos útjaim járom, 
keresgélve igaz párom. 
 

 
Névnapi köszöntı 
 
Ne számoljuk az éveket! 
Feledjük a tegnapot! 
Ami elmúlt nem jön vissza, 
hiába is akarod. 
 
Szívbıl jövı szeretettel 
köszöntjük a névnapod. 
A bánatot félretéve 
vigadunk mi jó nagyot. 
 
Szíved tája, tudom, sajog. 
Ne sajogjon, mondom én! 
Kívánunk sok boldogságot, 
a névnapod ünnepén. 
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BOÓR JÁNOS 

 
 

 
 

Pentele híd fotó 
 
 

 
 

Fergeteg fotó-montázs 
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BOÓR JÁNOS 
 
 
 

 
 
 

„Négy gólya nyolc szemmel…”  fotó 
 
 

Az AKIOSZ Weöres Sándor [nyári] pályázatán díjazott fotó 
 
 
 

 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 59 

SÁRKÖZI LÁSZLÓ 

Belsı világ 
szonettkoszorú  – részletek 

 
I. 
Az éj 

Az álmok zöld és néma völgyét járom  
és nem tudom még, hogy merre térek holnap;  
érzéseim őznek, messzi elsodornak  
várva az estet; megnyugvásra vágyom.  

Hámló seb az alkony, mögötte éjnek  
kútja, a hold benne – hıs, harcos végzet;  
vértje csillan; lázad, hogy haljon újra.  

Végtelen utakon új utak futnak  
s mi végre vándorlok, nem mondja semmi se.  
Szegélykıre ülök s nézek a semmibe.  

Hideg villanás: egy sárga lámpa rám néz,  
dohos, kék macskakın tőnıdik a fény  
s tízezer magánnyal ölel át az éj  
hol fekete holdtól barna minden árnyék.  

 

II. 
Koldus szonett 

Hol fekete holdtól barna minden árnyék,  
koszos kartonpapírján koldus köhécsel,  
kutyája bökdösi; "hagyj már, nagyon fáj még..." 
s gazdáján szeme a Hőség Zen-körével.  
Törpe toporog; undorral tojnak rá;  
csak négykézláb mászik: hátra néz térde,  
agresszíven üti földhöz poharát;  
márvány falakon kong az alkony mérge.  
S míg zsebre tett kézzel mélázva sétáltam,  
a koldus lökdösı poharába pöktem  
a többit fedje el feledés homálya...  
ı sem s én se lettem sehogyan se könnyebb.  
       Nyomorulok s bennem meghal a jó szándék: 
       huszonkilenc évem nem több: szédült játék.  

 

 

 

III. 
Szemközt az örökléttel 

Huszonkilenc évem nem több: szédült játék;  
ma ékes vagyok – holnap tán éktelen,  
végtelen örvénybe hull jó és rossz szándék.  

Életem: mint álom – tőnik a sohába,  
a sírnak súlyát felfogni képtelen  
s a kı illatát sem érzi a mohában.  

Bármit építenék, hiába, mert légvár  
s porlepte ajak mi a múltból dörög;  
mert múló még tán az is, ami örök:  
hamuvá lesz egyszer a csillogó gyémánt.  

Fényem alkonyán, éjemnek reggelén  
megvendégelsz egyszer sötét örökzölddel  
Pandora; szelencéd nyitott örökkön, mert  
fáj a fény és dideregve megyek én.  

 
 

IV. 
A Taigetosz alatt 

Fáj a fény és dideregve megyek én  
magam ölelve át mint síró kisgyerek  
kit vernek s kilöknek egy téli éjjelen  
az utcára s őzött szemmel messze néz:  
és szemem elıtt elsuhant a jövı;  
mostohagyerek – mind mostoha a sorsa,  
váltig küzd és fárad, mindenki tapossa:  
adós életével kötözik röghöz.  
Bennem égı hajjal rohannak az évek,  
mit keresek itt? téblábolok csupán;  
nézem a világot értetlen és félve  
s tovább kóboroltam tőnt árnyak után,  
már tudtam; senkinek soha sem hiányzom  
és kitalálom új, saját kis világom. 
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V. HEGEDŐS ZSUZSA 
 
 
Fecském, fecském… 
 
(3).”Vándorfecske hazatalál, 
      Édesanyja fészkére száll…” 
...jut eszembe a kedves, villás-farkú barátainkról 
szóló „Székely fohász”;- a számtalan népdal, vers 
és mondóka. 

Több mint tíz éve élek Debrecenben. Azóta 
az idén másodszor láttam átröpülni udvarunk fölött 
egy-egy csivitelı fecskepárt. Nem szeretik a város 
füstös levegıjét. Pedig mennyi kedves, 
felejthetetlen emlék főz hozzájuk! 

Fülembe csengnek nagyszüleim intı szavai, 
amikor gyermekkorunkban elıszeretettel 
settenkedtünk az alig másfél méter magas 
kocsiszínben; - a csaknem minden szarufán sárból 
és szénából épített kis létesítmények körül.  

– „Hozzá ne nyúljatok a tojásokhoz és a 
kisfecskékhez, mert megérzik az ember illatát és 
nem gondozzák tovább ıket!” – mondogatták. A 
világért sem akartuk, hogy elpusztuljanak, de 
kíváncsiságunkat valahogy ki akartuk elégíteni. 
Apró tükördarabokkal, zsebtükrökkel figyeltük 
naponta a tojásokat, a csupasz, magatehetetlen 
fiókákat, a tátongó kis szájakat. 
Szemmel kísértük fejlıdésüket, láthattuk, mint 
válnak egyre jobban hasonlóvá a „felnıttekhez”. 
Szüleik olykor kétségbeesett csiviteléssel keringtek 
a fészkek közelében, ha észrevettek bennünket. 
Néha órákig lestük, ahogy röpülni tanították a már 
kifejlett madárpalántákat;- szorgalmasan vadásztak 
az állatok körül szálldosó legyekre, apró rovarokra. 

Irántuk érzett szeretetem felnıtt koromra 
sem lankadt. Elszomorított, amikor ismerıseim 
leverték házuk faláról a fecskefészket és 
szidalmazták szorgos segítıtársainkat, mert 
besározzák a falat. Az talán el sem jutott a 
tudatukig, hogy milyen nagy szükségünk van 
rájuk! Mi a szó szoros értelmében együtt éltünk 
velük. 

Történt egyszer, hogy a munkából 
hazatérve a fürdıszobában szokatlanul sötét foltra 
lettem figyelmes. Egy pillanatra megdöbbentem, 
mert nem volt az más, mint a villanybúra fölé 
épített, félig-kész fecskefészek. 

– Ó, ti kis ostobák! Hát nem találtatok 
magatoknak más helyet! – kiáltottam föl 
akaratlanul. Szívemet egyszerre járta át az öröm és 
a kétségbeesés. Büszke voltam rá, hogy barátaink 

már így bíznak bennünk, ugyanakkor 
aggodalommal töltött el, hogy mi lesz, ha mégis 
félnek majd a közelségünktıl és elmenekülnek a 
sötét éjszakába, ha majd villanyt gyújtunk. Egy 
már bizonyos! A fürdıszoba ablaka egész nyáron 
nyitva lesz! 
Családtagjaimnak lelkesen újságoltam a nagy 
eseményt.  

– Te nem vagy normális –, mondta a férjem 
fejcsóválva, amikor megmutattam neki 
bérlıtársainkat. 

– Le kell verni a fészket!- javasolta az 
anyósom.  

– Mit gondolsz, milyen kosszal jár majd, ha 
nınek a fiókák! Elhullajtják a bogarakat,  
az ürüléküket a földre potyogtatják,- érveltek, 
gyızködtek felváltva. 

– Márpedig a fecskefészek marad! – 
jelentettem ki ellentmondást nem tőrı hangon. 

Majd én gondoskodom róla, hogy ez ne 
történjen meg. Szegénykék annyit fáradoztak, mire 
felépítették az otthonukat! – Nem lehetünk olyan 
szívtelenek, hogy tönkre tesszük a munkájukat! –
Széles deszkapolcot raktam a fészek alá, hogy az 
elıbb említett hulladékok arra potyogjanak. A kis 
jövevényeknek még egy háromszöglető lécet is 
fölé helyeztem, hogy azon kényelmesen tudjanak 
ülni, ha már kinövik a családi lakhelyet. 

A fecskepár eleinte valóban megrémült a 
hirtelen kigyulladó fény láttán, de hamarosan 
megszokták és félrehajtott fejjel, érdeklıdve 
figyelték mindennapi ténykedésünket. 

A tojásait melengetı „kismamának” már 
fontosabbak voltak jövendıbeli csemetéi, mintsem 
a saját félelmei. Így aztán párja is ott maradt 
mellette. Munkatársaimnak is elújságoltam a 
történteket, de azok értetlenül bámultak rám. İk 
bizony még a ház körül sem tőrik meg!- 
bizonygatta az egyik. Szinte záporoztak felém a 
negatív vélemények, így aztán arról már mélyen 
hallgattam, hogy a nyári-konyhában a karnisra is 
fészket akart rakni az egyik pár. Csak azért nem 
engedtem meg nekik, mert a bezárt ajtón nem 
tudtak volna közlekedni, amíg mi távol vagyunk. 

A kis fecskék hamarosan kikeltek és 
hihetetlenül gyorsan nıttek. Gyermekké váltam 
újra, amikor a fészekbıl négy, bogárfekete szempár 
villogott rám. A szülık is ott üldögéltek az általam 
készített üllıkén. A szokottnál is több idıt 
töltöttem a fürdıszobában, hogy minél jobban 
szemügyre vehessem ıket. Gyorsan elröpült a 
nyár! Még véletlenül sem voltak takarítási 
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gondjaim. Közvetlen-közelrıl láthattam a 
szárnyaikat bontogató fiókák esetlen 
próbálkozásait. Mondjanak csak az ismerısök 
rólam azt, amit akarnak! Ezt az élményt nem 
pótolja semmi más!  

İsszel hihetetlenül sok fecske győlt össze a 
kertünket átszelı villanydróton. A mieink, – mert 
bizonyosan tudtam, hogy ık voltak: – búcsúzóul 
egy-egy tiszteletkört írtak le a fürdıszobában és a 
nyári-konyhában. 

Egy másik alkalommal arra lettünk 
figyelmesek, hogy a kecske-ólban élı fecskepár 
nyugtalanul köröz az udvaron. Talán macska 
ólálkodik a fészek körül? – gondoltam. 

Legnagyobb meglepetésemre egy jól 
megtermett,- fecskékre egyáltalán nem hasonlító-
pelyhes – tollú madár visítozott a szalmában. A 
fészek üres volt. 

Alighogy visszaraktam, újra a szalmába 
huppant. Szegény pótszülık, – mert már semmi 
kétség nem fért hozzá, hogy valamilyen úton-
módon más madártojás került a fészekbe, – nem 
gyızték élelemmel a torkos kis apróságot. Most 
pedig rémülten cikáztak föl-alá az udvaron, mert 
nem bírtak többé neveletlen fiókájukkal. Nem volt 
más választásunk: – egy papírdobozból szállást 
készítettünk neki és legyekkel, gilisztával tápláltuk 
tovább. Saci, mert ezt a nevet kapta tılünk, – nem 
maradt sokáig a dobozban. Folyton kiugrált belıle. 
Röpülni tanítottuk, míg egyszer csak szárnyra 
kapott. Két nap múlva kiröppent a szabadba és a 
körtefán landolt. Ettıl kezdve gyakran ébredtünk 
rigófüttyre és a kertben sokszor találkoztunk egy 
közelünkbe merészkedı kismadárral. Ez 
bizonyosan Saci! – találgattuk olykor. A lányok 
csak jóval késıbb vallották be, hogy ık 
csempészték be a fecskefészekbe a tojást. Mi 
tagadás! Saci felnıtt, de a kis fecskéknek akkor 
nyáron nyoma veszett a kecske-ólban. 

Legkedvesebb élményem mégis ahhoz a 
nyárhoz főzıdik, amikor édesanyám lelkesen 
mesélte, hogy segített a kis villás-farkúaknak 
fészket építeni. 
A Sebes-körös menti szikes vidékre meglehetısen 
aszályos idıszak köszöntött. A fészekrakók minden 
próbálkozása kudarcba fulladt. A csırükben 
hordozott vizet a szomjas föld egy pillanat alatt 
elnyelte. Hiába próbálták a szarufákhoz illeszteni, a 
csaknem pocsolyává vált sár lecsorgott a földre. 
Édesanyám egy nagy elhatározással sarat gyúrt, és 
szénatörmelékkel egymáshoz illesztgetve a 
borsónyi sárgombócokat – mintegy kétujjnyi széles 

fészket épített, majd várta, hogy amint szikkad egy 
kicsit a sár, - tovább folytathassa. Örömmel vette 
észre, hogy a fecskepár az ott hagyott anyagból 
újabb sávval gyarapította a megkezdett 
létesítményt. Most már közösen fejezték be! Tollal 
kibélelte és kíváncsian várt. A fecskék 
villámgyorsan elfoglalták otthonukat, és néhány 
nap múlva kis apró, pöttyös tojásokkal 
örvendeztették meg házigazdájukat. 

Vége-hossza nem lenne az apró kis 
történeteknek, ami hozzájuk főz. 
Már csak azon bánkódom, hogy itt ritkán jelennek 
meg és a hírekbıl tudom, hogy egyre kevesebben 
térnek vissza hosszú vándorútjukról. Itthon az 
idıjárás viszontagságai miatt nem találnak 
elegendı élelmet, a távoli Afrikában pedig a 
szárazság nem biztosítja kellıképpen számukra az 
eledelt. Sokan közülük az úton pusztulnak el, míg 
számos társukat egyszerően lelövöldözik az 
ínyencek. Engem mindenesetre örömmel tölt el, 
hogy hosszú évtizedekig a közelükben élhettem és 
a fentiekhez hasonló élményeket élhettem át. 
 

 
 

 
V. HEGEDŐS ZSUZSA: Téli tájban fotó 
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B. SZABÓ ANNAMÁRIA 
SZANNI 
 
 
Január harmincegy 
 
„Szülinapod” lenne ma! – ha élnél. 
De az évek messzi repítettek. 
Hiába szépítem bármivel, a napjaim – üresek 
lettek. 
Sok évig voltál igazán az enyém, 
Mert itt voltál minden ünnepen, s zivatar idején. 
Most elıtted állok, s egyikünk sem látja, 
Hogy a másik milyen fájdalmasan várja. 
Sohasem találkozunk?! Remény..? Semmi nincs 
már?.. 
Eszembe jut néha az ünnepi nagytál... 
A sok színes virág, borral telt poharak, 
S minden jókívánság, mit barátok mondanak. 
„Te vagy a legjobb barátunk, hát élj soká! 
Biztos, hogy száz évet élsz, mert hová sietnél? 
Hová?” 
Rózsák, orchideák, arany nyakkendıtő, 
Pezsgıt innék Rád, de egyedül keserő. 
– Sírkı elıtt állok. Hó szitál, és fúj a szél. 
Nem éltél „száz évet”. De kár, hogy elmentél. 
Gondolkodom. Mi ajándékot adhatok ma Neked. 
– Itt hagyok egy tiszta fényő kristályt. – A 
könnyemet. 
 
 
 
Fény a sötétben 
 
Csak csendesen lépjetek, és sok gyertyát 
gyújtsatok. 
Ennyit kíván mára minden halottatok. 
És egy Rá gondolást, ami fontos nagyon. 
Csak egy szívdobbanást, amikor ott hagyom, 
Hogy nem felejtettük el a kedves mosolyát, 
Hogy ırizzük magunkban, minden mozzanatát, 
Mikor együtt éltük az ünnepek sorát. 
Gyertyafény fogta át mindenki mosolyát, 
– Mennyire törékeny, érzékeny pici láng... 
És mellettünk remeg életünkön át. 
Észre sem vesszük, csak élünk és rohanunk. 
Pedig velünk van, ha születünk, s amikor 
meghalunk. 
İrizd ezt a lángot szívedben minden nap. 
S ırizd vele együtt a Kedvest. A halottad. 
 
 

 
 
 
Utolsó álmodás 
 
Míg élünk, nem hisszük, hogy mi sem leszünk 
egyszer. 
Hiába mondjuk el magunkban ezerszer. 
Egyenként fogyunk el, mint szélben a levél. 
S mindenki kevesli azt, amit addig él. 
Így tőnünk el lassan, s észrevétlenül, 
Helyünkben az emlékezés nagy kérdése terül: 
Mindenki mást gondol, mind, akik szerettek. 
Mind, akik bántottak, mind, akik kerestek. 
Egyik mosolyunkat, másik a szívünket. 
Többi csak úgy néha emleget majd minket. 
Kinek mi volt fontos. Kinek mennyit adtunk. 
Tettünk-e annyi jót, amennyit akartunk? 
Nem készülünk soha, erre a nagy napra. 
Pedig félünk tıle sokszor, gondolatba. 
Az életünkbe kéne mindent jóvátenni. 
Hisz utána nincs már lehetıség, semmi. 
Hiába szeretnénk bocsánatot kérni, 
Nem tudjuk még egyszer az életünket élni. 
S mikor már csillagpor hullik a szemünkbe, 
Elcsendesül minden, s nem látunk már tıle. 
Utolsó gondolat, utolsó sóhajtás, 
Utolsó megbánás, utolsó álmodás. 
Mind magunkkal visszük, csendes fájdalommal. 
Hervadó virággal s egy kis földhalommal. 
Nincs bennünk háborgás, de nem is nevetünk. 
 
Nem hibázunk többé, de nem is szeretünk. 
Elringat bennünket a végleges magány. 
De találkozunk a fények másik oldalán. 
 
 
 
 
Kalandozó fény 
 
Érzelmek sokasága repked. 
És nem tudod, hol keresd magad, 
Mert innen is – onnan is 
Fényre vágysz, 
De fény és idı is elszalad. 
És ott maradsz – Magad. 
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B. SZABÓ ANNAMÁRIA 

 
 

 
Szıtt sapka  …. vegyes technika 
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B. SZABÓ ANNAMÁRIA 

 
 
 

 
 

Galagonya… vegyes technika 
 

A kép díjat nyert az AKIOSZ (nyári) Weöres Sándor pályázatán 
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HALÁSZ ERZSÉBET 
 

Az ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ véget 
ért, de a film továbbpereg 

 
Két lány most is egy irányba indult el, ügy, 

mint régen. Egy darabig csöndben ballagtak 
egymás mellett, aztán Anna megszólalt; Te,Viki, 
az én történetem azért nem ilyen kerek. Vagyis 
nem mondtam el mindent, csapja fel a fejét 
elszántan. Szörnyő dolog történt velem nem rég, 
mondja komolykodva, de valami furcsa fény 
ragyogja be az arcát. A „lányok” egyszerre 
kortalanok lesznek, kíváncsiság vibrál a levegıben. 
Viki rögtön beletalál: Pasi?– kérdezi, mintha ez az 
ı korukban a legtermészetesebb lenne. Anna arca 
pirosra vált. Kirobban a nevetés. Szívbıl. A 
borzasztó az –, makogja a hajdan kiválóan 
fogalmazó Anna...”hogy szerelmes vagy” – fordítja 
le Viki, és már dılnek egymásra. A felszabadult 
nevetés kidobja még a maradék titkokat is. 

ANNA: A taxiból kilépve elektromos ütést 
éreztem, valami megállította kezem-lábam, „oda” 
kellett néznem. A Keleti félköralaku szegélyén 
lépkedett, kis fejbiccentés után tovább akart menni, 
de egy pillanatra találkozott a tekintetünk, ettıl 
megállt. Csak álltunk bénultan. Dühödten 
meredtem a kettınket elválasztó autóırületre. Mi a 
nyavalyát tülekednek ezek? Mi olyan 
világrengetıen fontos? Nem adnának egy résnyi 
helyet, ahol átfuthatnék! Egy pillanatra az is 
felvillant, hogy belerohanok a forgalomba 
(legfeljebb elütnek) –, de akkor egy mérges hang 
visszalódított a valóságba: „Mi van, mit vacakolsz 
ott?” – fordult hátra a férjem a bıröndökkel. A 
varázslatnak annyi –, gondoltam mai nyelven 
szólva. Hát ı volt az, akivel Prágában voltam, 
emlékszel? És most? A világ legostobább két 
embere emelt fıt imitálva indulni készült – 
egymásnak ellentétes irányba. A nı a férjével a 
prágai vonathoz, a férfi a 30-as buszhoz, Újpest 
felé. Csakhogy nem bírtam elindulni, a nyers hang 
annyira abszurd volt, egy pillanat alatt világossá 
vált, hogy hol vétettük el sok évvel ezelıtt. 
Részben nagyanyám örök macerálása, másrészt az 
ı megjegyzése, mely szerint erotikus hıfokom 14 
éves kislányénak felel meg. A házasság biztonságát 
választottam akkor a vadember helyett –, 
szögeztem le, mikor éles fékcsikorgás hallatszott 
(de csodás módon anyázás nélkül), erıs szoritás a 
karomon – és már fönt is voltam a járdán, néhány 
vigyorgó férfiautós megértı pillantásától kísérve. 

Ott állt egy állás nélküli tanár és egy szerzıdéses 
könyvtáros –, természetesen mindketten lakás 
nélkül, de szorosan kapaszkodva egymás kezébe, 
futottak a gödöllıi HÉV-hez. Egy öreg barát 
fogadott be bennünket. 

VIKI: Nekem is van egy titkos fiókom, amit 
csak neked nyitok ki most. Én azért váltam csak el, 
mert az anyám nem szívelte a férjemet, 
csıdtömegnek tartotta. Lakásunk nem volt, az 
anyámmal laktunk. Mire eljutottunk a válásig, már 
majdnem tettlegességig fajult a győlölködés. Az 
anyám, miután nem gyötörhetett tovább a 
„senkiházi” férjemmel, már „csak” megkövetelte, 
mint egy kiskorútól, hogy számoljak el az 
idımmel. Sokat ültem könyvtárban, nyelvvizsgára 
készültem –, ha nem néztem az órát, nagy 
csetepatékkal fogadott esténként. A férjem meg 
hívogatott, hogy találkozzunk, mivel mi szerettük 
egymást. İ ügy oldotta meg ezt a gondot, hogy 
éjszaka, mikor az anyám már aludt, bemászott az 
ablakon hozzám. Szerettem ıt, de veszekedtünk, 
mert féltem, hogy kiderül... A férjem inni kezdett. 
Keményen. Mire találtunk albérletet, már késı 
volt. Küzdött nagyon az itallal; beépitettek a bıre 
alá egy szerkentyőt, amire nem lehetett „ráinni”. 
Fél évig bírta. Belehalt. 

Meglett a nyelvvizsgám. Messze tájakra 
utazgatok –, de azt a hétágra sugárzást 
elvesztettem. De figyeled?! Már el bírtam 
mondani. Mert itt vagyunk mi két ütıdött, akik 
pironkodunk, nem merünk beszélni róla, de látod, 
kiderült, hogy bár nagy kacskaringóval, de 
rátaláltunk a gyöngyszemekre is. 

Hogy felidézhettem, újra érzem, hogy élek! A 
Te ragyogásod hathatott így rám! Ne veszítsük el 
egymást! 
 
 
Sorsközösség 

 
–Kicsaltál ide a francba? Kurva vagy, tudd 

meg! Rohadék! – ordította az éppen leszállni 
készülı kamasz. Haja sárgára festve, beszéde 
számomra idegen tájszólás, de talán a durvaság 
teszi oly idegenné. Izzó győlölet pásztázza a 
buszon ülıket –, bennük az egész világot talán. 

Csak abból tőnt fel, hogy hozzám szól, mert 
egy kicsi, de erıs kéz csattant a fülemen, teljes 
erıbıl ütött, teljes hangerıvel ordított a hetes 
buszon, kora délután. Padlónézı emberekkel volt 
teli a busz. Én ültem, egy Görögország útikönyvet 
nézegettem. Reggel dılt el, hogy sikerül eljutnom 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 66 

végre. Talán mosolyogtam magamban és ez 
feldühítette(?) De hogy következik az esetleges 
mosolygásból, hogy pont én, pont ıt kicsaltam...? 
Szellemi szintem nulla, mozdulni is alig, de a 
következınél le kell szállnom. Tehetetlenül, 
némán. 

* 
Nem merenghetek a történteken, mert 

kisiskolás pártfogoltamat látom rohanni felém, a 
hátizsák verdesi, ugrál a hátán, szipogva bújik 
hozzám, rázza a keserves sírás. Megemelem kicsit 
az állat: vörösen izzik az arca, rázkódik, és valami 
borzadályt látok a szemében. 

– A fülemet verte nagyon, pedig nem 
szaladtam el, csak nyüszítettem, mint a kutya, és 
hátráltam, ahogy az a nagy jött felém, és mondtam, 
nem tehetek róla, csak kicsit játszottunk, és nem is 
igazságos, hogy a nagytesóm elfutott, de már 
csapódtak is a fülemre a rohadt-nagy kezek, pedig 
azt mondja mindig, hogy a kisebbet nem szabad... 
Nem bírom ıket többé látni se! Mert ugye anyák 
napján azt kellett szavalnom:”úgy szeretem 
édesanyám, mint lepke a mézet”. İ meg most azt, 
hogy „ne a fejét üsd” –az édes apámnak. Ennyit. 
Ordítva zokog. 

Valahogy szóhoz jutok: Mi van? Kirıl nem 
tehetsz? – Hát lekvárt kellett kavarhatnunk az 
udvaron, de mikor ık bementek, hagytuk, 
rotyogjon és fröcsköljön csak magában, mi meg 
focizunk egy kicsit. Aztán belezutty. A labda a 
lekvárba. A tesóm beszaladt, hogy megmondja, de 
gyorsan futott is vissza, és közölte, hogy lesz még 
egy kis hülyegyerek , mert mikor benyitott, azt 
csinálták, amitıl gyerek lesz. İ ügy látszik tudja, 
de nekem semmi fontosat nem mond el idıben. 

A nıvérem azt mondja, ezt ölelésnek hívják, 
és van olyan vers, hogy „ölnek,ha nem ölelnek” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GYŐRİDÉSPRÓBA 
(Ez az írás díjat nyert az AKIOSZ [nyári] Weöres 

Sándor pályázatán) 
 
 
„Egyetlen parancs van, o többi csak tanács: igyekezz úgy 

érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára 
legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, 
fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor: Szembe-
fordított tükrök) 

 
 
 
Ez egy borzalom! Egy átok ez emberen! Ez egy 

RÉM RONDA VÖRÖS BARAKK 
AMERIKÁBAN! (M.-G. Landes-Fuss, Magvetı, 
1987. Ford.: Xantue Judit). 

Nem maradsz le önutálatban, kínlódásban a 
barakk kábítószereseitıl. A borzalmaiban, a 
nyomorúságában. Idınként ott ugrál elıtted a 
kiszállás reménye, mint pici fény föl-fölvillan, és 
vele a felismerés, hogy a siker igazából rajtad 
múlik. Csak a tisztán eltöltött idı mutatja meg, 
hogy mit nyerhetsz. 

Vagyis: próbáld ki egyszer önszántadból, hogy 
nem gyújtasz rá sem a szokott, sem a régen vágyott 
cigarettára 1-, 2-, 3 napig. Ritka jó érzés, hogy le 
tudod szívni a levegıt, illatokat érzel. – Le kellene 
szokni – morfondírozol (sokadszorra). Persze, most 
nem alkalmas, be kell fejezni a félbehagyott oldalt, 
fel kell hívni a folyton kekeckedı fınököt, neki 
kellene futni a nyelvvizsgának... 

Aztán - amin a legjobban elámulsz –, hogy 
rosszabb lett attól, hogy rágyújtottál. A rágyújtás 
üdvözült mosolya lehervad, döbbenten érzed, hogy 
az iménti nagy hısbıl (ha 3 napig kibírtam, akkor 
hagyom abba, amikor akarom) hitvány, pipogya és 
felettébb ostoba féregnek érzed magad. Ha iszol 
hozzá, tompulni kezd lassan a gyalázatos érzés, de 
a reggeli ébredéskor sokszorosára növekedve 
rátelepszik testedre-lelkedre. Azok a percek (órák) 
a fıbőnösök, amikor eldöntıd, hogy megveszed. A 
szorongás már a döntéskor oldódni kezd: a 
trafikoshoz kedvesen szólsz, könnyebb lesz a súly, 
amit vonszolsz, a fizikai is, a lelki is. A szorító 
problémák bagatellnek tőnnek, mert majd mindjárt 
végiggondolod... Ha rágyújtasz. Itt a csapda. 
Hányszor dobtál ki megkezdett doboz cigarettát, 
fél üveg sört öntöttéi ki – és mindig minden 
kezdıdött elölrıl. Mert egyszer csak jön egy érzés 
(egy ütés), valami olyasmi, hogy nincs értelme, 
hogy nem volt értelme... és az érvek, az okosan 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 67 

végiggondolt érvek semmivé foszlanak: a félig 
szívott cigarettánál újra nullának érzed magad 
önmagád elıtt. 

Tíz év multán is visszapergeti egy jól elhelyezett 
ütés. Rossz helyen rossz válasz. 

– Orvosnál voltam –, mentegetızik A. a pici 
késésért. Szerinte nyugdíjba kellene mennem. – 
És? – Lehet, hogy... – írjon pár sort, és adja le a 
munkaügyisnek nyugdíjba menési szándékát. És 
már ott sem volt. Ám rögvest ott volt a 
munkaügyis: – Megírta már? 1-2 mondat elég. – 
De nem akarok – üvöltıd, csak az orvos... Már 
nem lehet visszavonni – mondta egy lesöprı 
mozdulat kíséretében – s egy papírt nyomott a 
kezébe, meg tollat. És elviharzott. 

Aztán rövidesen ott toporgott egy jóltáplált, 
frissen (és bıségesen) sminkelt leányzó. Hosszított 
kék körmeivel A. felé bökve közölte, hogy 
alkalmazni fogja, – öregség nem akadály –, 
kacsintott, megtoldva a bájmosolyt. Maga úgyis 
csak beszerez, nem érdekel, hogy mit, csak egy 
darab ne maradjon a nyakamon. A boltban 
dekoratív külsı kell, értelemszerően ezt én 
képviselem. Megszakadni itt nem kell – interneten 
rendel. Fizetésként a mindenkori teljes minimálbért 
megkapja – úrinı vagyok. 

Levegıvétel céljából leállt az egyszemélyes 
kommunikáció. A. erıs remegést érez, cigarettáért 
kotorászik; már látja magát, amint hálás kutya-
képpel gazdája kedvére végrehajtja a zavaros és 
ostoba instrukciókat. Cigarettát nem talál, (mert 
hogy l0 éve leszokott), de választ igen:NEM! Az 
Öntelt mosoly lehervad a zsír- és festéktus 
ábrázatról. – Mi van? Tudja, hány ilyen vén tyúk 
boldog lenne...  

– Legyen. –  Mi? – Boldog a sok vén tyúk. 
 
Aki szedett már azét 25 évig becézgetett 

könyvkirakatot, csupaszított le polcokat, melyeket 
úgy gyarapított, mintha a sajátja lenne, az tudja, 
hogy nincs olyan ellenség a világon, akinek ezt 
kívánná. A fiókok megannyi kincsei értelmüket 
vesztették: ceruzacsonkokká, tollbetétekké, 
könyvújságok halmazévá, szimpla tárgyakká 
alacsonyodtak, mint ahogy A. nyugdíjassá. 

A tíz év elıtti mozdulat reszketett a kezében, 
ahogy elszorította zsebkendıvel a sebet, melyet a 
kulcstartó szakított (nem akarta elengedni a 
kulcsokat) – kitántorgott. 

Tehát aki az ütést elhelyezte, jó helyre talált. Jó 
helyre? És ha van valami olyanod, ami ezeknek 
nincs? 

Ami kívülrıl észrevehetı, hogy NEM a trafik 
felé indulsz el... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOTASZEK HEDVIG: 
Karácsony elektro-grafika 
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BODNÁR LÁSZLÓ 
 
 

Régi emlék 
 
Régi emlék jut eszembe, 
Karcsú tested szép gyönyöre, 
Hamvas arcod vágysugára, 
Szemednek szőz, barna láza. 
 
Emlékszem még bronz hajadra, 
Hogyan omlott a válladra, 
Vallomásod ırzi szívem, 
Hordom, óvom, amíg élem. 
 
Elfeledtél, rég elmentél, 
Álom csak már, hogy szerettél. 
Felderengtél mégis bennem, 
Minden szavad él lelkemben. 
 
Isten voltál s én a híved, 
Imádkoztam nap-nap érted. 
Mégis egyszer elárultál, 
Pokol tüzére juttattál. 
 
Eldobva hő szerelmemet, 
Csókunk, vágyunk mind elégett. 
Nem maradt más, csak az emlék, 
Hamuval írt szeretlek még! 

 
 

Ölellek 
 
Ölellek, mint szél a fákat, 
Hajnalt az est, Nap az árnyat. 
Szivárványként ezer színnel 
Rajzollak meg, szerelemmel. 
 
Úgy leszel te álmom része, 
Ahogy csillag éjnek dísze. 
Két kezemmel óvlak, féltlek, 
A szívemben áldón védlek. 
 
Így vigyázok vágyaidra, 
Ifjúságom gyöngyvirága. 
Elringatva száz mesével, 
Altató dalt zeng az éjjel. 
 
Takaród lesz a gyöngédségem, 
Megtalálod a szerelmem. 
Nem kérek mást, lásd cserébe, 
Szép hőséged, mindörökre. 

 

Ölellek mint szél a fákat, 
Hajnalt az est, Nap az árnyat. 
Szivárványként ezer színnel 
Rajzollak meg, szerelemmel. 
 
 
Mosolyod ırzöm 
 

Mosolyod ırzöm ártatlan szívemen, 
Elrejtve mélyen, ne bántsa senki sem, 
Miként a gyermek játékát félti még, 
Úgy ölellek át, míg ránk borul az ég. 
 

És álmomban is majd ott ragyogsz velem, 
Csillag vágy örökkön, boldog szerelem. 
Szemed szép sugára, éltemen a fény, 
Lelkemen áttetszı kristályos remény. 
 

Mert nélküled immár nincsen éjjelem, 
Árny vagyok csak itt, e földi életen. 
Bolyongok egymagam, búsan, céltalan, 
S egyre hull a könnyem, fájón, hasztalan. 
 

Mégis ırzöm csókod hős, szelíd szavát, 
Ajkamon dalolva hőség himnuszát. 
Hisz tudod rólad szól rég, minden pillanat, 
Gyönyör dallama, száz röpke gondolat. 
 

Pengetvén csendesen finom húrjait, 
Érzéssel, halkan mesélje álmait. 
Vigye majd a szél a hangját messzire, 
Mosolyod aranya szívem töltse be. 
 
 
Tıled szép 
 

Tıled szép minden pillanat, 
Nyár heve, vágy, s az alkonyat. 
Szemed egén, ahogy a Nap, 
Aranyba rejti álmodat. 
 

Csendben lezárva, szelíden, 
Messze röpít a szerelem. 
S mit ott találsz, egy új világ, 
Lelkedben nyíló tőzvirág. 
 
Szép lelked szíve 
 
Szelíd kézzel simít arcomon a szél. 
Angyalcsókot lehel ajkamra az éj. 
A szemem vigyázza ız-szemed színét. 
Ráteríti pillám bíbor köntösét. 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 69 

KAJUK GYULA 
 
 
Ballagó folyó 
 
Csend  gomolyog ködként a víz felett 
cserfes száját befogja a hullám, 
nagy ritkán elhaló csobbanás hallik; 
csöndbıl gyúrt pamacsok serege hull rám. 
Vagy tán csak a szürke nyárfa  az, 
a ködben nyújtózó androgőn kamasz, 
ki vattába csomagolt magcsomókat 
ágáról tétován tovaereszt? 
A tövistıl gyötört fejét félrehajtó Krisztus 
nem bólint;  némán áll az útmenti kereszt. 
Választ én senkitıl, rég nem kapok… 
hallgat a part, a víz, én is hallgatok. 
 
 
Bakancsok cuppognak a partmenti sárban. 
Lemondó legyintés van az indulásban, 
meddın telt a sokórás várakozás… 
elmaradt a beígért halfogás; a horgász 
talpa alatt a kavics megcsikordul, 
hallani vélem, ahogy gyomra kordul. 
Otthon rántotta várja tán, forró tea, 
vagy ágyában fészkelıdı asszonya. 
Engem sehol se vár megterített asztal, 
csak e főzfatuskó, ami itt marasztal; 
meg a puha pára, mely felszakadni látszik… 
a hegy csúcsán már a Nap sugara játszik. 
 
 
Az állomás falát éppen rózsaszínre 
pingálja  a tréfáskedvő nap. 
Két torzsalkodó hajnali rigó 
egy trilla plágiumán hajbakap…  
A nyárfa csúcsán ébredı  
örvösgalamb hangja búg, 
csitítaná jó szívvel ı  
e mihaszna testvérháborút. 
Tolóhajó messzehangzó kürtje harsan 
valahol a kavicsos kis sziget felett, 
hangját hátára veszi a zöldesbarna víz, 
jön északról megnyugtatón zengı felelet. 
 
 
Már hallom is a dízel dohogását, 
amint a vonta lassan elhalad; 
kékesszürke iszap kavarog a vízben, 
a hegy mögül piroslón felkelt már a nap. 
Alga szikkad a partmenti köveken, 

fény csillan maréknyi üvegcserepen. 
Szitakötı szárítgatja szárnyát 
az ágvégen ringó főzfalevelen. 
A köd felszakadt ; tépett foszlányait  
a hővös szél messzire sodorja… 
Bizony jólesne most egy kis leves, 
gulyás vagy tegnapi torról maradt orja… 
Hörögve feldübörög, büdös füstöt prüszköl 
egy ócska traktor  kiszolgált motorja. 
 
 
Lassan kinyit a kocsma  és a bolt 
a templomtoronyból bagoly rikolt, 
aztán a homályba visszabúvik 
a kondulástól megriadt kuvik. 
Kulcsával bajlódik a sekrestyés, 
még álmos; türelmetlenül topog 
az ısz hajú plébános. 
Elıtte áll ma egy súlyos stáció; 
a püspök úrtól érkezı delegáció. 
Deres fején még úgyis civil a kalap, 
hát fogja magát, egy serkentı felest 
a kocsmapult mögött gyorsan bekap. 
 
 
A csacsogó boltoslánytól megveszem 
cigarettám, söröm, napi kenyerem ; 
tüzes szemébe nézve elmerengek: 
milyen is volt régen az a szerelem? 
Aztán ballagok, visszafelé a kerékpárúton, 
hogy milyen látvány vár, már régóta tudom: 
csakúgy, mint ezer éve, ballag a kék folyó is 
kezembıl elgurult e vers, mint kék golyóbis. 
 
 

 
D.J. 
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MEZEY MÁRIA MAGDOLNA 
 
 
 

 
 

MEZEY MÁRIA MAGDOLNA: Vihar olaj 
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OSVÁTH IMRE 
 
 
 

Találkozás 
 

Álmomban anyámmal találkoztam. 
Arca sápadt volt holt. 

Valaha orcáján pír ragyogott, 
ısz haja most fehérebb volt. 

 

Beszélgettünk, mit rég nem tettem. 
Emlékeztünk csínyjeimre, 

a munkára is, hogy segítettem, 
rágondoltunk szegénységünkre. 

 

Fehér keze, mint enyém, eres. 
Láttam, mint kenyeret szegett. 
Átsüt kezén ma is a munka, 
vállán volt a család gondja. 

 

Mondd, Anyám! 
Már kipihented magad? 

Hatvanhárom éven át tied volt 
A napi gond. Fejeden korona, 
hosszú hajadból csavart konty. 

 

Földi életed volt merı gond. 
Az álom most is emléket hoz. 

Korán kelı munkásasszony-sors, 
a kötelesség nála íratlan törvény volt 

 

Mondd, Anyám! 
Halottaival hogyan bánik a föld? 

Pihentet-e vagy testet felıröl? 
Fiam, semmivé válik, mi élet volt, 

takar a lomha, sötét rög. 
 

Az ismeretlenrıl kérdezlek, Anyám, 
mely eljı egyszer, de ne korán. 

Az élık találgatnak: mi van odaát? 
de a kérdésre választ nem talál. 

 

Az álom tőnıben jár, 
szegény anyám, emlék ma már. 
Még feléje nyújtom a kezem, 
apámnak add át üdvözletem. 

 
 

 

Csak nézlek 
 

Hát újra itt vagy velem? 
Eljöttél ébreszteni szunnyadó 

lelkemet? Vártalak, mint gyermek 
ki ajándéknak örül, mit kósza szél 

hozott, s nem hagyott egyedül. 
Nem tudnék már nélküled élni 

magányosan, gondtalan, 
gyötrı kín kínozna, hol vagy 
hol élsz, s kínozni önmagam. 
Úgy érzem nincs erı, mely 

tıled elszakítana, ketten már 
egyek vagyunk, mint fény és árnyék, 
mint öreg tölgyet átfogó tavaszi játék. 
Ha csókollak és visszaadod vágyakkal, 

rég nem érzett gyönyör röpít el, 
simogatva arcodat. Vonagló tested 

simulását magammal viszem naponta. 
Elragad érzés, szenvedély oly korban, 

mikor nagyobb a bölcsesség. 
Mégsem gondolkodom, csak élem, 

mit a gondviselı elém tett. 
 
 
 

Tél 
 

Hull a hó, esik szakadatlan. 
Mint vánkosból szabadult toll, 

ráhull házra, falura, lapul 
alatta, minden néma holt. 

 
Fehér lobogóját teríti szét, 
kibontja síkját a falu felett, 

vele jön a fagy, behatol az ember 
csontjába, senki nem kívánja a telet. 

 
November óta hull, hull csendesen, 

minden csupa tiszta hó, 
ameddig a szemhatár elér, 
mindenütt hó, tiszta takaró. 

 
Mint halotti fehér lepel, 
úgy borul el a táj felett. 
Szegélye jeges zúzmara 
mindez semmivé válik 

a tavaszban. 
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ALDOBOLYI NAGY ETELKA 
 
Megint: hallgatsz! 

 

Persze, mert mit is mondhatnál? A szokványos 
hazugságaid már rég lejártak, igazat mondani pedig 
már elfelejtettél! Néha magadban motyogsz, mert 
gyáva vagy ahhoz, hogy vállald a következményeket. 
Ezzel a sehova se vezetı, néma ellenállásoddal 
kergetted a kétségbeesésbe az apádat is. İ 
kétféleképpen reagált: vagy elzavart otthonról; vagy ha 
már torkig volt veled, jól elnáspángolt. Akkor 
határoztad el, hogy bosszút állsz. De erre évtizedekig 
kellett várnod! Amíg szegény papa mindkét lábát 
levágták! (Érszőkület miatt.) Magad mesélted, hogy 
lázas, cserepes szájjal könyörgött egy korty vízért. A 
pohárral a kezedben ugráltad körül a tehetetlen embert. 
Míg elért a botjával, és nem rád, hanem a pohárra ütött 
– és a víz kifolyt! Ördögi vigyor volt az arcodon, de 
jobbnak láttad odébbállni! Csak másnap este tévedtél 
haza! Ne mondd, hogy megérdemelte, és az akkor volt! 
X esetben mondtad, hogy rögtön jössz és még 
örülhettem, ha két nap múlva nem tökrészegen súgtad 
vagy ordítottad, hogy: kis nyuszi, megjött a férjed, a 
drága aranyos kis törpe! Volt, amikor nem engedtelek 
be. Igaz! De véres orral, cafatokban lógó ruhában 
jöttél... mert megint meg kellett védened valakit, de 
valahogy téged vertek laposra! Szeretsz, sıt imádsz – 
gyakran mondogatod. Eleinte el is hittem, amikor 
kimostalak a mocsokból! Nem vertem cipóvá a fejedet, 
hogy a 3 éves gyerek sapkája is nagy legyen rád. Csak 
lekopogtam a strandpapucsommal a hátadon, hogy „te 
vagy a fogó”. Egyszer, persze viccbıl, elbuktattál! 
Amikor magamhoz tértem, kicsit beijedtél, hogyha 
feldobom a bocskort, a lányom úgy kivág a lakásból, 
mint a macskát... Ez már a múlté! Több, mint 8 éve 
csak a nevedet nézem a sírköveden és az idézetet: 
„Elhull a virág...” 

 
Szerelem... 
 

Vágyom a simogatásod, vágyom a pillantásod. 
A meleg, barna szemed; – izzó tekinteted. 
Forr a vérem, ha rám nézel, bıröd bársonyát érzem! 
Csókban robban a szánk, vártam Rád, sok éven át. 
Hallom a hangod, – gordonka szól most. 
Becéznek a szavak, kedvesem, vártalak. 
 
Te 
 

Az éneklı, csillagfényes lovag –, 
nincs már többé, elszállt a pillanat. 
De lelkem mélyén felvillan a hangod –, 
zsonganak a szavak, amikor elmondod. 
Valaki vár, ha hazamész, társra találtál, 
ennyi az egész! 

 
Ma már… 
 
Elcsitulnak a vágyak, 
lassan vége a nyárnak. 
Csend van, nyugalom. 
De: a földben mozog az állat, 
mély lyukakat vág magának. 
Hangyák serege dolgozik, 
nem várnak holnapig! 

 
 

Hazugság 
 
Hazugság, ahogy szeretsz! 
Az is, ahogy nevetsz. 
Zúdul belıled a bánat! 
Ügy hazudsz, de nem utállak. 
Garázdálkodsz az éneden – 
Súlyos kétségek mindenen. 
Álmaid sárba tiportad 
Gálánsan nyomorult vagy! 

 
 
 
Technikai fricskák – mai nıvel 
 
Magas, szıke, csinos, tökéletes smink. Márkás ruhák. 
Érettségizett, angol nyelvvizsga. Néha dolgozik! Késıi 
gyerek! Mindent megkap. Vılegények, partnerek. 
Diszkó, bulik. Szomorú, kedvtelen. A laptopját 
fürkészi, vagy maga elé bámul. Depressziós. Mivel 
lehetne feldobni? Kap egy saját lakást! A fıváros 
szívében, egy lakóparkban. A társasház emeletes. 
Sorompó. Kapus – üvegkalitkában. Alapkód – lift. Az 
ajtó tölgyfa kazettás, mögötte vasrács. Kártya, az ajtó 
oldalán végighúzva. Felpattan a zár. A lakás garzon, 
amerikai konyhás. 
– Nézz körül, érezd magad otthon! – nyafogja a lány 
kedvesen. Majd elviharzik. 
Sötétedik. Villanykapcsoló nincs. Gyertya, gyufa sem! 
A falon tábla, több gombbal, kis képernyıvel, a kaput 
látom. Nyomogatok: kenyér nincs, tejföl kettı, alma 
van, sajt van stb., a hőtı volt, kikapcsolom. Kis tévé az 
ajtaján. Légkondicionáló. Saroklakás, körkörös erkély, 
beüvegezve. Egyre sötétebb lesz. Odacsapom a táskám 
az asztalra! Kigyullad a fény! Végre! Taps fel, taps le! 
Megérkezik „İ”, a tulaj. Frissen harsogva nevet. 
Behuppan a fotelba. 
– Mi van, „kultúrguru”? meglepıdtél? Hát ez már a 21. 
század. Mikor megy a vonatod? – veti oda, és 
belemerül egy magazin olvasásába. 
Nem beszélünk! Nincs mirıl! 
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TURÓCZINÉ Z. ILDIKÓ 
 

 
„Fehér vitorlák”  festmény 

 
 

 
„Látkép” festmény 
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MÁNDY GÁBOR 
 
 
Nokedli 
 

Szakítottunk. Nem volt más lehetıség. Annyi 
gyönyörő hónap után mindkettınk számára kiderült, 
hogy nem illünk össze. A heves ölelkezéseket 
hasonlóan heves veszekedések váltogatták. Amit én 
mondtam, azon ı gúnyolódott, amit ı mondott, azt meg 
én nem tudtam komolyan venni. 

Mindazonáltal hosszú idı után Ágota volt az elsı, 
akit igazán az asszonyomnak érezhettem. Kézbe vette a 
dolgokat, egy-kettıre rendet csinált. És lakást - az 
agglegényszállásból. Új függönyt tett fel, porrongyként 
hasznosította a szakadt ágynemőimet, és újakat vettünk 
helyettük, elvitt a turkálóba, és mint egy pockot keresı 
kutya, úgy ásta elı a rám illı, jó állapotban lévı 
használt ruhanemőket - inget, pulóvert, zakót, nadrágot. 
Néhány hét alatt egészen újraformált. A saját ízlése 
szerint. Azt hiszem, ı is úgy vélte: én vagyok az 
embere. 

Más férfi talán megijedt volna attól, hogy az addigi 
élete ilyen fenekestıl felfordul (felfordultatik), és hogy 
ilyen gyorsan. Nekem azonban ez nem okozott 
problémát. Öntudatlanul én is rendre, változásra 
vágytam - csak bennem nem volt hozzá erı. Nem volt 
idı. És nem volt Ágota. 

Ilyen volt például a sütés-fızés. Fiúgyerekként nem 
tanultam meg bánni a fakanállal, agglegényként pedig 
nem akadt, aki bevezetett volna ebbe a tudományba. 

Ágota más volt. Ágotával együtt rántottuk a rántást, 
töltöttük a töltött paprikát, raktuk a rakott krumplit, 
paprikáztuk a paprikás csirkét és kevertük a nokedlinek 
való masszát. 

Az ám, a nokedli. Gyerekkoromban sokat ettem, de 
magányos felnıttként egészen elszoktam tıle. Ágota a 
nokedli mestere - vagy mit mestere: mővésze! - volt. 

Az agglegényélet nyomorúsága elfeledtette velem 
azt az elemi tényt, hogy én tulajdonképpen mindig is 
imádtam a nokedlit. Ágota fınöksége alatt gyakran 
ettünk ilyen-olyan pörköltet nokedlivel. Boldog voltam. 
A Paradicsomban éreztem magam. 

A szakítás után vége lett a nokedliben dúskálásnak. 
Próbálkoztam egyedül is készíteni, de vagy nem állt 

össze, vagy összeragadt. Pár balul sikerült kísérlet után 
feladtam. A post-Ágota étrendem visszasüllyedt a pre-
Ágota szintre. Telt-múlt az idı, és lassan 
megfeledkeztem a dologról. Az ember nem gyászolhat 
örökké. 

A minap egy vendégségbe voltam hivatalos. A 
háziasszony malacpörköltet tálalt fel nokedlivel. Éppen 
olyan házi nokedlivel, mint amilyet Ágota mellett 
élvezhettem. 

És akkor visszatért az emlék. Olyan erıvel tört rám, 
mint a forgószél. Kínzó fájdalom járta át a testemet, 

lelkemet. Megkívántam. Újra vágytam rá. Könnyek 
szöktek a szemembe, összeszorult a torkom. 
Elsápadtam, ki kellett rohannom a mosdóba. Úgy 
éreztem, életem legnagyobb tévedése volt a szakítás, és 
ez a hiány most már örökre bennem marad, marni fog 
belül, a gyomromban, többé nem menekülhetek elıle. A 
többi nıre rá sem tudok nézni - mindegyik csak hitvány 
imitáció. A lélek hiányzik belılük. Ami nélkül élni sem 
érdemes. 

 
(Ágota, akárhol is jársz a világban, ha ezek a sorok 

eljutnak Hozzád, könyörülj meg rajtam, és gyere 
vissza!) 
 
 
Ne szeress belém 
 
Nagyon hatok rád - állítod -, 
ilyen a lelki alkatod. 
Megtisztelı, elismerem, 
de összeszorul a szívem. 
A temperamentumod lehet heves - 
de Isten ments, hogy belém szeress. 
 
Ha meglátsz, csillog a szemed, 
minden szavam tetszik neked. 
Már mindenkinek feltőnik, 
de nem szólnak ránk, eltőrik. 
Mert ilyen vagy te: mohó és szeles - 
de Isten ments, hogy belém szeress. 
 
Azt mondod, okos vagyok és 
mővelt (ez nyilván tévedés) 
meg szép (ez, bizony, relatív) 
meg jó (igaz!) és csupaszív. 
Ez az érzés boldog és nemes - 
de Isten ments, hogy belém szeress. 
 
Téged kalandok vonzanak, 
keress ehhez ifjabbakat. 
Téged a buli érdekel, 
én altatóval alszom el. 
Rozzant vagyok már, beteges, 
és Isten ments, hogy belém szeress. 
 
Aztán van még egy mozzanat: 
azokat a férfiakat, 
akiknek dolga volt veled, 
valahová eltünteted. 
Úgy hallom, rendır is keres. 
Hát Isten ments, hogy belém szeress! 
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LÁNG EL PÉTER 
 

Egy barlang rejtekén 
 

Mottó: „…földre hullt a fény, 
Betlehemben csillag gyulladt 

egy barlang rejtekén.” 
(Egy karácsonyi kórusmőbıl.) 

 

Egy barlangban, barmok között 
született a Kisded. 

Az állatok körülvették, 
a hidegben kicsiny testét 

melengetni kellett. 
Mária, az édesanyja 
gyolcsba bugyolálta, 

megszoptatta, csucsujgatta, 
a jászolban József által 

szalmaszálból rakosgatott 
bölcsıbe nyugtatta. 

 

Üstökös tőnt föl az égen, 
nagy fényesség támadt. 
Barlangba tért, átölelte 

a kis jászol-ágyat. 
A tündöklı fénytünemény 
szerteszállt Betlehem egén, 

átszıtt mezıt, házat, 
a házakból, a kertekbıl, 
s a távoli messzeségbıl, 

minden teremtett lélekbıl 
a jászolba, Kisjézusra áradt. 

 
 
 

Harmónia, az álmok országa 
 

– Anya, Anyuka, Anyacika! Vigyél el megint 
Harmóniába! 

– Jól van, Kicsim. Gyere, bújj ide a mellemre! 
– Ugye, az anyukáknak ilyen nagy cicije van? 
– Igen, Veronika. Azért, hogy a kicsi gyermekek 

ilyen jó puhán tudjanak aludni. Te is anyuka leszel, s 
majd a nagy cicikéidbıl szoptatod a kisbabáidat, s ott 
alusznak majd ık is a legjobban. 

– Megyünk Harmóniába? 
– Igen, Édesem. Tudod, Harmóniába a Csend 

Kapuján át vezet az út. 
Hallgasd csak a Csendet! Hallod, hogy szól? Azt 

mondja, dib-dob, dib-dob. Pszt! Már lépkedünk is 
befelé. Kip-kop, kip-kop, a Csend ling-leng hosszan, 
bim-bam, ahogy a szívem dobban. 

Már bent is vagyunk. Itt Zene az Úr, ez a szép táj 
mind-mind az İ birodalma. 

A Csend Kapuján át a halk neszek zizzenéseibe 
lépünk. Pillangók pici szárny-surranása, Angyalkák 
szelíd suhanása vezet beljebb, beljebb. 

Itt vagyunk a Nagy Réten, ahol tiszta csermely 
csörgedez, partján színes virágok, mohák, díszes sások 
virítanak, csigák csusszannak. Tücskök ciripelnek, 
darazsak dongnak, kék sárga, fekete, rozsdaszín tollú 
madárkák dalolnak. A rét felett pacsirta lebeg a 
magasban és csodás éneket zeng az Úrnak. 

Látod, Kincsem, itt csöpp tavacskává tódul a kis 
patak. Olyan játékos kisgyermekek, mint Te, apró gátat 
építettek neki, hogy a vízipókok a tetején 
sütkérezhessenek, és vendégül láthassák a kék 
hártyaszárnyú szitakötıket és a méhecskéket 

A tavacskából keskeny csobogón bugyog tovább a 
víz és arrébb szőkmedrő folyócskává, aztán, a 
dombokon túl széles folyóvá, s még messzebb hatalmas 
folyammá duzzad. Azon már hajók dohognak-zúgnak, 
egymással feleselı hullámok csapkodják a partok 
köveit. S a folyam robajló vízeséseken átbukva, 
hatalmas zengéssel zubog az óceánba. 

A csodálatos kék víz által ölelt, gyönyörő szigetek 
egyikén az óriási hegy egy tőzhányó. Gyomrában 
vörösen bugyborékol az izzó láva, s a kitörés elıtt 
mérges füstöt okád robajló zajjal, és sziklákat lövell a 
magasba. A gyülekezı fellegekbıl elıszikrázó 
villámokkal és a dörgı égzengéssel veszekszik nagy-
nagy hangon. 

De Zene, az Úr ismét csendet int és lágy 
fuvolaszólammal – tudod, ahogy a nıvéred, Annmari 
játszik a hangszerén – széles, nagy ívő szivárvány 
születik. Átöleli egész Harmóniát! Ha végigmész ezen 
az óriási hídon a birodalom egyik végébıl a másikig, 
hallod, ahogy harsonák, kürtök, trombiták rikkannak 
Zene ünneplésére.  

 
 

 
 
 
És lassan összeáll a hegedőkkel, csellókkal, 

cimbalmokkal, hárfákkal, klarinétokkal, oboákkal, 
dobokkal és sok-sok más hangszerrel, és a csodás 
gyermekhangokkal, az erıs férfi- és lágy nıi hangokkal 
Harmónia legnagyobb zenekara és kórusa. Lágy 
futamokkal, dobpergéssel és a cintányérok csengı-
bongó hangjával kísérve, a vadon dalával és a madarak 
énekével erısítve, megszólal a Természet kórusa, hogy 
tovább szárnyaljon Harmónia egén, földjén és vizein. 

Aludj és álmodj szépeket, Csillagom! 
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VINCZE ZSUZSA 

 

 
Csendélet olaj, vászon 

 

 
 

Hvár sziget (Zavala) olaj, vászon 
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GONDOS GYULA 
 
Részletek egy mai 
Anyeginbıl 
 
Ötödik fejezet 
 
1. 
Fıhısünk és a költı sorsa 
éppen hogy csak különbözött. 
Vélem, ez a csipetnyi morzsa 
elvegyül a sorok között: 
hogy a szeszélyes elbeszélı 
feledkezvén kimért eszérıl 
s nem élt-halt úgy Anyeginért, 
meséjébıl itt-ott kitért. 
De harmadában és felében 
úgyis tudja az olvasó, 
hogy e zavaros békasó 
önéletrajz tulajdonképpen. 
Szidja bár érte valaki, 
csak azért sem javítja ki. 
 
2. 
Anyeginunk történetébe 
(hiszen közélet volt elég) 
s mert nincs Hymennek hossza-
vége, 
most szép levélke illenék. 
Igaz, írt levelet s kapott is, 
Nem érdemes idézni most itt: 
Mindegyik irodalmi mő, 
s maga nemében nagyszerő. 
Majd összefogni szégyeneiké, 
elıvett csak kis fecniket, 
mert hisz amit érezhetett, 
olyan, mint Hold fogyása-telte. 
És lírában formálva meg 
Asszony-Madonna s Nyafka lett. 
 
3. 
Különben orosz hıshöz méltón 
(késıbb több nagyság írt ilyet) 
mint mások ott Sirály-Fehértón 
élt csak könnyelmőségileg. 
Sorsát ı míg meg nem lakolta, 
csak érzelmek játéka vonta: 
Remélte, a hölgy néki van 
nemes-kitartó passzívan. 
Nagyobbra is vett volna merszet, 
Pazarolva imádatot 

kiket csodálni adatott 
egyszerre is, mint Miskin herceg. 
Sorsát hát megszenvedte és 
már tudja: van gondviselés. 
 
4. 
Nem vitte ıt kíváncsisága 
miként Bezuhovot, Pierre-t 
tapodni ágyutalpnyi sárba 
izgágát, kit bús láz kivert. 
İ máskülönben kedvelt hısöm, 
S hol végzi majd, tudom erısen: 
élt már ı lumiére-szeszen, 
s tudom, itt lázadás leszen. 
Szóval Jules harminc éve él már 
kétszobás lakótelepen, 
s az írószobás térfelen 
az ablakon ki és be szél jár – 
De menni innen el s oda, 
mégiscsak jó stratégia. 
 
5. 
Gyermekének ez volt szobája, 
s ugyanez íróasztala. 
Ifjak s lányoknak lenge bája 
sugárzott, élet hajnala. 
Most ez opus szerzıje körmöl 
benne, választott bús örömbıl. 
Ablak s főtıtest van elıl, 
nyáron a forróság megöl, 
nem véd, csak sötétít redınye. 
Megritkul gyakran a dal itt, 
ısszel, télen ír valamit, 
ha éppen ki nem hal belıle 
ami tán született vele, 
a vers csapongó ihlete. 
 
6. 
Családjának egy sort sem írt ı. 
Jobb részt vesztett költı kebel 
tudja, hogy értelem szerint nı 
s gyermek is többet érdemel. 
Lett volna, mint rég Arany János 
közönséges ember, mint mások: 
minden dolgában ép legyen, 
gondolta játszi könnyeden. 
A házi lét vágott húsába, 
s ál-közéletnek hogy felült, 
végül semmit sem sikerült 
plántálni megfogatatásba. 
S azt, hogy felette van tetı, 

turistaházként vette ı. 
 
7. 
Oly állapot következett itt, 
„ahol méltatlan férj a pár”. 
Javítgatott csak néhány centit, 
nem csillogott fény homlokán. 
Bár egyesek meglátni vélték, 
hogy kiütközött némi érték 
abban, amit itt-ott csinál, 
mécsesének lángjainál. 
De érzelmet családi körben 
közvetlenül fejezni ki 
nem sikerült sohsem neki. 
Csak mások mővében, gyötörten 
élte át, mi ott megesett: 
emberit, szép érzelmeset. 
 
8. 
Már szegyeiké földi lényét, 
mint „rossz próféta”, elszelelt, 
nem is kívánta már: megéljék 
e kárhozatos szép jelent 
úgy, ahogy néki adatott meg. 
Tán hegyre nézve ballagott lenn, 
vagy éppen a hegy tetején 
nézte, hogy földön tünde fény 
mellett csalni s jó lenni mernek. 
Rosszat sorsban ı nem gyanít, 
de tudja zord fonákjait 
nagy híveként Schopenhauernek, 
kinek, míg zöldellt kinn a rét, 
bölcsességét csodálta rég. 
 
 
Hatodik fejezet 
 
1. 
Nekem, jaj, bút hoz visszatérted, 
szabad világnak szép kora! 
Ünnepre vár virágos réted, 
új rendszer elsı mámora. 
Szólásszabadság szép neszére 
hajlott lelkünk belsı vezére, 
de ökonomice nekem 
maradt e tájék idegen. 
Hogy visszajött a tisztes polgár, 
az mégiscsak kedvére lett – 
ámbár nem vert itt gyökeret, 
mi agylebenyben felbomolt már 
kisembernél, hát még, kivált, 
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ha tud ideológiát. 
 
2. 
Jobb lényét ki nem óvta eddig, 
rosszabbul, mint egy iskolás, 
beszédben, tárgyban körbeleng itt 
egy új si-va-ta-go-so-dás. 
Mi csak hallgattuk, hogy mi 
szépet 
mondhattak még a pártvezérek: 
garantált szó, nem lenini! 
Tessék vonatból nézni ki: 
Jól megépült régi, vagy éppen 
csak újonnan felhúzva már 
pusztulásnak indult a gyár 
helyet nem lelı szégyenében. 
Sorsod miképpen s merre lett 
kerékpáros munkás-sereg? 
 
3. 
De össze sem jött egykettıre 
gazdaság üzlet-alapon. 
Csak kínos varas lett belıle, 
hogy élénkül majd egy napon. 
Ki szállt újonnan, mit a lepke, 
dolgozni már, elfelejtette: 
otthon is jó volt lenni, és 
jött szegénységi bőnözés. 
De hát sorsunk alakult mégis, 
mert volt valahol termelés is 
meg ellátás, vásárló pláza, 
leginkább mely a nagybani 
tervcsaládost szolgálja ki, 
s idıtöltıkkel összerázza. 
Félsz, hogy a belváros kihal? 
Maradt autó és hivatal. 
 
 
4. 
Hısünk csak bámul, nem tehet 
mást, 
érezte, mit felfoghatott, 
hogy kivetik ma, mint a leprást, 
ki nem tart „úri fogatot”. 
Sıt nem törekszik effélére, 
megmarad, mint világ szegénye. 
Társa, tehetségtelenebb, 
az isten lábát fogta meg. 
Nyelvileg tudta, mi a „holding”, 
hogy „hold” annyi, mint német 
„halt”, 
s ilyet csinálni sem akart 

(barátunk egy kissé bolond így). 
Sıt, miként az eszeveszett, 
divatszók közt is elveszett. 
 
5. 
Hogy hát a médiák mifélék, 
kérdi, pedig tanult latint, 
a franciához mindig félénk, 
huncut célzást ı nem gyanít, 
(ma franciában semmi része) 
Szaktárgyának sem jó vitéze, 
bár felismerni nem dilis 
az angolon keresztül is 
az elkopott latin varázsát. 
Új nyelvszellem ránk is kihat: 
más szót, mint angolt alig ad 
szavakból is csinálni vásárt – 
Újlatin burjánzás alatt 
sem tetszetıs a tıalak. 
 
6. 
Privatizáció! A legfıbb! 
Száz média mit zengedez! 
Fogalom állat, hirtelen fıtt, 
hol félig tiltott kéz belez. 
Nincsen itten gazda, se leltár, 
igazából nem érdekelt már 
rég volt szokások élete, 
s foszlott a szavak hitele. 
Sok veszteség ment el mellettem 
s ha nem bosszant is száz titok, 
az mégis írni csábított, 
hogy effélét már cselekedtem. 
Tán ó-írásból könyv leszen, 
Elviránk várta lelkesen. 
 
7. 
Mások is mondták nyakra-fıre, 
a tehetség mi szép dolog, 
elvesztegetni volna dıre 
költıileg mit álmodok. 
Mit tudták ık, álomnak vége, 
a mának értelmetlensége 
s kínozza ıt a kénytelen 
helyét nem lelı értelem... 
Kollegáknál mosoly fogadja: 
tán szolidáris kis derő, 
ráismerés, hogy kényszerő 
volt tévelygésem ágazatja. 
Közelrıl sem különb a tömb: 
apám, nejem sem volt különb. 
 

8. 
Moszkva, hazánk kedves leánya, 
hozzád hasonlót hol lelek? 
Mehetnék pionneers világba, 
„country”, de szép szó, ott lebeg 
fölöttünk, életünk keresztjén, 
jobb hitekben mit elveszejt még 
s ijesztı álmokhoz vezet 
a meg nem váltó környezet. 
Békességét zavartam én meg 
piszkosságosan, részegen, 
kit MENTİ is még fölveszen 
(Hát mostan így közöltem véled, 
hogy ígyen volt a helyhezet, 
mit mond egy régi fejezet.) 
 
9. 
De máskülönben e Kisvárda 
hol – nem mondtam még -éı 
lakott, 
egy szép napon ıt is csak várta, 
és írtak róla honlapot. 
Ám 70. körül felejtették. 
Helyben hagyá még ı is ekként: 
Költészet: Ratkó-gyögyhajó, 
s különb a prózai való –. 
Hogy megjelent a 
MELLÉKÁGAK, 
s A SZİLİ LELKE ráfutott, 
néhány lélekhez eljutott, 
s édes mákonnyá lenni válhat. 
Tartalma: bús költı-letét, 
s nem hozta ifjú énekét. 
 
10. 
Mondhatnám: ifjú sohasem volt, 
legföljebb csak szédült gyerek. 
E földre csak véletlen landolt, 
most környékezi rémület, 
hogy itt vele mi fog történni, 
hogy csak szívós, közel sem égi 
az összetartó szervezet 
mi szükségképpen még vezet. 
Tán kedvelte egy-két Tatjána, 
kit idejében nem szeret 
a félreomlott képzelet – 
csak hogy vénségként meg ne 
bánja: 
Olyan fontos mivégre volt 
kergetni más illúziót? 
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BARANYAI ATTILA 

 
 

 
 

Kontrasztok  – Franciaországból I.    fotó 
 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 80 

DEMETER SÁNDOR 
 
 
 
 
Alvó Nyírség 
 
A Nyírség már alszik mélyen 
az égbolt pihen csöndben, 
parányi fényfolt itt-ott, 
a kristályos magasban. 
 
Bölcs némaság honol most, 
és nyugalma egyre mélyebb, 
várom az éjnek csodáját, 
igézve a csodaszépet. 
 
Széles lombú akácoknak 
a földig csöngı virágát, 
éj lágy fuvalmai rázzák 
s lepi a Nyírség homokját. 
 
Add nekem ezt az éjt egészen, 
és ne fordítsd soha másra, 
hogy hadd töltsön el örökké 
ez a gyöngéd éj varázsa. 
 
 
 
 
Egyedül 
(részlet 1) 

 
Az ég zöreje ablakomon 
megrezdül, 
mint hajdani démon a szél úgy 
hegedül, 
s kábán suhan dobogva, rohan 
egyedül, 
fütyörészve süvölt, majd valahol 
megül. 
 
Viaskodik 
összetéveszthetetlenül..... 
a tér tavában, zúg, s az álmos 
hold mögül, 
eleven, mégis elül, élettelenül – 
mint harang kongása létlenül 
elterül. 
 

Most tervezgetem, hogy rövidre 
fogom 
persze csak tervezem, vagy 
magamnak mondom? 
konyhámba sietek, a vacsorám 
kihől, 
megyek az asztalhoz, mint 
szoktam, egyedül. 
 
A tudat peremén sejlik a 
gondolat, 
rátérek a tárgyra, miért is fogtam 
tollat, 
nem tőrök halasztást azonnal 
megírom, 
elég fáradt vagyok, de tudom 
kibírom. 
 
Mégis jó, hogy írtam, jó, hogy 
álmodoztam, 
de néha az is kell, most jól érzem 
magam, 
fényt akartam, ezért ragadtam 
tollat kezembe é 
hajdani fény, hová tőnt, amit 
szerettem? 
 
Nem tudom folytassam, vagy 
még meddig várjak, 
meddig gondolkodjak, 
töprengjek, álmodjak? 
azt hiszem legjobb lesz, ha ismét 
folytatom, 
mert amikor írok, semmi 
gondom, bajom. 
 
Minden úgy elhallgat, 
láthatatlanba dől, 
régi gondolat ködben, homályba 
merül, 
az idı meg gyorsan száll, az út 
meg rövidül – 
igazán régóta vagyok már 
egyedül. 
 
Csodás a perc, mikor közel az 
este már, 
ó, mily ünneplés a ma így nem 
egyedül, 

alkonyat hunyó bíborán át, vágy 
repül, 
mögötte a fény, szeretet, mit 
szívem vár. 
 
 
 
 
(részlet 2) 

 
Ujjammal fürtjeid közé 
furakodom, 
csókjaid heve feledteti világom – 
kebled és szemed bátorítja a 
szívem, 
s, ha erezlek úgy vonz tested és 
reményem. 
 
Megható tekinteteddel hogyha 
tudnád, 
mily és mennyire kívánttá teszed 
magad, 
tudod-e mily isteni üdvöt adtál? 
égbe emeltél, s így nem vagyok 
egyedül. 
 
Életem borús volt, és bú honolt 
egén, 
de csillagként fénylett lelkemben 
a remény, 
s te oly hirtelen feltőntél 
lelkemben egy napon, 
ki is vagy te édes angyal? most 
már enyém?! 
 
Ugyancsak már megfáradt apóka 
lettem, 
hisz a kenyerem javát igencsak 
megettem, 
most én boldog vagyok ! Isteni 
fény terül, 
szeretet vesz körül, nem vagyok 
egyedül. 
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DOMBRÁDI ISTVÁN 
 
 

 

 
 

Nıi fej szobor 
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA 
                           (PéGéJé) 
 
 
 
Vallomás 
 
 

„...az örökkévalóság nem más,mint az 
ITT és MOST birodalma.” 
                                  (Müller Péter) 

 
 

Óh, IDİ ! 
Bár testemre szıtted a hervadás palástját, 
gyönyörödbe beleıszült 
holló-szín hajam, 
sőrő ráncokkal írtad át sápadt-szép arcomat 
én 
mégis 
mindig 
ITT és MOST 
vagyok 
az örökkévalóság áltál 
ifjú, boldog s mint a szél, olyan határtalanul 
szabad! 

 
 
 
 

Megkésett válasz egy szonettre 
(..az utolsóra) 
 

Amíg szenderegtél, alábukott a Nap, 
pedig elıtte neked ragyogott csak... 
S megint buta gıg s dac veszejtette el, 
tüze szikla élére hullva hamvadt el. 
 

Halhatatlanságom adtam volna érted, 
akár az „itt és most”-ról is lemondva, 
de Te saját hitedet ellenemre védve, 
üldöztél fel a sziklára – századszorra. 
 

Lásd így halnak el a remények is, 
ha barka ága nem fakad, 
szamárság volt abban hinni 
 

szeret még a szikla is, 
a keménysége maszk csak rajta 
s belül értem – szívbıl sír. 
 
 
 
 
 

Tavaszköszöntı 
(K. A-nak) 
 

Kérdezte tılem: hol keresse 
(és „valami” néven nevezte) 
azt, ami tıle elszökött 
bús ısz és hosszú tél között... 
 

– vajon hova költözött ? 
 

Feleltem röviden : szívedben 
(és néven én sem neveztem) 
azt, ami tıle elfutott 
hittem, hogy messze nem jutott. 
 

– kikelet ölébe bújhatott! 
 

 
Úgy gondolok rád… 
 

Úgy gondolok Rád, mint gyermekkorom 
legpompásabb nyarára: 
hajadból a búzamezık pipacsos 
jó illata áradt... 
 

úgy gondolok Rád, mint kamaszkorom 
elsı bódult szeretkezésére: 
ajkadnak édes íze versenyre kelt 
az érett eperével... 
 

úgy gondolok Rád , mint hajnali fényre 
az álom küszöbén: 
moccanó vágyunk megrengette 
a mindenség szendergı ölét… 
 

… úgy gondolok Rád, mintha tegnap 
találkoztunk volna: 
beszéltél hozzám a hegyek érces, zengı 
nyelvén, 
mert Te tudod csak rólam, hogy a lelkem 
más nyelven nem ért. 
 
Az ébredés jóízének... 
 

Szobámba lépett újabb „száz év magány” de 
az „itt és most” idıbıl Te megmaradsz már: 
 

minden ébredés jóízének, 
februárok pacsirta énekének, 
nárcisz illatú tavaszi szélnek, 
boglárral hímzett nyári rétnek, 
pipitérrel festett erdıszélnek... 
 

maradsz nékem: 
fecskeének, 
rıt avarban ismert léptek… … 
 

maradsz örök szívverésem.
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N. PETİ 
’SZIGETHY 

ILONA 
 
 

Kényszerő 
(tény)szerő 
adathalmaz 

 
Mint márvány, homloka 

miként a tő foka 
fogadja a fonált 
úgy ırzi ıseitıl 
örökölt vonást. 

 
Kétség, mint óceánt 

borítana homályt 
az ében éjszaka 

melyben csak egymaga 
az úr, az úrinı 

kik fölött elvonul 
felhı – sötétülı. 

 
Miként a félelem 
elbuktat, s felemel 
a hajnalpír hónán 
felvállalt otthonán 

dúlt kényszer és a fagy 
melytıl kihagy az agy – 

 
mert révült robbanás 

s megszakadt dobbanás 
válasz a semmire 

s megdermedt élire 
állítva a múlt 

jövı – jelenbe hullt. 
 

Míg tegnapon lepel 
magzat nyög és felel 
s bíbort vet hı sugár 
(f)elszálló kényhatár 
tőnik fel honlapon 
s elhaló csillagon 
repesztet Glóriát. 

 
Az élet meg tovább – 
miképp kakukk, halad 

hiába (!) átszalad 
másodperces (?!) 

(ezredéves?!) futam 

lejár utad – utam... 
 
 

Felhı fölé szállok 
 

Felhı fölé szállok 
gondolataimban, 

elhunyt Szeretteim 
tartom karjaimban. 

 
Sokan vannak, mégis 

általérem ıket – 
földi életükben 

engem szeretıket. 
 

Elsıként dédmamám 
és déd'apukámat – 
értı, mély bölcselet 
tartja némán számat. 

 
Apai-anyai – 

mindkét nagyszülıket; 
örömben viruló – 

bajban csüggedıket. 
 

Apai nagyszülık 
Rábasebes-tájra – 
reptetnek sebesen 
a volt- elmúlásba. 

 
Mégis béke hona 

mosolyog köröttünk; 
pillanat tört részén 
nagy utat tehettünk. 

 
Anyai nagyszülık 
az alföldi tájra – 

onnan suhanhatunk 
át a Kiskunságra. 

 
Duna-Tisza közén 

szállongunk lepkékkel, 
s fordulunk is vissza 
cikázó fecskékkel. 

 
Édes, jó szüleim 
puha simítással – 
emelnek gond fölé 
dús véráramlással. 

 
Testvéreim jó szót 

hintenek élımbe, 
S napsugarat küldnek 
hővös temetı(k)be. 

 
Ahonnan fénynyaláb 

jelzi azt az utat, 
melyrıl tételeztem 

„Hátra arc!”-ot mutat. 
 

„Hogyan gondolhattad?” 
Susogását érzem; 
tíz év óta reám – 

várt im' elhunyt férjem; 
 

akinek karjában 
ott pihen a csöpplény, 

kit *takart elılünk 
taposatlan* ösvény. 

 
S most villanó fényben 

a köszöntésemre, 
puhán, érintıleg 

borul a lelkemre ... 
 

Álmodó emlékek – 
lassan helyet adnak, 
a fájdalmasan is szép 
földi gondolatnak – 

 
Mellyel remélni kell, 

s élni a szép éltet, 
'meddig a jó Isten 
Ajándékként éltet. 

 
 
 

Céllal, céltalanul... 
 

a célom nincs, mit ér az 
élet? 

 
Ha van célom, 

ám akaratom gyenge, 
s megvalósításhoz 
hiányzik az égi, 

jó Urunk kegyelme; 
mit ér az élet? 

 
Akaratom, ha van, 

ám, ha nincs anyagim; 
oda van a célom, 

s a hozzá vezetı út 
elpattant acélom.... 

 
Ha nincsen anyagim, 
s ha Cél mégis lebeg, 
a Reményhez szólok, 

hátha átölel. 
 

Ám, ha Remény vak is, 
s szegényebb, mint 

magam, 
máris úgy érzem, 
jobb, ha egy szál 

magam: 
állok, ülök, fekszem, 

s a semmivel vetekszem. 
 

S ha mégis akarok 
újra látni célt, 

ha kérem az eget, 
ha hívom a Reményt, 
netán Szerencsémet, 
esetleg Fortunát – 

nem sorolom tovább – 
 

Mert veszít értékébıl 
a Semmi, a Minden! 

...de akkor is – 
– Cél és Remény nélkül 
nincs is élet, hidd el! – 

 
Biztatom magam, 

amíg van szavam – 
s amíg dobban szívem, 

várom ıket híven... 
 

S a felhık fölé küldöm 
bízó sóhajom, 

elhunyt Szeretteim- 
tıl jı-e oltalom?! 

 
– És segítı szándék, 

mosolyog-e rám még? – 
 

Ha igen, – Köszönöm! – 
S már szorzóm örömöm, 

hogy másoknak is 
jusson. 
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BOR ISTVÁN IVÁN alkotása  
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ÚJFALUSY TÓTH ENDRE 
 
Fifi szerelmi vágyakozása 
 

Az irodalmi klubból hazajövet Teri mama azzal 
fogadta gazdámat, hogy nagy kutya lett a Fifi... És 
ha megyek be a városba, hozzak neki egy csokit, 
mert most ünnep van. Fifi betöltötte a hét hónapot. 
A koraérett kutya nemcsak szellemileg, hanem 
fizikailag is igazolt érettsége a feltétel az utódok 
világra hozatalának. Több esetben ment oda hozzá 
a szegény állat, lökdöste, és nyalta a lába szárát, 
hogy vigye le ıt a mamája az utcára, a járdára, 
mert érzi és tudja, hogy a fiúkutyák várják ıt és 
olyan kutya is van, aki keresi ıt. 

Nekem is tudtomra adta Fifike ebbéli óhaját, de 
hiába. Fifi! Te egy okos és értelmes kutya vagy. 
Tudjuk mamáddal, hogy most igazad van, és 
elıbb–utóbb teljesíteni kell az akaratodat, biológiai 
szükségletedet, faj fenntartási ösztönödet. 
Társasházban, ahol laksz, az elsı emeleten 
kölykezni, utódokat világra hozni igen 
körülményes. Fifi, a csodakutya e szavakat tágra 
nyílt szemmel figyelte. Majd lesütötte a szemét, 
beugrott a kosarába, és egész nap csak inni mászott 
ki. Kész lelki dráma ez szegény Fifinél. Hiába, 
ösztöneivel párosult akaratát teljesíteni nem lehet. 
Kertes házra pedig két nyugdíjasnak nem telik. 
 
 
Kutya és az ember viszonya 
 
A fentiekben már utaltam egy–két példával arra, 

hogy mire képes ez ember kutyája, akivel egy fedél 
alatt él egy életen keresztül. 

Ekkor Fifi kiugrott a kosarából és Papó felé 
ugrott, jelezve, hogy ki akar menni a friss levegıre, 
az utcára sétálni. Amikor leértek, Fifi megszólalt: 

– Látod, Papókám, a túloldali járdán azt a 
sárgaszırő fiúkutyát? 

– Látom! 
– Már e héten kétszer is meg akart velem 

ismerkedni, de Teriké mamám ezt nem tette 
lehetıvé, felvett az ölébe és felvitt a lakásba. 

– Igazad van, Fifikém, de hát már megbeszéltük, 
hogy nem lehet! A lehetıségek nem adottak, hogy 
te kutya-anya legyél... 

– Papó. az igazság az, és ezt te is tudod, hogy 
szeretek a lakásunk elıtt sétálni a járdán, mert 
engem minden, de minden érdekel! A minap 
lehozott a mamám, aki egy nénivel elkezdett 
kiadósán beszélgetni, s én, bár illetlen volt, 

megszagolgattam a néni szatyrát. Képzeld Papó, 
hogy csak tej meg kenyér szagát éreztem! 
Nemsokára jött szemben a járdán egy idısebb néni 
– megállt mellétünk, és annak is megszaglásztam a 
szatyrát. Hát mit ad Isten, abban sem volt kenyéren 
kívül semmi más... Se hús. se csont, .se szalámi! 

– Tudod, F ifi, nagyon sok szegény ember él az 
országban, akiknek nem telik másra, csak tejre és 
kenyérre. Te ezt a jelenséget nem ismered és nem 
is kell, hogy ismerd. Most figyelj jól ide! Az utca 
végén van egy rokonszenves úriember, egy bíró, 
akinek fura eh e van a négylábúakkal, a kutyákkal 
kapcsolatban. Az İ felfogása az hogy A KUTYA 
AZ MINDIG KUTYA ÉS AZ IS MARAD. Fifi! 
Én ezzel nem értek egyet. Akkor miért van nekik is 
egy szép sárga szırő kutyájuk? Ezt nem értem, 
lehet, hogy nem is tudom megérteni ezt az 
egyébként okos, mővelt férfit. Ezt az esetet csak 
azért mondtam el neked, Fifi, hogy vannak dolgok, 
amelyeket látunk és csak átfutnak az 
agytekervényeinken – és csak a feldolgozás után 
értjük meg. Jó példa erre az iménti észlelésed, hogy 
a kél néni szatyrában sem felvágottnak sem húsnak 
a szagát nem érezted... Nem is érezhetted, mert 
olyan szegények és annyira kevés a nyugdíjuk, 
hogy abból csak ritkán telik jobb ételekre! 

Fifi,  az élet csupa kérdı) el. A politika – csupa 
ellentmondásos kérdıjel. Remény és várakozások 
sora. Sokszor még azok sem tudják pontosan, hogy 
általuk kijelölt út a következı évben milyen lesz, 
és mit fog hozni az erre rászoruló tömegnek! 

Fifi. a szülinapod tiszteletére mamád, hogy ma 
betöltıd a hát hónapot, és hogy nagy kutya lettéi, 
rántott húst készített, sıt e jó hírt meg is telefonálta 
Attila volt gazdádnak, Éva mamádnak és Krisztike 
kisasszonynak, hogy a mi örömünkben ık is 
osztozzanak! 

Fifi kitágult szemekkel és hegyezı fülekkel 
hallgatta a jó hírt, ami Papója mondott el. Letért a 
járdáról és pillanatok alatt a lakás ajtaja elıtt állt és 
várt a beengedésre... 

Fifi mamája megszólalt: 
– Jó, hogy feljöttetek, mert készen van az ünnepi 

ebéd. Ma rántott húst fogsz ebédelni, Fifikém. 
–Teri mama, te vagy a világon a legjobb mama! 

Papókámat, a gazdámat is nagyon, de nagyon 
szeretem! 
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MURÁR TERÉZ 
 
 
Karácsony ünnepén 
 
Karácsonynak ünnepén 
Csendesen hull a hó 
Szél se rezzen 
Békesség van. 
 
Karácsonynak ünnepén 
Alszik a rossz a gonosz 
A szívekben Béke honol 
 
Karácsonynak ünnepén 
Égi jelként hópihék 
Áldott jóság 
Száll a népre 
 
Szent áhítat kering  
A lelkekben 
Szeretet él 
Karácsonynak ünnepén 
 
 
 
 
Ajándék 
 
A jó Isten 
oly kegyes hozzám: 
felemelt, 
ajándékot kínált. 
 
Ezt az ajándékot 
elfogadtam, 
megbecsülöm – 
örökre. 
 
Mert rádöbbentett: 
a lélek nagyságánál, 
szabadságánál, 
nincs fontosabb. 
 
Azóta 
úgy érzem, 
enyém a legnagyobb 
kincs a világon. 
 
 
 
 

Élni jó 
 
Múló percek: 
gyorsan peregnek. 
Az idı száll, 
boldogság, hol vár? 
 
Létünk oly rövid, 
életünk kincseit: 
a szeretete, szerelmet, 
hogy ırizzük meg? 
 
A boldogság ott van 
a szív jóságában: 
a szeretet nem múlik el, 
csak a szeretetre felel! 
 
 
 
Így élek én 
 
Földre hullatom bánatom; 
söpörje el a szél. 
A jelen kebelére von, 
s a jövıben bízom én. 
 
Kinél az érzés: érzem én, 
sok ember arcáról ér mosoly, 
kedvembıl árad ki a fény, 
szeretetembıl szerte foly. 
 
Nem gyötri félelem szívem, 
nem kísérti rettegés. 
A teljesség marad velem, 
s a szeretetben ébredés. 
 
 
 
Az élet dala  
Húron pendülı – 

élet dala. 
Szívet melengetı – 

a lélek szava. 
Csodát teremtı – 

Isten akarata 
Szavak-tettek – 

jövendölnek. 
Ember fia – 

éltetınek. 
 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 88 

 
 
MURÁR TERÉZ 

 
 

 
 

 
 

Kékestetı – téli táj  fotó 
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MURÁR TERÉZ 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Izzik a…”  fotó 
 
 
 

Az AKIOSZ Weöres Sándor [nyári] pályázatán díjazott fotó 
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FEHÉR KLÁRA 
 
 

Levélváltás 
 

„Drágám, én úgy szeretlek, hogy sokkal 
különbnek érezlek a többi nınél. Tudom, hogy 
Te egy szál virágban is megérted: virágoskertet 
akartam Neked küldeni. Én úgy szeretlek, hogy 
csodállak, mert Te nem ékszerben és bundában 
vagy gyönyörő, Neked nem kell párizsi illatszer, 
ha egy Amo szappant veszek neked 
karácsonyra, Te annak a habjától is tündérré 
változol. Én úgy szeretlek, mert okos vagy, és 
nem állsz versenyben ütıdött barátnıiddel, nem 
hencegsz, nem mutogatni akarod az 
ajándékokat, Te a szívdobogásomat megérzed, 
amikor úgy gondoltam hogy az ünnepre egy 
lemezt vagy verseskönyvet és sem mi mást…” 

„Drágám, ne szeress ennyire.” 
 
 
Abszolút magány 
 
Elgondolkozva mentem a Rákóczi úton. A 

Huszár utcába akartam befordulni, amikor 
megragadta a karomat egy nı. 

– Legyen szíves, kísérjen át. Ugráló, magas 
vérnyomásom van. 

– Nekem is – mondtam mélabúsan –, de 
parancsoljon belém kapaszkodni. 

– De én naponta két Rausedylt szedek, és 
már az se használ. 

Mit mondjak erre? Hogy én már a napi ötnél 
tartok? No, közben át is értünk. Isten áldja… 

De a nı nem engedte el a karomat. 
– Jövıre nyugdíjba megyek – mondta 

hadarva. – Muszáj, mert nem bírom elviselni a 
fınökömet. Kiabá. Velem igen. A csinos, fiatal 
lányokkal nem. És mit fogok csinálni nyugdíj 
után? Magamnak fızzek, egyedül? Egy kutyám 
volt. Floki. Elgázolta egy motorbicikli. Talán 
veszek egy tévét. A körzeti orvos mondta, hogy 
az jó lesz. İ se hallgat meg. Csak siet. Mindenki 
siet. Hová siet? Miért nem beszélgetnek velem? 
A munkahelyemen csak számolok, összeadok, 
számolok, összeadok. 

– Ne haragudjon, de nem mehetek tovább. 
Vissza kell fordulnom. 

– Megyek én is. 
– Hát hová akar eljutni? 
– Mindegy. 

 
 
Cseresznye 
 
Reggel van, egy kávé mellett dolgozom a 

presszóban. A szomszéd asztalhoz csinos, fiatal 
nı telepszik, kér egy cseresznyét és egy kólát. A 
cseresznyét egybıl felhajtja, kér egy másodikat, 
azután egy harmadikat. Majd odainti a pincért. 

– A három cseresznyét fizetem. 
– Bocsánat, három cseresznye és egy kóla. 
– Mondom, hogy a három cseresznyét 

fizetem. 
– De kérem, és egy kóla. 
– Jaj, istenem, de értetlen! Mindjárt itt lesz a 

férjem. Azt azért nem fogja elhinni, hogy 
semmit sem ittam. 

 
 
Egyenjogúság 
 
Nyilatkozatot szeretnék kérni öntıl, kedves 

fımérnöknı, hogy el tudja-e képzelni a nıi 
egyenjogúságot? 

– Ó, igen, hogyne. Egyenjogú akkor leszek, 
ha este nyolckor, amikor a férjemmel együtt 
ugyanarról az értekezletrıl egyszerre jövünk 
haza, egyszerre lépünk be a lakásunk ajtaján, és 
én az elıszobában hozzá fordulok, és azt 
kérdem: „Ferikém, mi lesz ma a vacsora?” 

 
 
Dicsıség 
 
A kis olasz szállodában a vendégek közt volt 

milánói ápolónı, torinói karosszérialakatos, 
háziasszony, trevisói biztosító-tisztviselı, de író 
egy se volt. Mondták is, hogy nem láttak még 
soha eleven írót. 

– Látod, hogy tisztelnek minket – mondtam 
a férjemnek nagy büszkén –, pedig soha, egetlen 
sorunkat se olvasták… 

– Talán azért. 
 
 
 
 
FEHÉR KLÁRA: Szex-Mozi, Kozmosz könyvek 
Budapest, 1980 
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SEBİK JÁNOS 
 
Színvallás 
 
Felesel a szürke ég s a nappal; 
a feszengı ébrenlét marasztal. 
Csendesülı lombsusogás súgja 
madárdalos emlékekbe bújva, 
 
hogy az álom bohócos ruhája, 
míg hullong csillag-virágos tájra, 
a madárcsicsergés-csengettyőkkel 
gyerekjátékot agyamba tőzdel, 
 
amit egykor nem játszhattam végig, 
szorgos-méhes versírássá érik, 
és megvámol minden fény-virágot... 
Ágyam katapultál, s így kiáltok: 
 
„Aludni akarok és nem írni, 
lelkem titok-kincsét ne borítsd ki; 
elástam azt a szívembe mélyen, 
ne akard, hogy újólag átéljem!” 
 
De Péter-ébrenlét kukorékol, 
hogy bizony színt kell vallani néhol: 
versben, dalban vagy káromkodásban; 
ahogy az fájt, s ahogy akkor láttam – 
 
 
A mi Valentin-napunk 
 
A sírodon 
hókristály-bakfisok 
komolykodón lejtették táncukat, 
pedig a nap 
vatta-felhık mögött bujdokolt. 
 
De mégis átlopott 
rajtuk parányi csillogást 
okos jóságod szépet-akarása, 
hogy a tél belássa; 
sosem lehet hatalma fölötted, 
mert most is 
el tudod őzni a könnyet 
jégcsapos emlékeim szemébıl – 
 
Sóhajos zenébe kezdett a szél is… 
Elvesztésed emléknapján mégis 
újra legyızted 
a halál szüstrojtos bakacsin-dalát. 
 
Te nem változtál se itt, se odaát; 
lettél, aki voltál és leszel: 
szívem oltárán a Szent Grál-kehely. 
 

 
 
Adventi üzenet 
 
Várva várunk Betlehemi Csillag; 
mutasd, merre vezessen utunk! 
Hol találjuk meg Jó Pásztorunkat? 
Nélküle szétszéledt nyáj vagyunk. 
 
Vezess el a Kisded jászolához, 
hová ajándékot vihetünk 
Néki, aki lelki megnyugvást hoz; 
felkínáljuk bőnös életünk! 
 
Vállainkon vétkeinknek súlya, 
fáradt lábunk gyenge, roskatag; 
a világ elcsábít téves útra, 
de İ felemel s kegyelmet ad. 
 
İ vár ránk, hogy lába elé rakjuk 
szívünket s a vérzı sok sebet, 
hogy a Sátánnak tudtára adjuk: 
İ az, aki még így is szeret. 
 
Jertek hát! S a Csillagot követve 
lelkünk mélyén keressük meg İt! 
Bőnbánattal és egymást szeretve 
térdeljünk le a jászol elıtt! 
 
És ez adjon új reményt szívünknek, 
meglátva a Kisded mosolyát, 
melyben éltetı Szeretet lüktet, 
s így folytassuk utunkat tovább! 
 
 
 
Tanúk nélkül 
 
Testbeszéddel, test-zenével megidéztelek, 
testmosollyal fényképeztem ringó léptedet. 
Test-sóhajom vihart fakaszt, forgó szélvihart, 
mi lelkemben fényezetlen még azóta tart, 
amióta kétszáz volttal megfogtad kezem, 
elsodort egy megszakított örök küzdelem; 
mind a ketten mást akartunk: míg én Tégedet, 
Te röptettél, vezéreltél világok felett. 
Fényed fénye célba érve tőzze vált: a csók, 
szív pengéje hányta élre, ami gyáva volt. 
Kirekesztett bőnt és szennyet lenge pille-szél; 
kıbevésett múltat éget, s mindent kibeszél 
halkan zsongító emlékek szálfa-erdeje 
pillanatnak, mely nem hallgat, nem nemül sose. 
És száz csoda bújt most oda, hol nincs visszaút: 
örömperceket égetnek, nem hagyva tanút. – 
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RUMI RÓZSA 
 

 
 

Út a hegyoldalban festmény 
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SZABÓ LAJOS 
 

Sztrók 
 
S akkor jön egy váratlan roppanás, 
elsötétül a világ, „a napok 
egymásba hullva összeomlanak”, 
és a dolgok beléd roskadnak mind. 
És onnan már nincs többé semmi más, 
se a napi frissen vasalt ing, 
se a Si King, se Szent Morus Tamás 
és Hawking se, se a négy trombitás, 
mert te lettél a Singularitás: 
egy tőhegynyi pont a semmiségben. 
 
És mindegy már, hogy mi voltál éppen: 
reinkarnált lázadó, miniszter, 
álmos cseléd vagy kiszolgáltatott, AIDS-es 
utcalány, ki az út szélén strichel, 
palotás úr vagy más tıkepénzes, 
tiszteletreméltó komoly polgár, 
netán kivet kutya, melynek óllal 
és udvarral már senki se szolgál: 
nem vagy többé, mint ahogy nem voltál 
ezer- ezermillió év elıtt – 
nem vagy több egy árva, fájó pontnál. 
 
 
Küldetés 
 
Elnézem ezt a százszorszépet: 
hull rá fagyóka, jégesı, dér, 
aláás vakond, pajor, béka, 
s parázslik még a hó alatt is 
virágainak maradéka. 
 
 

Katonásdi 
 
Jégpáncélban vén diófa, 
bezupált a mogorva tél. 
Pattog-pereg a láncszem róla, 
ha üstökön kapja a szél. 
 
 
Bölcsesség 
 
A két öreg kéménye okos: 
nem pipálgat, csak minden másnap – 
egészségügyi szünetekkel 
dobál fittyet az elmúlásnak. 

 
 
 

Diszkrimináció 
 
Kétségtelenül dísztelenebb 
s pimaszabb is tán, mint a cinke. 
Kis szürke veréb – így született, 
a divatban nem sokra vitte. 
 
Azt eteted, itatod, félted, 
ezt előzöd, ha száll a magra. 
Bírájukká ki tett meg téged? – 
Gondolj néha önmagadra! 
 
 
 
Hajón 
 
A közelgı szirteken 
erısödik az ének, 
zengik, csak zengik dalukat 
a rubensi szirének. 
 
Páhognak csábos illatok, 
csilingel a verıfény, 
és olümposzi zizegés 
zsolozsmázik a tızsdén. 
 
Táncol a hajó, az árboc 
inog recsegve, nyögve – 
s Ithaka lassan belevész 
a távolodó ködbe. 
 
 
 
İszi ébredések 
 
Kivénhedt, morcos ıszi reggelek. 
Károgó varjak kakofóniája. 
Hideg habarcsot csöpögı egek. 
 
Mind kimértebb gesztusokkal kelek. 
Egy csont halkan éppen csak megreccsen, 
figyelmeztet a közelgı fagyokra. 
A léten túl felzakatol egy rokka, 
a tévére hirtelen fény lebben, 
nyújtózkodom, s lám, ma is talpra állok, 
és tocsogok a jéghideg hírekben. 
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JAKSICS ETELKA 
 
 
Szüret 
 
Napsugarai beragyognak hozzám, 
Szüretre csábít a határ. 
Mint millió gyöngyszem ragyog, fénylik 
A szılıszem, mely a fényben érik. 
Fehér, piros színő és rózsaszín szemek, 
Fürtök lógnak a tıkén és harmatcseppek. 
Gyors kezek metszıollóval vágják 
Mit Isten adott egy éven át. 
Hány nap, hány éj, míg kint éjszakázott,  
Hogy ıszre mi gyümölcsét meglássuk. 
Sok- sok munkát igényel a szılı, 
Vigyázni, óvni kell, hogy lássuk ajándékát, 
Hisz az éghajlat és idıjárás árthat, 
Ha nem vigyázzuk mi ıt, meg is fázhat. 
Örömmel szedjük tele a puttonyunk. 
Lesz finom bor, ha ki nem csordul. 
Mert; „Borban az igazság ...” és a 
„Jó bornak nem kell cégér.” 
Csak mértékkel fogyasszuk! 
A szüretet megérvén, 
Vidáman végeztük munkánkat, 
Most látszik meg, hogy mit is csináltunk. 
Itt a munkás kéz „meghozta gyümölcsét" 
Fárasztó, de tiszta emberi érzést. 
 
Karácsony I. 
 
Boldog ünnep vár reánk 
Karácsonyfa zöld ágán 
A hidegben ázva- fázva 
Sok kis gyermekre vigyázva 
Tőlevelét bontja-bontja, 
Minden nyomorba felvirágozva. 
Szegény régi Karácsonyok, 
Ma fényesebben ragyogtok. 
Csak akkor minden ember kezét fogva 
Boldogabban és ragyogva, 
Szeretetben, békességben, a jó 
Isten örömére mindenki várva - 
Várta, a kisebbekre vigyázva 
Vártuk a gyermek születését, 
Örömkönnyben ünneplését. 
Kisded Jézus megszületett, 
Örvendjetek hát, emberek! 
Kín és fájdalom közt 
Anya szülte és szenvedett, 
De mikor gyermekét meglátta, 

Minden fájdalmát lezárta, 
Ölelte, csókolta gyermekét 
Elfelejtette a szenvedést. 
 
 
 
Karácsony II. 
 
Szép napra ébredtünk; fény és ragyogás 
Mária szült, életet adván. Kisded Jézusunk 
örvendezünk, 
Hogy megszülettél és fényt sugalltál. 
„Nem ragyogó fény közt..." Csak koldusi szalmán. 
Pásztorok jönnek Betlehembe, 
Dicsérni a kisded Jézuskát örvendezve. 
Mária szíve alatt hordta gyermekét, 
Óvta, vigyázta, a pici kisdedet. 
Jászolban találják a pásztorok, 
„Rá meleget a marha lehelt...” 
„Aranyat, tömjént, mirhát” kapott ajándékul, 
Melytıl a kicsi Jézuska szíve kigyúl. 
Szent Karácsony színpompás ünnepén, 
Béke legyen a világon a szeretet éjjelén. 
Csillag ragyogjon ... 
 
 
 
 

Karácsony III. 
 
Hideg, zimankós reggelen, zöld fenyı, 
Ami a kertemben terem, 
Vágni mentem az ágát és a szobámba teszem, 
Összekötve, kis karácsonyfa ágát. 
Egész fenyıt alkot és az ünnepet várják,  
Csodálatos fenyı illat tölti be szobámat. 
Hirdeti azt, hogy Kisded született, 
A kis Jézus a világnak ura lett. 
Szívekbe világít és fényt áraszt, 
Szeretetet, Békét adva a Világnak. 
Értelmet, tudást nyújt az emberi szíveknek, 
Vigaszt nyújt az elesetteknek. 
Ha gyertyámat meggyújtom, kicsit szorongok – 
Azokra gondolok, akik árvák és sorsuk rossz. 
Van- e meleg szoba, asztalukon kenyér, 
Fáznak- e ... és nekik van- e remény? 
Jut- e jobb sors nekik és vigasz, 
Nyomorukat, gondot, bánatot jó Isten megoldja? 
S boldogan tudják- e ünnepelni e- szent napot? 
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JAKSICS ETELKA 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rózsaszál gobelin-kép 
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WILLNER TAKÁCS MARGIT 
 
 
Nem tudom, hogy sikerül-e 
 
Nem tudom, hogy sikerül-e 
Nálad nélkül élni, 
Nem tudom, hogy sikerül-e 
A megkezdett úton, 
Bátran tovább menni. 
Azt mondják, hogy az idı, 
Begyógyít minden sebet, 
Megpróbálok tovább élni, 
Hisz mást nem tehetek. 
Eljön majd az a nap is, 
Hogy én is messze megyek, 
Megpróbálom megérteni, 
Hisz mást nem tehetek. 
A földi lét, már csak ilyen, 
Születünk, élünk, meghalunk, 
És egy hol nem volt napon, 
Már tovább is utazunk. 
Én, hiszem és remélem, 
Hogy a földi élet után, 
Isten szent kegyelmébıl 
Az örök élet vár ránk. 
De, hogy ez így legyen, 
Tudnunk kell becsülni. 
Az e világi életet, melynek 
Legnagyobb értéke az: 
ISTENI SZERETET. 
 
 
A csillagok útra kelnek 
 
A csillagok útra kelnek, 
Visszatérnek a végtelenbe. 
Földön voltak, köztünk éltek, 
Örültek, sírtak, és reméltek, 
Míg életük lángja porig égett. 
Minden ember fénylı csillag, 
Kinek meg van írva földi sorsa. 
Lázadni ellene nem lehet, hisz 
A világ rendje ez, de.... 
Ne gondold, hogy nincs tovább, 
A földi élet csak egy állomás. 
Feladatunk elvégezve, vissza térünk 
İsi létbe.. ..Mert nem veszhet el Semmi sem, 
Minden por, és minden fény a 
Végtelenben tovább él. 
S miért van így,? Ne kutasd, 
Ezt nem fejti meg komputer agy. 

 
 
 
Égi ajándék 
 
Ma rácsodálkoztam a holdra, 
Körbe úsztak fátyol-fellegek, 
Lelkemben felcsendült egy 
Mennyei dallam és hallani 
Véltem, angyal éneket. 
Csak néztem, csak néztem a holdat, 
S hallgattam az angyal dalát, 
Elbővölt egy csodálatos érzés, 
A végtelen égen a holdragyogás. 
Mily csodálatos is a természet, 
Az ég, a föld és az egész világ, 
S a legcsodálatosabb benne, hogy 
Ajándékba kaptuk, e sok szép csodát. 

 
 

Velence 
 
Álmaim szép városa Velence, 
Milyen sokszor is jutsz az eszembe, 
Szent Márk-tér, Rialtó, Sóhajok-hídja, 
Emlékeim képeit felnagyítja. 
A Dodzse Palota lépcsıin ülve, 
Ámulva néztem a járókelıket, 
Sok színes forgatag, bábeli nyelv zavar, 
Kísérte, vonzotta, a látogatókat. 
Tudtam, ha majd innen elmegyek, 
De sokszor is fogok álmodni veled 

 
 
 

Hiszek 
 
Hiszek az ısi 
Ismeretlenben, 
Istenben, anyagban, 
Titokban. 
Hiszek a szellem 
Végtelenségében, és 
Abban, hogy sorsunk 
Elrendeltetett, 
Valahol fent, a 
csillagokban 
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FARKAS J. KATALIN 
 
 
 

Ma szembe jött velem egy angyal 
 
Ma szembe jött velem egy angyal , borostás volt, 
és rosszul öltözött , tétován hozzám lépett, mint aki 
nem is tudja megszólíthat e, de látta tekintetem felé 
vezetem. Megszólított kicsit bizonytalanul, 
szemében könny arcán remegés lapult. Kérem ne 
értsen félre, nem pénzt kérek, s tekintete tovább 
fogta tekintetem, mondhatja e tovább, vagy minden 
reménytelen, láthatott rajtam valamit, így folytatta, 
csupán két buszjegyet kérek, ha ki tudna vele 
segíteni, agyamon átvillant a minap gyerekemnek 
vettem két jegyet, de neki nem kellett, hát a 
pénztárcámban  két jegy a cipzár mögött ott lapult. 
Lázasan vettem elı pénztárcámat, s kis rekesz 
tényleg két jegyet rejt, átadtam neki, könnye, s 
remegı hangja tudatta velem a két jegy jó helyre 
került. Az Isten áldja meg, higgye el nem szívesen 
kértem,  és szégyellem magam, hölgyem az Isten 
áldja meg! Önt is mondtam én, s tudtam a 
történetnek fontos üzenete van. Angyal volt  İ 
álruhában, s megmutatta megvan minden 
eszközünk ahhoz  , hogy segítséget nyújtsunk  a 
rászorulóknak, minden a rendelkezésünkre áll, csak 
észre kell vennünk a jeleket! 
 
 
 
 

Érted mondok ma imát 
 

Legyél végre fontos saját magadnak! 
Érted mondok ma imát! 

Ahogy ezt olvasod, minden sora érted kiált. 
Kell, hogy érezd, a sorok között az elrejtett 

energiát! 
Most megáll a tekinteted, 

és tudod, bizton ez igaz lehet,  
gondolat, gondolatot követ!  

Az ima ereje a tudatodban lassan átformálja azt az 
álmot, 

amit el sem mertél eddig hinni, hogy igaz lehet, 
a Te valóságodban, a Te világodban, 

egy sokkal magasabb  értékrend szerint jeleníti 
meg az életed. 

 

 
 
 
 
 

Lelkek ringatása  
 

Lehetsz bármilyen távol, 
bármilyen csendben 

Én hallom, ha szólítasz engem. 
Érzem, hogy fázik a lelked, 

nincs aki  megölelje, 
Nincs, aki melengesse. 

Fázott az enyém is, és akkor 
Te hozzám lehajoltál, 

és féltın két kezeddel betakartál. 
Most én  térdelek melléd, 

hogy átadjam neked, 
szemem pillantásával, 

lelked ringatásával 
az égi ígéretet! 

 
  
 
 
 
 

Az érintésemmel észlelem 
 

Én azt látom benned, amit senki más.  
Ismerem féltet  titkaid,  

ismerem lelked bugyrait,  
láttam  arcod rándulásait,  

ami mindent elárult nekem,  
és élem a távolságot is, 
 ami néha közel van,  

és ami néha olyan mit a végtelen.  
 Kérdem  én hol rejtızik  akkor az érzelem? 

Titkok fala mögött? 
Kinyithatatlan kapuk között?   

Bejárhatatlan ösvényeken? 
Nos én tudom hol,  

ott ahol nem is sejted, hogy láthatom,  
 én az érintésemmel észlelem. 
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GÁSPÁR TIBOR 

 
 
 

 
 

Anya gyermekével fafaragás 
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VARGA ZOLTÁN 
 
 
Karácsony 
 
Szobában egyre nyomasztóbb már a szeretetfa, 
Mindenféle mőremekkel rég teleaggatva, 
Az érzelmek fényes ruhájába csomagolva, 
(Az) öröm, (a) nyugalom, és (a) melegség alatta… 
 
Ó mond kicsi, miért olyan bánatos szemed? 
Ami a fa alatt van talán azt nem szereted? 
Ne bánkódj, nem szabad, mindig itt vagyok veled, 
Karjaimba fogva, féltve ırökké ırizlek…! 
 
Ó mond kicsi, mire gondolsz,  
                                     [miért görbült le a szád, 
Tudom a régiekre és ez neked nagyon fáj, 
Ne bánkódj, boldog légy, bármeddig vigyázok rád,  
És karjaimmal még szorosabban ölellek át…! 
 
Ó mond kicsi, amit mondok miért nem, hiszed el, 
Egy kicsit fáj, de látom, nehéz most neked, 
Ne bánkódj, itt téged mindenki nagyon szeret, 
Karjaim közt megbújva, tudom, érzed te is ezt! 
 
 
Karácsonyi versike 
 
Munkába jövet-menet  
         [a 41-es mellett két ızikére lettem figyelmes. 
Nagy szemekkel a hópihéket fújkálták,  
                      [vidáman az élet táncát járták. 
Legyen olyan tiszta a karácsonyod,  
                       [mint az ızikéknek ez az elsı volt! 
Pancsolj te is önfeledten a váratlan 
                               [ égi boldogságban és 
szőkét soha ne szenved:barátságnak,  
                           [szerelemnek, megbocsátásnak! 
 
 
Körém s ne elszórjátok a szirmokat 
 
Nem vers, nem dal, nem kezdet, s nem vég,  
Nem is az élet, csak egy furcsa érzés.  
Ne szórd szét, add inkább nekem,  
Ne szórd szét a szirmokat,  
Lehet talán élı virág, színes csoda.  
Ne szórd szét, add inkább nekem, 
Ne szórd szét a szirmokat! 
Mert kell a rózsaszín álom, kék ébrenlét,  
Kell bíbor, a vörös, a fekete,  

Kell, hogy fonjon keresztül-kasul,  
Kell, hogy megtámogassa az életet. 
Ne szórd szét, add inkább nekem, 
Ne szórd szét a szirmokat.  
Illatos virág! Tarka álom! Tavi csoda!  
Akarom mindannyitokat!  
Ne szórd szét, add inkább nekem,  
Ne szórd szét a szirmokat! 
 
 
Mánia 
 
Te hívtál s én jöttem, 
A nappaliban álltunk, 
Néztél rám s én, tudtam, 
Dívány a mi ágyunk. 
 
Régrıl szerettük egymást. 
 
Pipázom,  
Te kényszerbıl üldözıd bent a koszt, 
Az udvaron tarka galambok, 
Könny pár lehel füstüveget, 
Költenek a megkésett nyárban 
Fagyott fiókát,  
Bátran 
Szegik meg az életet,  
Mint gazda a kenyeret 
Közös élmények, tragédiánk felelet, 
Nézem és senyvedek, szerelmem bent rekedt. 
 
Nem hívtál, de én jöttem 
A nappaliban állunk, 
Nézel rám s én tudom, 
Dívány a mi ágyunk. 
 
Régrıl szeretjük egymást. 
 
 
Jégnek virága 
 
Lilába váltan folyt szét az ég hava, 
Domboldalon a sorakozó házak, 
Ember parányok tüzeket gyújtanak, 
S fehér bíborban reszketnek az ágak. 
 
Mindenütt boldogság jégnek virága, 
Szövi át a világot a mába, 
Hóembert építek s ha elolvad, 
Rákacsintok a pimasz hóvirágra. 
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ARTHUR MADSEN 
 
Mese habbal 

 
A kis Thymena imádta az erdıt. A rügyezı ágak, 

a bolondos madarak hangos csicsergése mindig 
mosolyt csalt gyermeki, csinos arcára. Még nem 
tudhatta, hogy a holnapi nap más lesz, mint a többi: 
nem csak azért, mert eljön a nyolcadik 
születésnapja, hanem azért is, mert életében elıször 
fog félni. A családjával kora reggel kirándulni 
indultak az ascolaki erdıbe. Már elızı nap este 
izgatottan pakolt a kék hátizsákjába. Gondosan 
belehelyezte a piros, kötött garbóját, a karácsonyra 
kapott kockás sálat, egy zacskó málnás cukrot, és 
ezek tetejére kedvenc könyvét, Milne 
Micimackóját. Hat éves öccse szótlanul nézte 
készülıdését, nem tudta átérezni nıvére 
lelkesedését. Aprókat ásítva fejére húzta meleg, 
puha takaróját, és álomba szenderült. Közben 
Thymena elégedetten nézte a tömött hátizsákot, és 
arcát az ablakon bekukucskáló, aranysárgán izzó 
hold szelíden megsimogatta. 

– Kislányom! Irány lefeküdni, reggel korán 
kelünk – nyitott be anyja szigorú arccal a szobába. 

– Jó, jó – dünnyögte durcásan, és nagyot 
szökkenve az ágyába pattant. 

Hatalmas barna szemeit anyjára meresztette, aki 
mosolyogva leoltotta a villanyt. Pár perc múlva 
szemei leragadtak, és izgatottan lépett be az álmok 
hívogató birodalmába. Egy szépen terített barna 
tölgyfaasztal mellett állt, és óvatosan méregette az 
asztal közepén pompázó, díszes vaníliatortát. 
Imádta az édességet, a vaníliatorta volt a kedvence, 
finom tejszínhabbal a tetején. Titokban azt remélte, 
hogy ilyet kap a születésnapjára. Lassú, óvatos 
mozdulatokkal felmászott az egyik székre, és az 
asztalra tenyerelt. A vanília hívogató illata 
kellemesen bizsergette az orrát. Határozott 
mozdulattal a torta felé nyúlt, de mielıtt elérhette 
volna, furcsa zajt hallott. Riadtan nézett körül, ám 
senki nem volt ott rajta kívül. Tekintete újra az 
asztalra vetıdött, de a torta a hívogató vanília 
illatával együtt tovatőnt. Mielıtt szája sírásra 
görbülhetett volna, szemei felpattantak, és 
szomorúan kelt ki ágyából. Az ablakot résnyire 
kinyitotta, és mélyen szívta tüdejébe az esıszagú 
reggelt. Alig múlt el hat óra, amikor az ezüstmetál 
Pontiac–juk kikanyarodott az udvarból. Thymena 
izgatottan szorongatta hátizsákját a hátsó ülésen, 
mellette öccse hatalmasakat ásítva nyújtózkodott. 
Elıl szülei halkan beszélgettek, amit csak autójuk 

motorjának reggeli köhögése zavart valamelyest. 
Negyed óra múlva már a városon kívül voltak, az 
útszéli fák között üstökösként suhantak céljuk felé. 
Elızı este apja régi újságkivágásokat mutogatott: 
víg kedélyő hippik sétálgatnak az erdei 
ösvényeken, és a Kék-Ascolak-hegység sokat 
megélt, mégis rémisztı ormain állva, kezüket 
szemük elé téve a gyönyörő, zöldben úszó, 
hatalmas völgyeket csodálják. Anyja kezében egy 
térkép volt, amin szabálytalan, vörös, girbegurba 
vonalak jelezték az erdı turistaútjait.  

– Ebben a parkolóban hagyjuk a kocsit – mondta 
átszellemülten, és egy piciny kék négyzetre 
mutatott. 
– Anya! Mikor eszünk? – szólalt meg fia ásítva, és 
unottan nézte a mellettük elsuhanó fákat. 

– Hamarosan, kicsim – válaszolt az anyja, majd 
azért rimánkodott, hogy ne essen az esı. 

Ezalatt Thymena a gondolataiba mélyedt, hol a 
vaníliatorta, hol az álma, de volt, hogy a szomszéd 
Berrwick korcs, simaszırő tacskója jutott az 
eszébe. Ábrándozásából a Pontiac halk 
fékcsikorgása verte fel. Megérkeztek. Szülei rövid 
szünetet tartottak, amíg kipakolták az 
esıköpenyeket, és az élelemmel színig töltött, 
fonott kosarat. Még tiszta, kék volt az égbolt, de 
északon már sőrőn gomolyogva sorakoztak a 
fenyegetı esıfelhık. A parkolóban más autó nem 
állt, csak az övék. Reggeli után a fonott kosarat 
visszatették a csomagtartóba, és hátizsákjuk 
könnyő súlya alatt útnak indultak. Thymena 
battyogott leghátul, de így is remekül látta a 
távolban tornyosuló táblát, melyen ez állt: „Kelet–
Ascolak, 3,6 MÉRFÖLD.” 

A táv nem érdekelte, nagyon friss volt még. A 
hatalmas fák zöldben fürdı lombjaiban 
gyönyörködött, és ha megpillantott egy vígan 
játszadozó mókust, szája szegletében apró mosoly 
kelt életre. Kabátja zsebébıl elıhalászta kis, kék 
labdáját, és ha úgy hozta kedve, akkor feldobta, és 
a másik kezével ügyesen elkapta. Már jó ideje 
mentek a kiválasztott úton, lábuk alatt az avar 
némán hajolt meg súlyos lépteiktıl. Öccse egy dalt 
fütyörészett, de a vontatott dallamból kihallatszott 
szokásos egykedvősége. Szülei egy régi történeten 
nosztalgiáztak éppen, amikor Thymena lába elıtt 
egy fürge, kis zöld gyík suhant át a földön. A 
kislány hirtelen megtorpant az ijedtségtıl, még a 
feldobott labdáról is megfeledkezett, ami árván a 
földre huppanva messze gurult tıle a nedvességben 
fuldokló, síkos falevelek között. Thymena gyorsan 
feleszmélt, és a sőrő bokrok közé, a labdája után 
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vetette magát. Sehol nem találta. Térdelve túrt bele 
a nyálkás avarba, de hiába. Már szülei hangját sem 
hallotta. Próbált visszatérni az útra, ám a kegyetlen 
bokrok, mintha összefogtak volna ellene, 
mindenütt útját állták. Kizárt dolog, hogy 
eltévedjen. İ nem olyan. Nem hagyta, hogy a 
rémület a zsigereibe költözzön, erıteljesen törte az 
utat, a némasági fogadalmat tett, öreg lombok alatt. 
Faágakba kapaszkodva próbált elıre jutni, és 
szemével vadul az utat kereste. Így ment talán 
negyed óráig, aztán megállt. Végtagjaiban kezdte 
érezni a nyugtalanság elsı vibrálásait. Lélegzetét 
visszafojtva fülelt, de az ascolaki erdı csendes 
volt. Valahol a távolban egy harkály annyira 
halkan kopácsolt, hogy Thymena nem is volt benne 
biztos, hallotta–e valójában. 

– Nem félek – suttogta halkan. – Mindjárt az 
úton vagyok, és ha futok, utolérem ıket. 

– Mi van akkor, ha valaki megtámad? – villant 
agyába a gondolat. 

Számba vette a lehetıségeket: pókok, kígyók, a 
víg kedélyő hippik, de még a hétfejő sárkány is 
eszébe jutott. 

– Butaság! – hessegette el rossz gondolatait, de 
azért levette hátizsákját, hogy ha kell, odacsapjon 
vele támadójának. 

Egyszer csak futni kezdett, de válla felett sőrőn 
hátrapillantott. Futás közben hátizsákja folyton 
nekiütıdött valaminek: hol a lábának, hol 
valamelyik fának. Többet nézett már hátra, mint 
elıre, így nem láthatta az avarból enyhén 
kicsúcsosodó, szürke követ. Megbotlott benne, és 
nagyokat bukdácsolva hasra esett. Fájdalom 
nyilallt a lábába, és tenyerén felhorzsolódott a bır. 
Erıt vett magán, az egyik fa törzsének dılt, és 
próbálta visszatartani könnyeit. Most ébredt rá, 
hogy már fogalma sincs, merre kell mennie. 
Iszonyatos fájdalmat érzett a lábában, a szeme 
nedvesedni kezdett, de nem sírt. Tudta, ha sírni 
kezd, azzal beismeri, hogy fél. Kinyitotta sárral 
tarkított hátizsákját, és elıhalászta belıle a 
könyvet. Úgy gondolta, ha olvas, akkor elkerülik a 
rossz érzések. Felütötte a könyvet, és mint egy 
aranyhal, sebesen úszott be a százholdas pagonyba, 
Micimackó mesés világába. Már nem érzékelte a 
valóságot, sajgó lábait, horzsolt tenyerét, csak 
Malackát látta, aki mosolyogva közeledik felé. 

– Szia Thymena! – köszönt rá jellegzetes 
hangjával, és egy csokorba font erdei páfrányt 
nyomott a kezébe. – Boldog születésnapot! 

– Boldog születésnapot, Thymena! – gurgulázott 
mély hangján Tigris, aki a farkán szökkenve 
ugrándozott a fák között. 

A kislány harsányan felnevetett, majd nagy 
puszit nyomott a labdáját megtaláló Zsebibabának. 
Tigris sokáig szórakoztatta ıket 
artistamutatványaival, de annyira suta volt, hogy 
hahotáztak a nevetéstıl. Egyszer csak furcsa 
nyikorgásra lettek figyelmesek. A bokrok 
takarásából elıbújt Füles, aki egy kerekes kocsit 
húzott maga után. A kocsi mögött peckesen sétálva 
megérkezett Micimackó is, egy mézzel teli 
bödönnel a kezében. Thymena elıször Fülesre, 
aztán Micimackóra, végül a kocsira nézett, és tátva 
maradt a szája. A kocsin egy akkora tejszínhabos 
vaníliatorta volt, hogy súlyától a kerekek már félig 
belesüppedtek a sárba. A torta olyan szépen fel volt 
díszítve, hogy öröm volt rá nézni. 

– Boldog születésnapot, kicsi lány! – mormolta 
tündérien Micimackó, és zavarában megnyalogatta 
méztıl csillogó mancsait. 

– Ez a torta a tied! – mondta Füles kedves 
szamárhangján Thymena felé, és kivillantotta 
fogsorát. 

– De aranyosak vagytok! – nevetett Thymena, és 
magához ölelte valamennyiüket. 

Ezután szétosztotta a tortát, csak Micimackó 
vonakodott egy ideig. 

– Mától fogyókúrán vagyok – brummogta 
szomorúan. 

– Micimackó! Ezt nem teheted, szülinapom van! 
– fricskázta meg az orrát Thymena. 

– Akkor kénytelen leszek ezt a fogyókúrát 
elnapolni – vonta meg a vállát Micimackó, majd 
mézzel leöntötte a tortát, és habzsolni kezdte. 

Thymena felszabadultan nevetett, rég érezte ilyen 
boldognak magát. A következı pillanatban súlyos 
léptek zaja hallatszott, és Thymena újra a fa 
tövében találta magát sajgó lábaival. 

– Kislányom, jól vagy? – szaladt oda hozzá apja. 
– Persze, most ettem meg egy nagy tortát 

Micimackóékkal – mosolygott a kislány. 
– Kicsim, lázas vagy – szaladt ki apja száján, és 

felemelte a földrıl. 
Lassan elindultak és apja engedte, hogy kezeit 

átkulcsolja nyakán. Thymena közben 
megnedvesítette kiszáradt ajkait, és egy kis idıre a 
jól ismert vanília ízét érezte újra. Még egyszer, 
utoljára hátrapillantott apja válla fölött, és halvány 
mosolyt dobott a bokrok mögül kukucskáló 
Micimackó felé. 
V É G E 
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FODOR GYÖRGYI  
 
Nem akarlak szeretni 
 

Nem akarlak szeretni. Nem és nem. 
Gyöngeségemért magamat szidom. 
El szeretnélek feledni téged. 
El szeretnélek feledni nagyon. 
 

Gyertyavirágú fák felettem, 
s lenn a nagy fénylı város. 
Szememmel még e képet keresem, 
távolból halványan vélni látom. 
 

Pedig nem akarlak szeretni. Nem! 
Nem érdemled meg hő gondolatom. 
Feledni foglak, mert szeretnélek 
 

elfeledni. De nem leszel boldog 
úgy, önfeledten, kedves-nélkülem, 
mint mikor néztek minket csillagok. 
 
 
Örök leszel 
 

İszinte versembe akarlak zárni, 
Hogy az emlékezések palotájában 
Ott legyél s maradj meg örökre boldogan, 
S imádjalak halálom után is. 
 

Örök leszel, ismerni fognak és látni, 
Ha igaz énekben merın megformázlak 
Úgy, hogy ott maradj a magasló magasban 
Erısebben, mint az acél vagy a gránit. 
 

Örök leszel, mint maga az örök idı… 
S olyan szabad, mint gondtalan bárányfelhı 
S oly tiszta, mint anyja méhében a gyermek, 
 

És mint a szó, ha kimondom: szeretlek! 
A k a r o m, hogy megmaradj – legyél a jövım, 
Hő társam, mindenem, hömpölygı örömöm. 
 
 
Szemed 
 
Szemed mély szédületét is szeretem, 
S e szédület melegét éneklem. 
Szép fémfényő, lágyszínő szemedben 
csodálatos csengık csilingelnek 
csendesen -- hallani nem is lehet 
igazán és talán még látni sem. 
Az láthatja csak, aki úgy szeret, 
mint én: mélységesen - ó édesem 

 
 
 

Örökkön 
 

Napos szemed - szép mosolyod, 
édes ajkad – dúdolásod, 
dolgos kezed - érintésed, 
örökkön magamon érzem. 

 
Dolgos kezed - simításod, 

napos szemed - pillantásod, 
édes ajkad - leheleted, 

örökkön magamon érzem. 
 

Napos szemed - huncutságod, 
édes ajkad - csókolásod, 
dolgos kezed - ölelésed, 

örökkön magamon érzem. 
 

Egyébkéntem! 
 
 
 

Ne add fel! 
 
Ne add fel az álmod, 
már csak néma suttogás? 
Ha egyedül hallgatod 
a csalogány dalát, 
ha szívtüzed a vágyad 
hamujába zárt... 
úgy érzed az életed 
tőnı délibáb. 
 
Még létezhet egy szikra 
a salak alatt, 
amely lángra lobbanva 
magával ragad. 
 
 
 
Reményt remélve... 
 
Remegve reményt rendeltem, 
rendeztem ronda rémeim, 
révedten rikoltnak rímeim... 
riogva rohan, renget, 
rémítın rend ront rám reggel. 
Reményt remélve révedezve 
repülnék ráfeledkezve 
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FODOR GYÖRGYI 

 
 
 

 
 

Virág vegyes technika 
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KRAUSZ ISTVÁN 
 
İszinte vallomás 
 
Ha fényes csillag jár az égen, 
Mintha csak te jönnél elébem 
Kizárólag nekem ragyognád 
Be az ég roppant boltozatját! 
 
Velem születnél minden éjben, 
Velem halnál meg napkeltében. 
Éjszakáid csak nekem adnád, 
Ha nem szeretnél, letagadnád! 
 
Azért várom az éjszakákat, 
Hogy mindig ott lehessek nálad, 
Hogy a te csengı hangod halljam, 
 
Füleimnek ez kedves dallam. 
Ha eltőnnél, mint néma árnyék, 
Esküszöm, véled köddé válnék 
 
 
Miért sírnak? 
 
Miért sírnak az éhezık? 
Mért hull a könnyük, mint a zápor? 
Mért nem merítünk alázatot  
A fekete Afrikától? 
 
Mért nem nyújtjuk ki karjainkat? 
Mért nem öleljük magunkhoz ıket? 
A meggyötört, a megtépázott 
Ezer kínok közt szenvedıket! 
 
Hol milliomosok zsebébıl 
Gurulnak ki a milliárdok, 
Még ott is mélyrıl jövı sóhaj 
Vibrál suttogva, nem az átok! 
 
Még gondolatuk is mezitlábbal 
Lépked a forró pusztaságban, 
Nehogy zajt kavarjon a síri, 
Letelepedett némaságban! 
 
Ahol még árnyék sem terem meg, 
Ahol még az ízek se járnak, 
Ahol a vágy is csupa rejtély, 
Ahol nem tudják, mire vágynak! 
 
Szívükben érzik az igazságot, 
Mert létezik, belılük fakad. 

Ahol a nyomor tálal ebédet 
Gyér asztalukon csak remény marad. 
 
 
Karácsonyi  fohász 
 
Írhatnál nekünk, Jézusom! 
Sokan vagyunk, hisz jól tudom, 
Te sem lehetsz ott mindenütt, 
Ahol talán a nap se süt. 
Oda is jusson el levél, 
Ahova nem jutott kenyér! 
Épüljön ott is egy Dubay. 
Ha kicsit késel, az se baj. 
Küldj mindenhova egyaránt, 
Tudd meg azt is, hogy kit mi bánt! 
Szereteted vagy bánatod 
Kell nekünk, hiszen láthatod 
Hogy a különbség egyre nı! 
Ott is épüljön szebb jövı, 
Ahol kihal az érzelem 
És a gonoszság végtelen, 
Ahol csak önérdek az úr, 
Ahol a lélek elvadul. 
Kérlek! Hatalmad, hogyha van, 
Az emberséget mentsd uram! 
Óvjad az ıstermészetet, 
Küldd el a békességedet! 
 
 
Holt világ 
 
Rombadılt világ sittjén port kavar 
A vágtató szél, sírva hegedül. 
Nincs hatalom, aki más dalt akar 
És e vad erınek ellenszegül! 
 
Mélán lapulnak a rom-városok, 
Megannyi falvak a dombok között. 
Arctalan, rideg ledılt házsorok, 
Mint néma szirtek a felhık fölött. 
 
Nem hallani a jármővek zaját, 
A járdán nem koppan cipısarok, 
Nincs körülöttem egy élı barát, 
Lélektelenül egymagam vagyok. 
 
Van-e talentum ezen a földön 
Ki levezekli majd a bőnöket? 
Vagy tisztessége, hogy odanıjön 
És fölvállalja, amit elkövet! 
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Vagy, ha a hatalmasok megoldják 
Egy gyászoló nép sírógörcseit, 
Keserveit majd hány napra toldják, 
Mik fölszárítják tengerkönnyeit? 
 
 
Falusi emlék 
 
Lankások közé rejtett kisfalum! 
Ha arra járok, felderengenek 
Pipázó házak téli képei 
És a nyárvégi, fáradt emberek. 
 
Mind ott vannak a zörgı szekerek, 
Zápor utáni mélyre vájt nyomok, 
Házak elıtti, festett kispadon 
Tarka csokorban ülı asszonyok. 
 
Napbarnította, megtört arcukon 
Ott van a hit és minden esemény. 
Nem siránkoznak fáradt tegnapon, 
Holnap mindig lesz megújult remény. 
 
A sok szerelmet látott utcasark. 
Pislákolva egy oszlopról neszel 
Ha alkonyatkor jobbra- balra néz, 
De a titokból mit sem árul el. 
 
Egy-egy megrogyott háztetı alatt 
Hány nemzedéken voltak boldogok! 
Pajkos gyerekek lábai nyomát 
İrzik a gyommal benıtt udvarok. 
 
Sok szép emléke ma is bennem él, 
Bár koptatja az elfutó idı, 
Egyre szőkül a kedves kis falu 
És mind nagyobbá nı a temetı! 
 
 
Éjjeli vadászat 
 
Zaj nélkül lépdel az ifjú vadász. 
Felette lebben egy szép madarász. 
Mindkét harcosnak éj a küzdıpástja, 
Egyik alant, másik az eget szántja. 
 
Az éj neszére jó, ha jól vigyáz! 
Ha társa nincs, nincs, kinek magyaráz, 
De az uhunak csak eljárt a szája! 
Ez lett szegény utolsó éjszakája. 
 
Derék vadász, habár nem így kívánta 

A sikerét, mi porig sújtja ıt, 
Hisz ott fekszik elıtte égi társa. 
 
Emléke sincs, miféle hangra lıtt. 
De jó a példa: - Honnan fúj a szél? 
Elıtte nézd meg jól, hogy ki beszél! 
 
 
Az volt a jó 
 
Az volt a jó, mikor nem létezett 
Se nyíl, se kard, se szörnyő gépezet. 
Nem borította szmog el a napot, 
Mikor még minden ember jóllakott. 
Amikor egy tál volt az asztalon, 
Egyformán ültek mindkét oldalon. 
Nem volt erıs és nem volt gyenge sem, 
Ahol nem maradt senki éhesen! 
Mindenki tudta, mit kell tennie, 
Nem leselkedett soha senkire 
Sem az ármány, se gonosz indulat, 
Tudták merre van kelet és nyugat. 
Nem volt kiváltság, felsıbbrendőség, 
Még nagy viharban is kék volt az ég! 
Nem járt a szél a futóárkokon, 
Nem állt senki a barikádokon, 
Nem volt ırszem, nem volt besurranó, 
Nem volt mocsok és fehér volt a hó. 
Mikor az ember még nem kéjjel ölt, 
Amikor még nem hatalomra tört, 
Ha néha bár ejtett egy-egy vadat 
Az életért, ha kellett a falat. 
A nyugalom, a béke néma volt, 
A megnyugtató csend távolra szólt! 
 

 
D.J. 
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KLENCZNÉ FÖLDI IRÉN 
 
Fehér-eper 

 
Hétvége, szombat. A fiamékhoz vagyok hivatalos 

ebédre, de még elıtte kiszaladok a vásárcsarnokba 
gyümölcsért. Hiába jöttem kora reggel, a kánikula 
már most érzıdik, jól esik a csarnok hővöse. Elsı 
körben tájékozódom az árakról, a másodikban 
majd a minıséget illesztgetem a pénztárcám 
forintjaihoz. 

Az elsı sor mint egy keleti piros szınyeg, apró 
tálkáiban illatozik a primır málna, az eper, odébb 
az alma, a barack... A sok egyformaságot 
megbontja egy zöldes-fehér gyöngyös sor. Alig 
hiszek a szememnek, fehér-eper! Fán termı eper! 
Pécsett ilyet még nem is láttam! Fölé hajolok, 
beszívom az édes illatot és dehogy alkuszok, hisz 
ilyet még nem ehetett a dédunokám, az unokáim, 
talán csak autózó gyerekeim láthattak... 

Mesélve adogattam kézbe a kis vese-alakú 
finomságot: 

– Illatozzátok csak meg! Ez a kis tömör bogyó 
magyar alföldi tájak, paraszti kertek bıtermı 
gyümölcse. Amikor még régen nem volt autó, nem 
volt vonat, nem volt minden egyes családnak lova-
szekere, az emberek gyalogosan indultak el 
munkába, vagy látogatóba az egyik messzi tanyáról 
a másikra, egyik faluból a másikba, egyik 
országból a másikba is. Az utak két oldalára nagyra 
növı eperfákat ültettek, annak árnyékában 
lepihenhetett aki elfáradt, sıt ott is éjszakázhatott. 
Az érett, lédús bogyó oltotta az emberek szomját, 
édessége elverte az éhségüket. Az eperfa dús 
koronája otthont adott a madaraknak, odúja a 
vadméheknek. Nem kényes fa, nem kellett 
permetezni. Nagy kincs volt ez egykor, lám még 
ma is van belıle kínálat! 

Volt ennek a fának egyéb haszna is... Valaha 
nyáron otthon szıtt lenvászon ruhát, télen 
irhabekecset, meleg gyapjú kendıt viseltek az 
emberek. A gazdagabbjának selyemre is futotta. A 
selymet a selyemhernyó gubójából készítették, s a 
hernyó fıtápláléka az eperfalevele volt. Sok-sok 
szorgalmas ember jutott levél-szedés, hernyó-
tenyésztés által keresethez. 

Az én debreceni nagyszüleim udvarában is volt 
egy ilyen eperfa. De hát ne csak szagolgassátok, 
azért hoztam, kóstoljátok, mézédes, nagyon finom! 

– És ti is csináltatok selymet? 
– Azt nem, de mesélem tovább . Amikor elemista 

szünidıben ott nyaraltam, a lepotyogott szemeket 

összeszedtem, a tyúkoknak adtam. Átjött játszani 
hozzánk egy-két szomszéd kislány, ık is segítettek. 
Egyszer kitaláltuk, fel kellene mászni a fára, onnan 
szedni. Én voltam a legkisebb, engem toltak fel. 
Dél lett, kiabált értük az anyukájuk, hazaszaladtak, 
engem meg ott felejtettek. Egyedül nem tudtam 
lejönni, nagymamám se tudott lesegíteni. Meg 
kellett várni míg nagyapám hazajön. Csakhogy ı 
pont a hosszú létrát vitte el egy messzire lakó 
ismerısének kölcsönbe tetıjavításhoz. 

– De hazajött? 
–És te nem is ebédeltél?  
– És nem sírtál? 
– Ennyi kérdés egyszerre! Hát persze, hogy 

hazajött, ebédeltem is, a világ legfinomabb 
faeprével töltöttem meg a pocakomat, s bár nem 
sírtam, én se tudtam egyelıre, miként érek újra 
földet. Nagyapám állt egy darabig a fa alatt, 
olyasmit dörmögött, hogy a három fiával nem volt 
ennyi gondja, mint evvel az egy-szem 
lányunokával, aztán ment a fészerbe, fogott főrészt, 
kalapácsot, amit kellett, s készített nekem kis 
létrát... Akkor meg az lett a baj, hogy ha én meg is 
próbálok lejönni, alulról meglátja a bugyimat. 
Nagymamám levette fejérıl a fejkendıjét, 
bekötötte nagyapám szemét. Ketten is fogták lent a 
létrát, nehogy eldıljön, végre lekászálódtam. 

– Kikaptál? 
–Ki nem kaptam, de nekem kellett a 

szerszámokat a helyükre tennem, s azt mondták, 
uzsonnáig nincs több evés! Viszont fájdalomdíjul 
befonhattam nagyapám féltve-ırzött, kipenderített 
bajuszát. Az volt még csak a jó mulatság! 

– Akkor most az lesz a mulatság, hogy ezentúl te 
nem leszel Dédi, hanem Fehér Eper leszel – 
nevetett a hatéves dédunokám. 

Ami azt illeti, a hajam már fehér, az eper meg 
édes, még büszke is lehetek az új nevemre. Jó 
vásárt csináltam! 
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A második Ádám 
(Regényrészlet) 
 
 
(A regényrészlet díjat nyert az AKIOSZ [nyári] 
Weöres Sándor pályázatán) 

 
Már bennjártunk a következı márciusban, 

amikor eszembe jutott, hogy idén még nem 
rendeztem a nyugdíjas szakszervezeti tagdíjamat. 
A teremben többen tartózkodtak, beszélgettek. 
Bánk Edit, idısebb volt kolleganım vett észre 
elıször. Ölelésre tárta a karjait: 

– Fogadd ıszinte részvétemet ... 
A szemüvegem bepárásodott, s máris 

szükségem lett a zsebkendımre. Az asztalok 
végénél álltam meg, óriás fekete táskámban 
keresgéltem, s könnyes zavaromban tartalmát félig 
kiöntöttem az asztalra... Puszi-puszi, s gyorsan 
vissza, ami kicsúszott... Viktor levelezılap 
nagyságú fényképét egy úr emelte fel, hosszasan 
nézte, aztán a mögötte lévı ablak függönyét — 
mint egy színházi drapériát — lobogtatva, magára 
vonta a társaság figyelmét: 

– Kedves Egybegyőltek! Most következı 
mősorunkban 1956 novemberébe, a budai Sport-
kórház parkjába képzeljék el magukat, ahol két 
gyógyuló fiatalember ismerkedik! 

A fényképet magasra tartotta, hogy a többiek is 
láthassák. Fejével biccentett, meghajolt és halvány 
mosollyal a szája körül bemutatkozott neki: 

– Virág Ádám. És Tamás, de nem a hitetlen!  
Aztán, mintha a fénykép válaszolt volna, 

folytatta: 
– Kincses Ádám. És Viktor, aki rosszkor 

rosszhelyen! 
A teremben elült a zsibongás, valaki 

megjegyezte: – Ez a bohóc már megint kitalált 
valamit... A „bohóc" folytatta: 

 
– Melyik színházból loptad ezt a sárga parókát? 
– Örököltem. És neked hány virágod van? 
– Még nem szakítottam. Neked van kincsed?  
– Nagy is, kicsi is, a picit most várjuk. 
– Persze, akárki mondhatja. 
– Várj csak! Ez a nejem fényképe! Védd magad 

Öcsi! 
– Nem látom a kardodat! 
– Tırözı vagyok ... 
– Én meg center. Eddig. Csak ki ne szúrd a 

lasztimat. 
– Félted a levegıt? Benned nem sok lehet. 

– Pedig már jobban vagyok. Futnom is kell. 
Mérik fától–fáig az idımet... Te! Ez egy gyönyörő 
nı! Hová való vagy? 

– Európába. Brassóban maradtak a 
nagyszüleim, de én már Pesten születtem. 
Feleségem, fiam Miskolcon. 

– Ott teremnek az ilyen szép hölgyek? 
– A pécsváradi vásáron el is adják. 
– Te is ott vetted? 
– Találd ki! 
– Inkább azt találnám, hogy kik lövöldöznek 

odakint és meddig? A hírek szerint… 
– Ne foglalkozz a hírekkel. Elveszi az erıdet. 
– Téged mikor engednek haza? 
– Még vagy tíz nap. 
– Elfáradtam. Bemegyek. Ha visszajössz 

kontrollra, még találkozunk. Nekem fél évig 
biztosan... 

– Ennyire súlyos? 
– Nagybátyám a fıorvos, egy-szem gyerek 

vagyok, s a viharsaroknak gyenge a levegıje.., Azt 
mondta apámnak, itt a hegyvidék ózonja 
meggyógyít. 

— Miskolcnak is van hegye, az Avas. 
– Pécsváradnak is? 
– Annak is. A Zengı. Szerbusz focista! 

Gyógyulj meg mihamarabb! Vigyázz a labdádra. 
– Szerbusz. Te meg a tırödre. Visszavárlak. 
– Kössz. Hát elásni nem fogom, kell a fiamnak! 
– Kedves nézıim és hallgatóim, vége az 

adásnak. Asszonyom, engedje meg, hogy 
megismételjem Önnek a bemutatkozást: Virág 
Ádám és Tamás, de nem a hitetlen, íme, látva 
könnyes  szemét most is hittem, hogy 
felvidíthatom. Szabadjon még megjegyeznem, 
hogy harmadik nevem János, az aranyszájú, amirıl 
most Ön is meggyızıdhetett. Hölgyeknek Jani, a 
mindenes. Minden szakszervezeti ügyben szívesen 
állok rendelkezésére. Kezét csókolom! 

– Azon a fényképen nem én voltam...- 
mondtam anélkül,   hogy   kezet   nyújtottam   
volna.   Még   mindig   a zsebkendımet 
szorongattam... Kellett nekem idejönni... 

Bánk Edit felkarolt, az Igazgatósági Klubban 
sok ugyan az özvegy, de vannak házaspárok is, 
beszélgetnek, kirándulgatnak, ne búslakodjak 
egyedül. Nem voltam egyedül, fiam, lányom 
versengve vigyáztak rám, de lassan ráébredtem, 
hogy hiányzik a magam-korabeliek társasága. 
Engedtem a telefonos hívásoknak, a Klub 
héttınként fogadott bennünket. Virág Ádám-
Tamás, azaz Jani „a mindenes”, körbejárt, 
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mindenkihez volt vidám szava, végül a mi 
dominózó-körünknél kötött ki. 

– Ne haragudjon a múltkori hangoskodásom 
miatt, de úgy megörültem Ádám-Viktor képének, 
nem vált tudatossá, hogy a maga sötét ruhája 
gyászöltözet. Sokáig voltam agglegény, a 
feleségem öt éven át fekvıbeteg. A fiam féléve 
nısült, a déli harangszó hirdette a fogadalmukat... 
Nagy lagzi, sok. vendég, munkatársak, sportolók – 
a fiatalok nászútra... Másnap reggel a nejem nem 
ébredt fel. Nem engedtem eltemetni, míg a 
gyerekek. vissza nem érkeztek... Alig vagyok 
otthon, intézem bárki ügyeit, csak ne kelljen haza... 
Tud kanasztázni? Ács Karcsival és az 
özvegyasszony húgával, de még kellene egy 
negyedik... 

– Idıközben én is elmondtam annyit magamról, 
hogy Viktor felesége még abban az İszben a 
picivel együtt meghalt. Én lettem a második neje, 
felneveltük a fiát, van egy közös lányunk és négy 
unoka. Sírásaim idejét lerövidítettem a 
kártyázással... 

– Virág Ádám Tamás János – mint a higany – 
mindenütt mindent ki ügyeskedett. Szerzett 
fıidényben balatoni beutalót, erdélyi körútra 
autóbusz-helyet, kölcsönzött a Barcelóniai útra. 
Piac elıtt szombat reggel a temetıben is 
összefutottunk, olyankor együtt jöttünk föl a 
városba káposztás rétesre, vörösborra... Gyászéve 
leteltével megkérte a kezem: 

– Eljegyzés a Mővelıdési házban, esküvı nem 
lesz, mert a volt házastárs után kapott 20 %-ot 
megvonnák. Adjam el a panel-lakásomat és a pénzt 
osszam szét a gyerekeim között. Emeleti 
háromszobás lakása van: (neki, a fiáéknak, egy lesz 
az enyém! legkedvesebb bútoraimat hozhatom) 
külön nappalis-étkezıkonyha, télikertes-napozós 
erkélyek, központi-főtés, elektromos fızı- mosó- 
és takarítószerkentyők, beépített szekrények, 
modernizált óriás fürdıszoba. A kosztot ı állja, a 
rezsi harmadába szálljak be, a többi nyugdíjam az 
enyém. Jövıre várják az elsı unoka Virág III 
Ádám Tamás érkezését. Ne válaszoljak azonnal. 

– Nem áltatlak. Szeretnék többet a saját 
családommal... 

Én még két év után is felsírtam álmomban, nem 
bíztam saját magamban. Bánk Edit azt mondta, 
megfogom vele az „isten-lábát”, éri el sem tudom 
képzelni, mire telik a mérnök-fıtanácsosi 
nyugdíjból! Már többen kinézték maguknak, csak... 

– Mit csak? 

– Nem neked csak, másnak csak... Ha téged 
kért meg, tied az, elsıbbség... Szereted? 

– Bárkinek tiszta szívbıl.  Utazni, 
szilveszterezni igen , – de vele élni? Hiszen 
ismerted Kincses Ádámot, én csak Viktornak 
hívtam. Negyven év... Még nem tudnék mással.., 

Rohant az ısz, bordóba-sárgába-fehérbe 
öltözött a táj... 

Csengett otthon a píros telefon: 
– Virág Ádám és Tamás, de nem a hitetlen! 
– Itt meg Kincsesné Éva-Paula. Szerbusz 

Virág! Aha, december 29! Isten éltessen Tamás 
névnapodon. Most éppen miben hiszel? Kerestelek 
karácsonykor, mondta a rögzítıd, 
hogy a nászodéknál vagytok... 

– Van jegyed a nyugdíjas élı-szilveszteri 
vacsorára? 

– Nincs. Neked van kettı? 
– Feltétlenül beszélnem kell veled! 
– Hát, ha jól megtáncoltatsz... 
– Ha ez az ára ... 
– Mikor kezdıdik? Mikorra jöjjek ? 
– Félnégyre. 
– Kilencig számíthatsz rám. 
Virág ismét nagyon csinos összesúgnak az 

özvegyek. Mintha le fogyott volna... 
– Egészséges vagy? 
– Elcsúsztam a fürdıszobában, rá a kád szélére, 

eltört három bordám. 
– Akkor hogy akarsz táncolni? 
– A lábamnak kutya baja. 
Ahogy peregni kezdett a dob már felkért és 

siklottunk, repültünk... Máskor a kezét sem fogtam 
meg, most szorosan öleltem – Istenem, de csodás! 
Kitáncoltam magamból a sok éjszakai nem-alvást, 
a hajnali szılımunkát, minden fáradtságot. Ki ölel? 
Kit ölelek? Nem számít, most csak a tánc mámora, 
varázsa... Vége a vacsorának is... Kilenc óra, 
indulni kell. 

– Beszélni akartál velem ... 
– Amikor  a   bordámat   röntgenezték,   

egyúttal   ki   is vizsgáltak. Találtak a vesémen 
valami daganatot. Ha kórházba kerülnék, látogass 
meg . Én szeretlek, szerencsét hozol nekem. 

– Legyen. Mondd meg az otthoniaknak, 
telefonozzák meg, melyik vágóhídon kaszaboltak 
össze, odamegyek, viszek egy gyógyító puszit. 
Rendben? Szerbusz! 

Hárman fekszenek a muskátlis-ablakú 
teremben. Virág Ádám Tamás az ablak-felıli 
ágyon. Feje lecsúszott a felpolcolt párnáról, 
beszorult a párna és az ágyrács közé. Egy nıvér 
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igazgatta, visszafektette a felrázott párnára, 
betakarta. 

– Tessék bejönni. 
– Nem is tudom mit kérdezzek... 
– Nem is tudnék mit felelni. 
A beteg kinyitja a szemét, fektében a hasamra 

lát. 
– Nagy a pocid – közli. A humorával nincs baj. 
– Elmegyek – szólalt meg késıbb újra. 
– Hová mész? –, kérdeztem, de már nem 

válaszolt, s mintha elaludt volna. Vártam. Szék 
nem volt a szobában. Aki ide látogat, nem marad 
soká. Lehajoltam, izzadt, besárgult homlokára 
leheltem az ígért puszit. Vajon gyógyít-e a részvét? 

– Szerbusz, Jézuska vigyázzon rád! – 
Megszorítottam a kezét – visszaszorított, de a 
szemét nem nyitotta ki. Eljöttem. Másnap délelıtt 
csengett a kis piros: 

– Virágné Csilla. Apósom ma, szombat reggel 
8 -kor... Ekkor szokott a temetıbe menni a felesége 
sírjához. 

Erre az idıre már leközvetítette a saját 
érkezését az égieknek, megkereste nejét a fénybe-
öltözöttek között – akihez akaratlanul is hő maradt 
–; majd Kincses Ádám-Viktorral és a fényképen-
látott nejével Stefikével ékelıdik. Elmeséli, hogy a 

Földön, a második feleség – Éva-Paula – még 
mindig magányos, nagyon egészségtelenül él... 
Nem enged senkit férje örökébe lépni, még nem 
tud más férfi kedvese lenni... 

 

 
KOTASZEK HEDVIG: 
Álmodozás elektro-grafika 

 

 
 
 
 

 
 

KOTASZEK HEDVIG: 
Madártánc elektro-grafika 

 
 
 
 
 

 
KOTASZEK HEDVIG: 
A titok  elektro-grafika 
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GÁL TAMÁS 
 
Alvó jókedv 
 
Az alkotó jó kedve aludni megy. 
Kedvetlen unalmas a nap. 
Az emlékképek sorban állnak; 
az öröm és a szenvedés 
szétbonthatatlan szövevény. 
A múlt veszélyes bánya 
néha kockázat az omladék! 
Rossz volt a hangulat/?/ 
ma is érzıdik az. 
A zavaró múltat nehezen, 
de el lehet zavarni. 
Az alvásból mindenkit 
fel lehet rázni. 
A pillanat reményei 
a mosolygó hangulat 
szerencsére élve marad! 
 
 
Rend 
(A vers díjat nyert az AKIOSZ [nyári] Weöres 
Sándor pályázatán) 
 
 
Sárga dolomit – márga út; 
áldott esı adta óriás tócsák. 
Marcsi kézfejére lepke száll 
ott megáll. 
Érzi a szeretetet és rájön 
ez meleg barátság! 
Egyik társa körülöttem kering, 
a leszálláshoz helyet keres. 
Megtalálja, eközben mi 
sétálunk tovább. 
 
Körülöttünk sziklafalak 
dombnak tőnı hegyláncok. 
Szépnél szebb vadvirágok 
bokrok rengetege. 
Arra messze meredek földút, 
s két ház maradványa látszik. 
Érdekes látványos földhajlatok, 
nagy erdei rétek, ösvény csíkok. 
 
Fa fát követ nem katonás sorban; 
erdırengeteg(!) 
Vajon emberkéz hányat érintett? 
Egy szinten ez a mikrovilág, 
minden pontját megismerni nem lehet! 

 
Makro világ a mindenség! 
Amennyit az ember ismer... 
Amennyit az ember ismerni fog... 
Az semmiség! 
 
S azt meg fogja tudni 
mi az emberi lét rendje? 
Mindennek van törvénye! 
 
 
 

Tanító zenész 
 
A kisbaba rugdalózik! 
Az élet ritmusára 
a bölcsıdal kezdi vezetni. 
İ maga elıször 
a Boci-boci tarkát énekeli. 
 
Az énekóra feszültséget old. 
De ha nagy a követelmény 
a diák ott is hamisan dalol. 
Kedvenc nótát 
a lelki állapot választja. 
Kiránduláskor harsog a népdal; 
a hangulatot jobbára 
ez szabályozza. 
 
Iskolában ha a tanár 
Dr. Kodály Zoltán 
tanítási módját alkalmazza, 
népünk éneke 
csoportos énekléskor is 
szép dallammal hangzik. 
Kodály és Bartók Béla 
jártukban-keltükben, 
együtt vagy külön győjtötték 
a pótolhatatlan kincset 
a népdalt és -zenét! 
 
A zenei ismeretek tudósa 
„a legkiválóbb magyar zenész" 
népzenével erısítette 
alkotó készségének gerincét! 
                 (Az idézet Bartók Bélától való) 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 111 

B. MENYHEI MÁRIA 
 
 
Búzakalász 
 
Álmomban búzakalász voltam 
egész évben a sötét kamrában aludtam, 
tavasszal sekély barázdába hulltam 
és a puha földben vígan elnyújtóztam… 
Vékonyka csírába szöktem 
igyekeztem a felszínre törtem 
testvéreimmel békességbe nıttem. 
 
Én is lehettem apró – nagy csoda 
akit nevel a Föld és a Nap sugara. 
Összetartozunk nem nyomjuk el egymást 
magunkból árasztjuk az élni akarást. 
 
Sebezhetetlenek vagyunk 
az erıs szélben viharban 
egymáshoz bújunk a zuhogó esıben, 
vagy a perzselı Napban. 
Mindnyájan derősen állunk és élünk 
a felserkenı hajnalban. 
Meghajtjuk maggal terhes fejünk! 
Köszönetet az ég felé küldünk. 
 
 
Körforgás 
 
A Hold meleg  
kerek arccal nézett ránk. 
Békés fényáradata 
beterítette a néma tájat. 
Nagytemplom kecsesen  
nyújtózott a magasba 
délcegen ırizte városunkat. 
 
A csend egyre csak hömpölygött 
a távollévı erdık mezık felett. 
Az emberek a természet 
a csend mélyébe merültek 
az álmok szárnyán repültek, 
hogy megújult erıvel újraéledjenek. 
Megindult a körforgás szelíden csendesen. 
A kövér hold lassú méltósággal 
átadta helyét 
a vörös rózsák között születı Napnak, 
hogy egy szépséges új szülessen. 
Az ÉLET, amely drága nagy ajándék! 
 
 

 
 
Nyugodt ember 
 
A nyugodt ember ritka. 
Mi lehet nagy titka? 
A virág szirmát nyitja 
alkonyatkor becsukja. 
 
A nyugodt ember tudja 
nem érdemes rohanni, 
sem aggodalmaskodni. 
Békepohárból inni 
közben másokat szidni? 
 
A nyugodt ember tudja 
milyen szép a kamilla, 
bátran le is szakítja. 
Pedig a Nap sem fakítja 
a betegséget gyógyítja. 
 
A pillanatot meg kell élni 
erıfeszítéstıl nem kell félni. 
A bátorságot jókor alkalmazni, 
aki elesik azt kell felemelni. 
 
Nyugodtan precízen dolgozni. 
Este egy kicsikét kocogni. 
Bátran tiszta szívbıl kacagni. 
Számtalan Boldog Percet  
Aratni! 
 
 
 
Egész alma 
 
Lentrıl nı az urad-alma, 
emelkedı a lakod-alma, 
Napra nézhet a vig-alma, 
szívnél rezeg fogad-alma, 
indigókék a hat-alma, 
és Fın fénylik az úr-alma. 
 
Szimbolikus jutalma 
vígan égbe szárnyalna. 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 112 

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY 
 

 
Hópalástban fotó 

 
 

 
Jég-varázs fotó 
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FALCSIK MARI 
 
 
Most én is mint könnyes bohóc 
 
ó mennyi jellem mennyi érces égáldjon 
míg szívemben új és újabb utcákon 
visszakeringı nyár havában járva 
épphogy-eltőnt múlt idınket rójuk még 
lábunk álmom sátorában együtt lép 
míg pihetollát hullatja a nyárfa – 
vajon saját szívem mikor gyullad rám 
hogy szép antik pózainkon túladván 
mint bogár kínlódik hátára hullva 
vagy mint suta sánta jérce féllábon 
idétlen rángódva kelljen ugrálnom 
hogy kapálózni megtanuljak újra 
s hogy mint árva Hanswurst ki már télig sír 
mázolódjék pofámon a föstött pír 
szívtépı dallam keljen trombitámban 
egy hıs bohóc a fénykörben vergıdjem 
s itt az arctalan fejeknek elbıgjem 
hogy csak te vagy még mindig minden vágyam 
s így vetkızvén új Tatjána pırére 
szép csivózsebólje-korszak bırébe 
egész valómmal visszabújjak én is 
álarcosbálozgatunk itt nem félünk 
hogy szép antik jelmezünkben benn égünk 
ha a bırünktıl lángra kapna mégis 
 
 
Keresetlenül 
 
most ilyen korszak van ez már a harctér 
nincs nyegle smúzolás nincs antik arcél 
most már kisírom semmi nem riaszt el 
hogy én: szeretlek légy te bárhogy ezzel 
a Föld is lakható hely lett miattad 
épp csak nem veled — te aztán megadtad 
ez van s hogy mennyi tartást várhatsz tılem 
nem tudom: erım szivárog belılem 
de oly rég tartom ezt a mérlegformát 
kezemmel egybeforrt az égı korlát 
így te csak nyugodtan értékeld másképp 
nem estem még le s nem húzódtam hátrébb 
bár mint az öngyilkos cseléd a gangról 
hozzád ki mernék lépni önmagámból 
 
 
 
 
 

Altató 
 
ismerem magamat tudom mit beszélek 
ha köszönöm százszor mit ezerszer bántam 
hogy csak félbe-szerbe teljesül az élet 
és te megmaradtál álmom birtokában 
 
azt hogy bántottalak volna tudhatom jól 
hiszen erıs vagyok alakító kező 
az emberben annyi beste árnyék tombol 
néha még nem ütni sem olyan egyszerő 
 
volt-e? nem is volt hely más életnek bennem 
mellettem is alig míg tartott küzdelmem 
a parancs az volt hogy önmagam kell lennem 
no hát: magam vagyok minden értelemben 
 
 

 
 

 

 
 
 

Falcsik Mari költı Pécsi Évával a 2010-es 
Könyvhéten. 
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POSZLER GYÖRGY 
 

 
„Tartalmi” határok 

 
A tartalmi elhatárolásnak — mint minden 

mővészi alkotás esetében — két szempontja lehet: az 
önelvőség-öncélúság és a fiktivitás. Az öncélúság és 
önelvőség azt jelenti, hogy a nyelvi képzıdmény 
tisztán önmaga célja, vagyis mindenfajta 
meghatározottságában csupán egy esztétikai 
funkciónak alárendelt, amely eleve kizár minden 
praktikus-célszerő tételezést. (Ennyiben a tartalmi 
körülhatárolás elfogadhatja Kant már elemzett 
szempontjait. A mőnek az esztétikai funkcióra való 
szervezettsége ugyan nem cél nélküli célszerőség, de 
mindenfajta praktikus tételezés elutasításával 
ténylegesen „csupán” a befogadóra irányuló, igen 
áttételes hatás intellektuális érdekét ırzi meg. A 
feladat tehát ennek az intellektuális érdeknek a 
konkretizálódása, tartalma pontosabb 
meghatározása.) Azaz a mővészileg szervezett 
nyelvi szerkezet, világot alkotó mő — éppen 
mővészi szervezettsége által — az emberi világ 
olyan meghatározó szerkezeti törvényeit képes a 
saját szerkezeti törvényeivé alakítani, és ezzel a 
partikularitástól nagyrészt megtisztított 
valóságmozzanatokat a nembeliség, az összemberi 
érdek szintjére emelni, amelyek szükségszerően a 
befogadó személyiségében is a partikularitástól a 
nembeliség felé való elmozdulás irányában hatnak. 
A valóság törvényeinek a mő törvényeivé való 
alakításában a leglényegesebb komponens a mővészi 
fikció. A fikció a megszerkesztetlen valóság 
szelekció és koncentráció útján való 
megszerkesztése, az empirikustól az általánosított, a 
felszínitıl a lényegi, az esetlegestıl a törvényszerő 
felé való lépés. A mővészi stilizáció összefoglalása, 
amely az egyes és az általános közötti utat megtéve a 
mőalkotást a különösben konkretizálja. A fiktívnek 
tehát nem az igaz az ellentéte, hanem a nem fiktív, 
azaz a puszta tényszerő. Vagyis a mővészi 
elrendezéstıl még érintetlen, nyers valóságdarab. A 
tények legegyszerőbb elrendezése már út a fikció 
felé. A riport vagy a legtényszerőbb tényirodalom is 
azáltal, hogy elhagy mozzanatokat, és az 
összetartozókat egymás mellé helyezi, az egyedi 
tényt kiemeli egy életösszefüggésbıl, és belehelyezi 
egy mőösszefüggésbe, amely a puszta empíriához 
képest már önmagában mővészi fikció. Persze ennek 
a fikciónak a skálája rendkívül széles. A tények 
egyszerő, dokumentáris elrendezésétıl a 
fantasztikum szimbólumértékő megjelenítéséig 
terjed. A tényszerő-fiktív ellentét nem azonos az 
igaz-nem igaz ellentéttel. Két különbözı 
koordinátarendszerben helyezkednek el. Az elsınek 

a valóság felszínével való tapasztalati 
szembesíthetıség a mércéje. A másodiknak — a 
mővészet esetében — az emberi valóság 
mélyrétegéhez viszonyított valószínőség és 
szükségszerőség. 

Az esztétikai önelvőség és a fikció által 
meghatározott tartalmi mag körül nem nehéz 
meghúzni a határokat, illetve az eleve adott 
határokon kívül vagy belül elhelyezni a mővészi 
igényő nyelvi képzıdményeket. Az a nyelvi alkotás, 
amely ugyan csupán önmaga célja, azaz kizáróan 
esztétikai funkcióval rendelkezik, de a mővészileg 
megformált valóságösszefüggéseket nem képes a 
nembeliség szintjére emelni, tartalmában megırzi a 
partikularitást, alatta marad az esztétikum határának, 
a kellemesség szférájában rögzıdik. Nem lesz 
szépirodalommá, csak — egyéb tényezıktıl függı 
én — álirodalommá vagy félirodalommá, Lukács 
szavával belletrisztikává. Minıségei sem 
esztétikaiak, legfeljebb élı-esztétikaiak. Például a 
szép helyett a tetszetıs, a rút helyett az undorító, a 
tragikus helyett a borzasztó vagy a rettenetes 
jegyében formál. A belletrisztika esztétikailag 
tételez, de a megvalósulásban az esztétikum alatt 
marad. A szónoklás és a történetírás — fıként a 
klasszikus történetírás — praktikusan illetıleg 
tudományosan tételez, de a formálásban tendál a 
mővészi felé. Amennyiben a szónoklás a nyelv 
mővészi elrendezésében, képszerő-metaforikussá 
formálásában közelíthet a költıi nyelvhez. A 
történetírás pedig az események elıadásában epikus 
jelleget ölthet, a történelmi alakok megformálásában 
pedig a mővészi jellemábrázolás-tipizálás 
eszközeivel élhet. Mindenesetre — minden 
határhelyzet ellenére — amíg a belletrisztika „alatta 
marad” a szépirodalomnak, a szónoklás a praktikus, 
a történetírás a fogalmitudományos felé 
„meghaladja” azt. A riportnak és a tény-
irodalomnak, a dokumentarizmusnak pedig a fikció 
útján megragadott mővészi igazság a mércéje. Ha a 
tények mögé, azok elrendezése-komponálása, tehát 
stilizálása és bizonyos értelemben fiktívvé tétele 
által egy önmagukon túlmutató emberi tartalmat tud 
felidézni, azaz a felszíni ténynek „mélységélességet” 
ad, autentikus irodalmi mővé, szépirodalommá válik. 
Ha nem, értéke csupán az „eset” hitelességén, 
szociológiai általánosíthatóságán, revelativ jellegén 
mérhetı. 
 
 
 
 
POSZLER GYÖRGY: Kétségektıl a lehetıségekig 
irodalomelméleti kísérletek, Gondolat Kiadó, Bp., 
1983, 284-286. old 
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FARKAS ELEONÓRA 
 
 
Ha én… 
 
Ha én kispásztor volnék, 
kémlelném az eget; 
mi Betlehemben volt rég 
vajon most hogy lehet? 
 
Merre járhat a Csillag 
a sok testvér között? 
Van-e még tömjénillat, 
vagy az is elszökött? 
 
Ha én bárányka volnék 
ugrálva réteken, 
ma is arról dalolnék: 
Istent melengetem. 
 
Én mindezek helyébe 
gyarló ember vagyok. 
A kis Jászolhoz érve 
csak szennyet adhatok. 
 
Ölemben sír a Gyermek 
és jön egy fénysugár. 
Fogadva a kegyelmet, 
már én lettem király. 
 
A béke helyre áll, 
Karácsony körbe jár… 
 
 
 
Az év elaggott 
 
Az év elaggott, halni készül. 
Végrendelete a humor. 
Nem kíván semmit. Beleépül 
az idıbe, mint egy motor. 
 
Tapasztaltat kerekét hajtja, 
mit lenyomatában hagyott 
 
okulásul, hogy visszatartsa 
a sorsfordító rohamot. 
Folyók, hegyek ha megváltoznak, 
az állat ugyanaz marad. 
Alakul járása a Holdnak, 

a Földdel összetartanak. 
 
Terveinket is átszabhatja 
ostoba vagy bölcs gondolat. 
Belıle kacajgyöngyöt fonva 
ékesítsd ünnepnapodat! 
 
Az esztendı halkan, suttogva 
végül két titkot mond neked: 
Idelenn járj, ne a csillagokban! 
Bátyám csodái végesek! 
 
Szép Új Évet mindenkinek! 
 
 
 
Változatok magamról 
 
Egy gondolat vagyok én 
az idıfonat tetején. 
Életnyi szeretetvarázs, 
látszatra hamvadó parázs. 
 
Egy tollvonás vagyok én 
az Isten írófüzetén. 
Lehet, csak mákszem mérető, 
de igazságot kedvelı. 
 
Nagyranıtt árnyék vagyok én 
a Földünk nyüzsgı szigetén. 
A híresen nagy névtelenek. 
Némelyeknek elégtelen. 
 
„Senki királya” vagyok én 
az ítéletek szigetén. 
A hintó legyen fekete! 
Örüljön, hogy mehet vele! 
 
A „nagy tudósok” ülésén 
értéktelen hús vagyok én. 
Nem érdekes mit adhatok, 
mert a rendelet megszabott. 
 
Ott benn, a szívek rejtekén 
hit katonája vagyok én. 
Átélve jó, s rossz harcokat 
az ÚR tán egyszer helyet ad. 
 
Királyságom érvényt arat. 
 
 

Üzenetlánc 
 
Képeslapok mit üzennek? 
Szeretetrıl énekelnek? 
Régi idık ráncos arcán 
az örömhírt szerteszórván. 
 
Ahol kitárul a lélek, 
bíztatás ott, szent ígéret, 
de ha a szív nem forrásoz, 
üresek a kívánságok. 
 
Míg a küldıt felidézed, 
agy dallam lesz a két élet. 
Szófüzérek ölelkeznek, 
karácsonyig fényesednek. 
 
Ezer ajándék képében 
ülnek a fenyı tövében. 
Testvér lángok takargatják 
a közönytıl nyirkos szalmát. 
 
A Hold pásztor jár az éjben… 
Nem szamáron, sok drótvégen 
számol be a nagy CSODÁRÓL. 
Üzletközpontoktól távol. 
 
Aki érti, HOZZÁ indul. 
Betegség, bú, jóra fordul. 
Nincs hírközlés, mégse bánja, 
a kegyelmét nekünk szánja. 
 
Jézus leszáll a világba. 
 

 
V. HEGEDŐS ZSUZSA: Havas 

park  fotó 
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GY. FEIGE MÁRTA 
 
 
Az örök világosság bennünk 
fényesedjen 
 
Pár éve még szerettem temetıbe járni, 
„hiány” égı sebére ott gyógyírra 
találni. 
Szívem megbékélt, megnyugvást talált, 
sírkertek csöndjével jól megfért a 
magány, 
 
és könnyő léptekkel jöttem kifelé, 
– lelkemben éreztem a holtak békéjét –. 
 
Közben peregtek az évek, mint rózsafüzér 
gyöngyök, imádkozó kézben, 
s akiket szerettem, akik velem éltek, 
azok közül sokan a mennybe költöztek. 
Sorjázó esztendık gyászkendıt kötöttek, 
szívemre bánatból köveket görgettek… 
 
és ólmos léptekkel vonszolom magam 
– legyengül az ember, ha sok halottja van – . 
 
Temetıbe mégis, mind ritkábban járok, 
egy-egy sírhant fölött néha meg-megállok, 
tudatom felfogja a porladó csontokat, 
s rögök alatt a lassú enyészetet, 
lelkemmel átélem a halandó sorsokat: 
halottá az lesz, ami egyszer élhetett… 
 
Halottak Napján a temetıt járom, 
„hiány” égı sebére ott gyógyírra 
találok, 
koszorúk, virágok, ezer mécses fénye, 
szeretetünk nélkül ugyan mennyit érne? 
 
Az „örök világosság”, hát bennünk 
fényesedjen, 
„Hiszek egy Istenben és Mindenszentben.” 
 
 
Mikulásnapi meglepetés 
(avagy: mi van a csizmában?) 
 

Izgatottan, mint egy gyerek 
– hiába, hogy ıszül fejem?! – 
csizmácskámat rendbe raktam, 
szép fényesre suvickoltam, 
majd kitettem az ajtóm elé, 

Miki bácsi tegyen „belé” 
egy icipici meglepetést! 
 

Én a reggelt alig vártam, 
mi lehet a csizmácskámban? 
Felkeltem, és pizsamában 
az ajtómat sarkig tártam. 
Fényes csizmám ott feszített, 
s lám, egy levél volt csak benne. 
 

Izgatottan, mint egy gyerek, 
kaptam fel a levelemet. 
Nem volt kétségem sem róla, 
ki lehet a feladója! 
Bizony, İ volt, a Mikulás, 
és megírta, hogy İ mit kíván: 
ringyes-rongyos régi zsákja, 
ideje, hogy újra váltsa! 
Szánjának is csorba talpa, 
a lovainak nincs abrakja! 
Bundájának prémje kopott, 
s eltüzelte rég a botot! 
Stolwerkékhez be sem mehet, 
csak álmodhat csoki-hegyet! 
Álmodjatok hát, szegények!  

 
 
A természet körforgása 
 

Leguggolok a nyíló virágokhoz, 
lengedezı szellı szénaillatot hoz, 
döngicsélı darázs röppen fel a fénnyel, 
madárka dalolja, jól aludt az éjjel. 
 

Aranyló Nap táncol hegyek büszke hátán, 
zápor után szökik a tarka szivárvány. 
Utak tekerednek erdık derekára,  
lopakodik az ısz, rozsda-ruhájában. 
 

Talpam alá fekszik rétek lepedıje, 
frissen hullt avaron zizzen az ısz csöndje. 
A táj fehér, puha  dunna alá bújik, 
a természet mély álomba szenderedik. 
 

Olvadó hó nyomán nyílik a hóvirág, 
újra zöldell, virul: bokor, fő, fa, virág, 
friss tavaszi szélben  pacsirta hangja száll, 
élettel telik meg az ébredı határ. 
 

Így fordul évente az idı kereke, 
sorjázik szépen  az évszakok rendje, 
nyár, ısz, tél, tavasz egymást követik, 
aztán minden ismét  elıröl  kezdıdik. 
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GY. FEIGE MÁRTA 

 
 

 
 

Úton 2010.  december 1-jén fotó 
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GY. FEIGE MÁRTA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Szín a színhez” fotó 
 
 

Az AKIOSZ Weöres Sándor [nyári] pályázatán díjazott fotó 
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SZÉKELY LINDA 
 
 
The Mirror’s Truth* 
 

Egy gyönyörő, öreg házban éltünk, már amióta 
csak az eszemet tudom. Most mégis a költözés 
mellett döntöttünk. Az egész házat át kellett kutatni, s 
összepakolni mindent, amit magunkkal szeretnénk 
vinni. Ma én néztem át a padlást, ahol már öt éve 
nem jártam, így rengeteg érdekes dologra akadtam, 
amik régi emlékeket idéztek fel. 

Ám egyszer csak felfigyeltem egy állványra, 
mely le volt takarva egy régi drapériával. Közelebb 
mentem, s leemeltem róla a barna, virágmintás 
függönyt: egy tükör volt. Amikor eléálltam azonban 
nem engem mutatott, hanem egy felzselézett 
barnahajú srácot, öltönyben, alatta fehér pólóval, a 
szeme körül fekete festékkel. Amikor meglátott, ı is 
meglepıdött, s mikor közelebb hajoltam a tükörhöz, 
ı is ugyanezt tette - mintha tényleg a tükörképem 
lenne.  

Felemeltem a jobb kezem, s lassan az övéhez 
közelítettem, ám amikor az ujjaink összeértek semmi 
sem történt, olyan volt a tapintása, mint egy normális 
tükörnek. Az egész tenyeremet ráfektettem az 
üveglapra, s elmosolyodtam: valamiért jó érzéssel 
töltött el, hogy majdnem összeért a kezünk. 
Felnéztem, és láttam, hogy ı is mosolyog. 
Leengedtem a kezem, de továbbra sem tudtam 
elhinni, amit látok. 

– Hogy hívnak? – szólalt meg hirtelen, s ezzel 
még inkább azt bizonyítva, hogy ez (nem) a valóság. 

Elgondolkodtam pár pillanatra, aztán úgy 
döntöttem megbízhatok benne, úgyhogy elárultam a 
nevem: 

– Risa. És téged? 
– Satoshi – mosolygott rám megint. 
– Mi történik… velünk? – kérdeztem tétován, 

nem tudtam, hogy a ”velünk” megfelelı szó-e a 
helyzetre. 

– Nem tudom – rázta meg a fejét, s meglepetten 
vettem észre, hogy én is a fejemet ingatom, mintha 
össze lennénk kötve. 

A hajamhoz nyúltam, hogy megigazítsam, s 
Satoshi is ugyanezt tette, valóban egymás tükörképei 
voltunk. De akkor miért tudunk beszélgetni? 
Kezdtem úgy érezni, hogy megırültem.  

Ám hirtelen a nıvérem hangját hallottam utánam 
kiáltozni, úgyhogy le kellett mennem. Kissé 
zavarodottan ugyan, de elköszöntem Satoshi-tól, s 
lesiettem a padlásról. 

Másnap ismét visszamentem, hogy megnézzem, 
ott van-e még a tükör, hisz lehet, csak álmodtam az 

egészet. A tükör viszont ugyanott volt, ahol tegnap 
hagytam letakarva. Most azonban nem mentem oda 
hozzá, csak eldöntöttem, hogy magammal viszem az 
új házunkba. 

Legközelebb a költözés után vettem le megint a 
drapériát a tükörrıl, amikor már el volt helyezve a 
szobámban. Ismét Satoshi nézett rám, csupán a 
ruhája változott, az arca ugyanolyan kedves volt, 
mint eddig. 

– Rég láttalak – nevetett rám, én 
visszamosolyogtam, s úgy éreztem, már nagyon 
hiányzott. 

Leültem az ágyamra, és elkezdtünk beszélgetni, 
mindenrıl, ami csak érdekelt minket. Sok mindenben 
hasonlítottunk egymásra, engem pedig nagyon 
boldoggá tett, hogy találtam valakit, akivel így 
megértjük egymást. Több héten keresztül minden 
napom délutánját azzal töltöttem, hogy Satoshival 
beszélgettem, s egy idı után kialakult bennem egy 
érzés, melyet féltem elfogadni… 

Egyik nap, amikor a családdal vacsoráztunk, 
eszembe jutott valami, ami talán magyarázatot ad 
erre az egészre. Ezután azon kezdtem el gondolkodni, 
hogy hogyan fogom ezt elmondani Satoshinak, s 
tényleg csak egy megoldást találtam. Visszamentem 
a szobámba, és leemeltem a drapériát a tükörrıl: 
Satoshi rögtön rám mosolygott, amikor meglátott. 
Elmeséltük egymásnak a napunkat, majd egy rövid 
csend után úgy döntöttem elmondom, mire jutottam. 

Felkeltem az ágyról és a tükörhöz sétáltam, 
Satoshi is ugyanígy tett. Felemeltem a jobb kezem, s 
az üveglapra fektettem, így összeért a kezünk, pont, 
mint amikor elıször találtam meg a tükröt. 

– Satoshi… - kezdtem bele, s próbáltam úgy 
beszélni, hogy ne remegjen a hangom – A mi 
világaink párhuzamosan haladnak, ugye? 

– Valószínőleg – válaszolta halkan. 
– Akkor – váltottam suttogásra –, te is ugyanúgy 

szeretsz, ahogy én téged? 
Felnéztem, de a válaszát már nem tudhattam 

meg. A tükör hangos reccsenéssel megrepedt, s most 
már engem mutatott a darabokban. A repedés pedig 
pont onnan indult ki, ahol a tükörben a szívem 
látszott… 

 
 
 

"hitotsu ni narenu futari 
(A kettı nem lehet egy) 

 
 
 
[*A Tükör valósága (angol)] 
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N. KULICZ ANNA 
 
 
Egy görög virághoz 
 
Közös emlékünk virága 
Kibontotta szirmait, 
Belıle sok szép kalandunk 
Hívogatón visszaint. 
 
Együtt jártuk az utakat 
Verıfényben s esteken, 
Éreztük a meghitt varázst 
Tájakon és emberen. 
 
Úrrá lett a nyugalmas lét, 
Nem zavartak gond, s bajok, 
A béke földjén éltem én 
Párommal hat szép napot. 
 
Közös élményünk virága 
Szirmod sajnos lepereg, 
De szívünkben tovább él még 
Az emlék s a szeretet. 
 
Baracs, 2002.03.12. 
 
 
 
Hullámtánc 
 
Hullámzó fehér hab 
Tánca véget ér, 
Elhal a nyomokban, 
S helyébe újabb kél…. 
 
Stavros, 2001. jún.29 
 
 
Görög emlék 
 
Testemen érzem a görög nap sugarát, 
Fülemben csengenek a hullámzó trillák. 
Simít a selymes puha szél, 
A szép emlék mind bennem él. 
 
Cikázik a fodros hullám, bıszen nyomul, 
Bukfencet hány és megtörve a partra hull. 
Játékos tenger, de szép vagy ! 
Élet bölcsıje, csodás, nagy! 
 
Stavros, 2001.júni 29 

 
 

 
Augusztusi szıttes fotó 

 
 

 
Augusztusi égbolton fotó 
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N. KULICZ ANNA 

 
 

 
 

Itt a préda fotó 
 
 
 

 
 

Az áldozat fotó 
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SZENDY CSABA 
 
Szendy Csaba: A képeket idén tavasszal [2010] 
Betlehemben készítettem. Karácsonykor Jézus 
születését ünnepeljük, ezért a képeken a Születés 
Templomának részeit mutatom be. A templom a 6. 
századba épült - a hagyomány szerint - Jézus születése 
helyén. A templom bejáratai közül kettıt befalaztak, a 
harmadikat többször átalakították, így ma is az 120 cm-
es kapun lehet bejutni a templomba. A templom 
megırizte 6. századi belsı kialakítását, több kápolna 
található benne. A képen látható kápolnából lehet 
lejutni a Születés Barlangjába, ahol ezüst csillag jelöli 
Jézus születésének helyét. 
 
 
 

 

 
A Születés barlangjának bejárata fotó 

 
 
 
 

 
A Születés barlangja fotó 

 

 
A Születés barlangjában ezüstcsillag jelöli Jézus 

születésének helyét  fotó 
 
 
 

 
A Születés Temploma  fotó 

 
 
 
 
 

 
A Születés Temploma  fotó 
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CSEH SAROLTA 
 
 
Vad szél 
 
Átváltozott a szellı széllé, 
kegyetlen, süvöltve tomboló. 
Ágakat tör és fákat tép ki, 
amerre jár mindent romboló. 
 
Rázza az ablakokat vadul, 
háztetık cserepeit veri. 
Felhıket kerget fenn az égen. 
Ki engedi? Miért teheti? 
 
Mért haragszik, mi bıszíti úgy fel? 
Mért bántja az ártatlanokat? 
Csillapodj szél! Légy ismét szellı! 
Mutasd meg a jobbik arcodat! 
 
Ne korbácsold fel a vizeket, 
hagyd úszni békésen a hajót! 
Fogd vissza a romboló karod, 
vedd elı inkább a simogatót! 
 
S ha figyelmeztetés tombolásod, 
ébreszd rá az embereket, 
hogy csak jót tegyenek mindig, 
temessék el a győlöletet! 
 
 
Hideg szélben 
 
Körültáncolt a szél, átölelt s én fáztam. 
Fagyos ölelésnek bátran ellenálltam. 
Nem hagytam magamat, de a szél támadott, 
megcsípte az arcom, orrom majd' lefagyott. 
 
Könnyet csalt szemembe. Könyörgésre késztet? 
No, nem barátocskám! Én nem hajtok térdet. 
Hideggel dacolva, fogvacogva álltam. 
Nem történt semmi, csak nagyon, nagyon fáztam. 
 
 
Ilyen a szél 
 
Mindennek a szél az oka, 
belefúj az életembe. 
Színes álmot sodor felém, 
majd elfújja a végtelenbe. 
 

Versenyre kelek a széllel, 

elfújt álmokat keresem. 
Szél szárnyán ülve szállók én, 
s az elérhetetlent kergetem. 
 

Mert a szél ilyen: simogat, 
csábít, majd vadul feltaszít, 
halkan suttog a fülembe, 
majd kárörvendıen fölsivít. 
 

Szélkavarta por elvakít, 
de a harcot fel nem adom. 
Szembe szállók a széllel is, 
legyızöm, ha nagyon akarom. 
 
 
Megint a szél 
 

Megint a szél, ez az ırült karmester 
süvöltı zenét vezényel. 
İ tudja hogyan kell, ı komponálta. 
Mért ilyent? Agyamig nem ér fel. 
 

Hegedővonóként a fák ágai 
táncolnak nincsen-húrokon. 
Rémült kis cinke — fázik, vagy éhes? — 
ritmust kopog az ablakomon. 
 

Szél fújja a kürtöt elhagyott csıvel, 
dallamot zúgnak az ágak. 
Örökzöld bokrokon levelek zizegnek, 
szelíd kísérıi a vad muzsikának. 
 

A szél komponálta ırült zenétıl 
megdermedve sír a virág. 
Győlöletes zene, mint a harci zaj, 
mitıl, retteg az egész világ. 
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SZ. PİRDY MÁRIA 

 

 

Képes napló Udine és környékérıl 
 

A zalai dombvidék szelíd lankáinak látványa szinte 
észrevétlenül kísér át a határon, Szlovéniába. Az idı 
múltával a dombok emelkednek, 

hegyekké magasodnak, a 
Gorenjska csipkés vonulata kísér utunkon. 

Elsı hosszabb megállónk Trojane. Híresen finom 

fánkjukkal, a krofival megtömve 
bendınket ülünk vissza a buszba. 

Udine mosolygós arcával fogad. A tócsák árulkodnak, 
hogy az esı éppen érkezésünk elıtt mosta tisztára a 
város levegıjét. A nap még másodpercekre el-elbújik 
kisebb felhıdarabok mögé, de 

a  Piazza Liberta 
épületeinek látványa nem engedi ki a kezünkbıl a 
fényképezıgépeket, kamerákat. A velencei hatás 
egyértelmő, akár merre néz az ember. Egyik épület 
szebb, mint a másik. Megcsodáltuk a Santa Maria 
kápolna csodálatos márvány Pieta-ját, az eredeti tapéta 

óarany hátterébıl szinte 
kiemelkedı virágokat, a gyönyörő fal és mennyezeti 
freskókat. Az Arco Bollani útján felfelé haladva a 
Castello di Udine-hez elismerıen bólintunk a kis 
kockakövekkel burkolt járda 

vízlevezetı  
árkocskáira. Láttuk a Tiepolo kiállítást a Castelloban, az 
ember nem tudta, a termet, a freskóit csodálja-e vagy a 

tárlókban  a képeket. 
Arról nem is beszélve, a Castello dombjáról milyen 
szép kilátás nyílik a városra, 

háttérben  az 
Alpokra! 

Igazi élmény volt Magnano in Rivieran találkozni a 
kastély tulajdonosaival, akik az épülethez felvezetı út 
elején vártak minket, több más jeles személyiséggel 
együtt. Az 1976-os földrengésben az alapokig 
romhalmazzá vált kastélyuk, ami most is át/felépítés 

alatt van.  Az építkezés során 
rábukkantak az eredeti építményre, amit az évszázadok 
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során többször átépítettek, és most, építés közben kell 
dönteni, mi maradjon, mi ne a kastély utolsó 
formájából. A megmaradt anyagokat (köveket) 

visszaépítik,  kötıanyagként 
biztonsági okokból nem cementes habarcsot használnak 
a falazáshoz, hanem a kisebb köveket megırlik, 
mésszel keverik össze, az így készült habarcs 
földrengéskor rugalmasan viselkedik.  

Egyébként minden, a 76-os földrengés sújtotta 
településen ugyanígy járnak/jártak el. Ezért vették nagy 
hasznát a megmaradt mőszaki dokumentumoknak. 
Banktól kapott kölcsönbıl, saját erıbıl és állami 
hozzájárulásból épülnek fel a megrongálódott friuli 
kastélyok. Az állam rájött, hogy a régi értékek 
megırzése, valamint idegenforgalmi szempontból az a 
jó, ha ezeket a romba dılt épületeket újra felélesztik. 
Ilyen erıbıl épül ez a kastély is.  

Prampero professzor és a felesége szívesen válaszoltak 
a kérdéseinkre, öröm volt hallani, mennyi hittel és 
energiával építik újra az otthonukat. A grófnı elmondta, 
azonnal beköltöznek, ha már lesz lakható része a 
kastélynak, nem fogja zavarni ıket a további építéssel 
járó sok kényelmetlenség. 

A másik kastély, 

amit utunk során 
láttunk, Villaltában volt. Ez a helység kívül esett a 
földrengéses zónán, gyönyörő, XV. századi épület. A 
kastély dombon épült, régen ennek stratégiai 
jelentısége volt, akkor még egészen Triesztig el lehetett 
látni. A kastély ma is lakott, a grófék megengedték, 
hogy megtekintsük a privát lakrészüket is, és 

az egyik kis védett udvarban 
fogadást adtak a tiszteletünkre. Hihetetlen elképzelni, 
hogy ott élnek a gyönyörő bútorok 

között,  ami nekünk 
mindig korláttal elkerített „élettelen” tárgyakat jelent, 
ha ilyen mőemlék kastélyokat látogatunk.  

Aztán hatalmas élmény volt Aquileiaban a Dóm IV. sz-i 

római mozaikpadlója, amely 
összesen 760 m hosszú, és a világörökség része. 
Végigsétáltunk a karcsú ciprusokkal szegélyezett úton, 
amelynek mentén látható római korból származó 
leletekrıl kaptunk részletes tájékoztatást. És 
megcsodálhattunk a fasor mentén a valamikori házak 
míves faragású díszítıkı-darabjait. Vendéglátóink 
elmondták, hogy az 1930-as években váltak teljessé a 
régészeti ásatások. A mai napig is tartanak a feltárások, 
amelyek egészen a kikötıig 

húzódnak.  A 
folyami kikötı jelentısége Kr. u. 90-ben már 
meghatározó volt a kereskedelem szempontjából. 
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Venzone városka a földrengésben 90%-ig 
megsemmisült, de minden épületet pontosan úgy 
építettek fel, ahogy eredetileg volt. Ehhez nagy 
segítséget jelentett, hogy 1965-ben az olasz állam 
nemzeti emlékké 

nyilvánította a 
várost. Ugyanis egyetlen olyan település volt, amely 
megtartotta az eredeti 1400-as évekbeli szerkezetét. 
Ebben nagy szerepet játszott, hogy Amerika 
felfedezése, és a velencei fennhatóság miatt a 
kereskedelmi útvonal, amely a településen vezetett 
keresztül, elvesztette jelentıségét és megszőnt. A 
városka mintegy karanténban maradt a hegyek között, 
így ırzıdött meg az évszázadok során és lett nemzeti 
mőemlék. Itt is anasztilózisos építéssel állították helyre 
az épületeket, a régi anyagokat használták fel, minden 
követ ugyanoda építve, ahol 

volt,  a pótlásokat 
megkülönböztethetı módon (de nem feltőnıen) 
építették hozzá. A Dómhoz pl. 9000 követ kellet 
azonosítani! És az emberek, a nagy tragédia után sem 
mentek el a városukból, újra élhetıvé építették. 
Mekkora lelkierı kellett hozzá! 

Cividale del Friuliban a gazdag régészeti leletekben 
gyönyörködtünk és újra be kellett látnom, hogy nincs új 
a nap alatt! Például 

ma is 
viselhetı és divatos ékszereket ıriznek a tárlók. A 
táblás játékok és dobókockák sem változtak, legfeljebb 
a játékszabályok, de a kelyhek, poharak, használati 
tárgyak stb. mívesebbek és szebbek a maiaknál! 

Gradóba tartva felejthetetlen 

emlék  a 
búcsúzó Napnak a lagúna vizében sokszorozódott 
fénylı korongja és a tengerparti alkony pasztell 

kék és 
rózsaszínő árnyalatai. 

Köszönet a magyar szervezıknek és az olasz 
vendéglátóknak a tartalmas, élményekben gazdag 
programért. 
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KELL İS ÉVA 
 
Regölés 
 
Kelj fel, gazda, kelj fel,  
szállott Isten házodra, 
kísérte két angyala, 
kopogtat négy ember! 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Adjon az Úristen  
egészséget, nem múlót, 
pajtádba almát, diót, 
kemencébe kenyeret, 
hordódba bort, vereset! 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Adjon az Úristen 
hajlékodba meleget, 
tányérodba eleget, 
jószágodnak bı áldást, 
pendelyükbıl több váltást! 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Bakony erdıiben csodaszarvas ugrik, 
magas bükkösökben soha meg nem botlik, 
ezer gyertya fénylik  ezer szarva hegyén, 
gyújtatlan gyulladék, oltatlan aludék, 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Érkezik fekete felhıben,  
Oldalán két aranykereszttel, 
Kis kerek tisztáson pázsitfüvet legel, 
Fejét felszegve rengetegre figyel, 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Szügyén valának az égi csillagok, 
aranypatája ugrásban felragyog, 
hatalmas homlokán világít a Nap, 
Rejtelmes erdıbıl ı tud kiutat! 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 
Látjuk gazda gazdagságod, 
tejillatú szelid álmod, 
Maradjon házadban béke, 
kérünk ezért szépen kérve, 
énekünket meghallgattad, 
adjál érte hát jutalmat! 
Hej, regö rejtem, 
regö-rejtem, 
hej, regö rejtem, 
regö-rejtem! 

Helyzetjelentés az ötödikrıl 
 
Erısen fúj. Látom. 
Viszi a kukákból kibuggyanó 
szemetet , s messze a láthatáron 
egy ócska nájlonszatyrot puffaszt  
ıfelsége a nyugati szél. Egy cipısdoboz  
bakancsról zenél. Odébb kalapos ember 
kapaszkodik asszonyába. A testes, 
vastaghúsú nı a nyolcról, tejet cipel 
és frissensült kenyeret, két veknivel, 
neccszatyrán átsüvít a szél. 
Fölöttem légcsengıt 
tép vadul az orkán, s ahogy kifér a  
torkán úgy üvölt egy alsó szomszéd: 
szerelje már le, az istenit, 
mert fölmegyek és letöröm a mőkörmeit! 
A cukrászdából mint aki a tornádó szemében van, 
egy fagylaltozó lép ki, gondtalan. 
Eltőnıdöm a pillanat abszurditásán, 
ez a béke, konstatálom, amíg meg nem látom 
a csokoládét a fehér kabáton. 
Mert rendje van a viharnak, látom én ezt,  
a dolgok akárha röpülnek, szállnak,  
elıbb - utóbb azért csak vissza-gravitálnak. 
 
 
Kérés 
 
Én teérted, te énértem, 
nagyravágyón, álmot kértem, 
legyél kı és legyek kavics, 
örökéltő, sose hamis, 
szél görgessen sziklaágyra, 
ott váltson életünk halálba, 
mindörökre hegybe zárva. 
 
 
Még egy utolsót 
 
Még egy utolsót zihált, 
fogatlan száján keresztül köpte ki az életet, 
átszőrve rajta a fájdalmakat és az örömöket, 
neki már csak ez maradt, 
a nyelve alá tolt gyógyszer, mint obulus, 
még fel sem olvadt a nyálától, 
amikor rákapcsolták a villanyt. 
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HEGEDŐS CSABA 
 
 

A folyónál 
 

A tavasszal kibontakozó tulipán derős kincs, 
Utolsó sóhajainkat is a télbıl előzi. 

Ilyenkor a természet lágy ölébe kivonulnak sorban: 
Idıtlen Monet Szinyei s Van Gogh szótlan, 

Pipájuk füstjében a hajnal fölengedett, Ábrándos 
szívük a tájban megelevenedett; Hisz nékik, a vásznak 

lelkében rejlett minden bajra a gyógyír, 
Hol nyugalom és pompa, mint páva bontotta ki a 

szárnyait. 
 

Szemben a folyó túlpartján Ady fonta 
Elrévedı sorait: a kecses tüzes szókat. 

Színgazdag ecsetével a festmények mellé 
Élı Tintát és számos alakot szıtt, ódákat regélt. 

 
A sok mővésznek, mint fizetség: 

Az elégedetté konduló köszönet bıven elég volt, 
Gyermeki szeretete az esztétikusnak, melybe munka 

Bele lett áldozva kétkezi, könny s tudás, 
Nem gépek hanem emberek alkották, 

Kik palásttal ruházták fel a különlegeset, mely 
trónszékre 

A becsület s felesége a büszkeség 
Méltán őlhet le. 

 
 
 
 
 
Írni 
[leoninus (belsı rímes disztichon)] 
 
Írni helyettetek ifjúk senki e fecnire nem tud!, 
Akkor sem ha belé rokkan a híres erény! 
Mit ezeréves Cezárok s szívbeli szónoki szárnyok, 
Mint hangyák a tudást templomul összerakák 
 
Írni helyettetek ifjúk, senki e fecnire nem tud!, 
Írjatok önnön sort, mert a sor éltet hord!, 
Szapphók és Cicerók mind, kiknek a templomi  
                                                          [sok kincs 
Mővészetként s vagy tanmeseként neki hat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apámról  
(hexameter) 
 
Hatszáz év becsülettel, Hatszáz év türelemmel 
Háboruból fosztott föld, Ifjúból idegen völgy 
Osztozik elméjében, fáradt szikla kezében 
Érem ezüst boldogság, Kettı ága tanulság 
 
 
 
 
Egyensúly az egyetemen 
(disztichon) 
  
Ön sose vénül Attila, végtelen ırköde rajtunk 
Méltó szobra alatt gyöngykoszorút álltunk. 
Gyakran a vágy által hatol, ám kevesen Követének: 
Elmés doktorok és egyszeri mővészek. 
  
Két mérlegkarodon súly, ólom roskadozik már 
Míg szele ısznek fúj, bételik az kaptár. 
Kisgólyák kelepelnek s fürgén győjtik a mézet 
Míg odavész télnek s fecske gyanánt élnek. 
 
Bölcsellı humanisták lelkünk gondosan értik, 
Célként emberi mázt szellemnek mérik, 
Vastag kapcsolatok s burjánzó kommunikálás 
Bın buzdítja szakod, BéTéKás pajtás! 
 
 Másik félen ráció, számmal szıve tudásszomj, 
Vágyatlan bolygó túlon a misztikumon. 
Minden lét oka megvan, magvát fellelik egyszer 
TéTéKás l’borban prosperatív lángelm! 
 
Ám humanizmus gyermeke és ració szeretése 
Van mindenkiben, ó, eszmei intézet!, 
Mert csak az ismérv s végtelen alkota lelket a 
testben, 
Mint ı énnékem áldott kegyes értékeket. 
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PAPP JUDIT 

 
 
 

 
 

Délutáni séta  viaszmelegítéses technika 
Papp Judit Színkavalkád c. összeállításából 
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ILYÉS JÁNOS 
 

Ejt ıernyısök 
 
(kötetben megjelent: 
Ilyés János: MINDENÉRT FIZETNI KELL, 

Törökszentmiklós, 2008. DIVIUS LUX MM. 
KIADÓ) 

 
Az oktatás befejezıdött. Hasitz bácsi, a 

nyugdíjas vasutas, légó parancsnoki 
minıségében felvilágosította, sıt 
megparancsolta az utca lakóinak, hogy 
légitámadás esetén kötelesek a padláson 
tartózkodni. Tegyék ezt annál is inkább, hogy 
megırizzék házukat a gyújtóbombák 
pusztításával szemben. Az elmélet szerint 
ugyanis a becsapódó bombákat a padláson 
elhelyezett homokkal hatástalanítani lehet. 

Az oszladozó tömegben Kisné a 
szomszédasszonyába karolt és odasúgta. 

– Tudja Mariskám, (de el ne árulja,) én 
bizony ezzel a dagadt lábaimmal nem mászok 
fel a padlásra, lesz, ami lesz. 

– Bízzunk a Jóistenben, Rózsika – lehelte 
vissza a beavatott. 

Nem sokkal késıbb minden szombaton 13 
órakor szirénapróbát tartottak. Az egy percig 
tartó vijjogás idegtépı hangja az 
elkövetkezendı megpróbáltatások szenvedéseit 
idézte fel a város lakosságában. 

Amikor azonban az iskolák tanterve 
„honvédelmi ismeretek” megnevezéssel, új 
tantárggyal bıvült, már érzékelhetı volt a 
háború közelsége. Nekünk középiskolásoknak 
nem az új tanulnivaló okozta a gondot, hanem 
az, hogy annak oktatását szombaton, az utolsó 
két órában jelölték ki. Elıadója nyugdíjas tanító, 
aki fıhadnagyi rangját még az I. világháborúban 
érdemelte ki. A foglalkozások a ma is a 
Hunyadi utca sarkán levı, régi iskolaépület 
földszinti termében zajlottak. Az ablakokat 
kettıbe hajtható fatáblák védték a külsı 
behatások ellen. Hamar rájöttünk, ha magunk 
felé tárjuk, a szélsı padban ülıt eltakarja az órát 
tartó tanár elıl. Kamaszok voltunk és a teljes 
pompájában kiteljesedı tavasz hívogató sugarai 
felkeltették szabadságvágyunkat és arra 
ösztökéltek, hogy rövidítsük meg 
szenvedésünket, és inkább futballozással töltsük 
el az idıt. A terv készen állt. Cene, rendes neve 
Debreceni, Talpi, a padtársam, aki Barma névre 

hallgatott, és jó magam készen álltunk a terv 
kivitelezésére. Az egész egy Kolumbusz tojása 
volt. Amikor a fıhadnagy úr megjelent, a hetes 
vigyázzt vezényelt, mi is felpattantunk, 
táskáinkat kidobtuk, majd a táblák fedezete 
mögött kiugrottunk az ablakon. A kockázat csak 
annyi volt, hogy táskáink vagy mi egy éppen 
arra járó gyalogosba ütköznek. Majdnem így 
történt, azzal a különbséggel, hogy amint földet 
értem, még guggoló helyzetemben két cipıorr 
jelent meg látókörömben és már harsant is a 
hang: 

– Hát, ti? 
Amikor felegyenesedtem, igazgatónk testes 

alakjával és szigorú tekintetével szembesültem. 
Félszemmel még láttam társaimat, akik döbbent 
arccal nyugtázták a történteket és merev 
vigyázzállásban várták a fejleményeket. 

– Tisztelettel jelentem, hogy honvédelmi 
óránk van, és az ejtıernyıugrást gyakoroljuk. 

– Nocsak, nocsak é reagált igazgatónk. – És 
ki tartja a foglalkozást? 

– Szántai fıhadnagy úr - válaszoltam. 
– Na látogassuk meg a fıhadnagy urat. – 

szólt döntése. Maga elıtt terelt be az osztályba 
és megszólalt. 

– Fıhadnagy úr kérlek, nem hiányzik 
véletlenül három 
ejtıernyısöd? 

A megszólított értetlenül állt a katedra 
szélén. 

– Az imént ugrottak ki az ablakon – adta 
meg a rejtély kulcsát igazgatónk. 

Négy órai elzárást kaptunk, amit a 
színházzal szemben székelı Levente 
parancsnokság épületében kellett letöltenünk 
másnap vasárnap reggel 8-12 óráig. Egy magas, 
sovány testalkatú szakaszvezetı fogadott 
bennünket, amolyan írnokféle. Egyenruhája, 
amit abban az idıben „adjusztált”-nak neveztek, 
valóban testre-szabott volt. Egy irodahelyiséget 
jelölt ki számunkra büntetésünk letöltésére és 
ránk zárta az ajtót. Mivel még soha nem voltunk 
szabadságunktól megfosztva, megilletıdve 
néztünk egymásra. A szoba tágas volt, két 
íróasztal székkel, fogasok, és egy iratszekrény 
alkotta berendezését. A falon kormányzó urunk 
képe, tengerész egyenruhában, és néhány 
számunkra ismeretlen fıtiszt, kitüntetésekkel 
dekorált mellképe függött. Végül Cene törte 
meg a csendet és oldotta fel elfogultságunkat. 
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– Nem gondoljátok, hogy itt a megfelelı 
hely és idı, hogy forgassuk az ördög bibliáját? – 
és zsebébıl diadalmas vigyorral húzott elı egy 
pakli magyar kártyát. Játszani kezdtünk. Az idı 
múlt és teljesen belefelejtkeztünk az egymást 
követı játszmákba. Alig észleltük, hogy kulcs 
fordul a zárban és a kitárt ajtóban Cerberusunk 
áll döbbent tekintettel, majd kifakadt. 

– Maguk így töltik a fegyelmezésre szánt 
idıt? Azt hiszik, az úri kaszinóban, a 
kártyaszobába ülnek? Irány az udvar! – adta ki a 
parancsot. 

Kiballagtunk a megjelölt helyre. Siralmas 
képet mutatott. Közepét egy ovális alakú 
medence foglalta el. Az algákkal, moszatokkal 
fedett víztükör, rothadó szagot árasztott. 
Körülötte a burjánzó gaz és valójában az egész 
udvar, egy gondos gazda keze után kiáltott. 

– Futás! – harsant a parancs. 
Cene vezetett megfontolt, nyújtott léptekkel. 
– Élénkebben! – hangzott. 
Gyorsítottunk és köröztünk a víztároló 

mentén, mint keselyők a préda fölött. Már 
sokadszor tettük meg a távot, amikor Talpi 
kilépett a sorból. 

– Maga, mit csinál? – förmedt rá foglárunk –
, csak úgy abbahagyja a gyakorlatot? 

– Semmi baj, szakaszvezetı úr –, válaszolta 
ártatlan pofával –, melegem van és levetem a 
zakómat. 

Jó ötlet –, kaptunk a lehetıségen, és 
akkurátusán hajtogattuk össze felsı kabátunkat. 

– De parancs nélkül? – hápogta ırizınk. 
– Bocsánat, ezt nem tudtuk – védekeztünk 

egyszerre. 
– Tovább! – süvített a hangja. 
Ki tudja, hányadik körünket róttuk már, 

mikor Talpi bedobta: 
– Mit gondoltok, ha tisztek leszünk, 

meglátogatjuk a mi 
jótevınket, aki ilyen sokat fáradozik értünk? 

– Már hogy hagynánk ki? – lihegtem. 
– Úgy bizony – adta beleegyezését Cene is. 
Szakink elsápadt, összeharapta fogsorát, 

majd „állj!”-t vezényelt. Ezután a „feküdj! – 
föl” összetett gyakorlat következett. Igen ám, de 
azt vezényelni kellett és ebbe úgy berekedt, 
hogy békaügetéssel fejeztük be a „vetélkedıt”. 

Álltunk csapzottan, verejtékünkben fürödve 
és hallgattuk a delet jelzı harangok kondulását. 
Szabadulásunkat jelentette, egyben 
rádöbbenthette fogvatartónkat, hogy mi olyan 

vagányok vagyunk, akiket holmi tornáztatással 
nem lehet megtörni. 
 
 

 
GY. FEIGE MÁRTA:  Hóban fotó 

 
 

 
V. HEGEDŐS ZSUZSA: Havas parkban fotó 
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KAMARÁS KLÁRA 
 
 
Fénykoszorúban 
 
Fénykoszorúban táncol a dáma, 
fénylik az arca, fény a ruhája, 
ám ha szerelmes szempárra pillant, 
ledobja selymét, s oltja a villanyt... 
 
 
Jönnek a lányok 
 
Jönnek a lányok… mennek a lányok, 
könnyő virágok, rózsaszín  álmok, 
tüzek a napban, szikrák az éjben, 
szél tovafújja , felgyúlnak újra, 
azután csendben, egy ıszi esten 
magányos lelkük kihamvad szépen. 
  
Arcom fa kérge, tövisek mérge 
kúszik az égre, s idımnek vége. 
Meddig van holnap? Új tüzek gyúlnak 
ifjú remények, régi emlékek 
szomorú halmán. Idı hatalmán 
elandalodnak, piros rózsából , 
tövises ágból koszorút fonnak. 
De szépek lesznek! De szépek voltak... 
 
 

Sorshorgoló 
 

Csak szem a szemre, lánc a láncra, 
miként sodort a három párka... 
Ki munkál, hajszol, mindörökre, 
sorsunk szívósan ölti egybe. 
Tervrajz szerint, vagy ég bolondja 
szövi a szálat össze-vissza, 
s nem tudhatjuk, mi lesz belıle, 
közülünk kinek van jövıje, 
kibıl lesz bölcs, gazdag, vagy árva, 
csak szem a szemre, lánc a láncra... 
Oltárra lesz terítı, fényes? 
Király palástja, széle véres... 
vagy lábtörlı dohos sarokba, 
aztán a sors szemétre dobja...? 
Ne nézz elıre, ne nézz hátra, 
horgolva, szıve, varrva, vágva... 
csak szem a szemre, lánc a láncra! 
Jaj, aki csak egy szem a láncban, 
ne gondolkozzon, hisz bezártan 

sodródik sorsa áramában, 
és nincs kiút, csak ısi kényszer, 
megtartani, ne málljon széjjel, 
amit a többi összefogna. 
Nincs üdvösség, nem jutsz pokolra, 
csak ez a szédítı motolla... 
s magasztalva, vagy meggyalázva, 
csak szem a szemre, lánc a láncra... 
 
 
Télvégi álom 
 
Most köd borul a kerti fákra. 
Csak tetszhalottak. Tavaszt várva 
alszanak békén,  mit se sejtve. 
Valahol csattog  már a fejsze, 
s hallik a főrész sikolya. 
Halotti ágy e nyoszolya. 
 
Te csak gondolj a szép tavaszra! 
Az álmainkat behavazta  
a felejtés s a tél varázsa, 
de majd kikel ezer parázna 
növény a földbıl s  lángra kap, 
mikor szerelmet súg a Nap. 
 
Hunyd le szemed s a rózsaillat, 
amely számunkra  rég elillant, 
körülfon újra, érzed? Érzem... 
Nincs többé tél, a fénybe értem. 
Álmodd, hogy megfogod kezem, 
ha elhiszed, én elhiszem. 
 
 
 
Felkelı nap 
 
Felkelı nap szerettem volna lenni, 
hogy várjanak rám álomittas kertek, 
hogy két karjukat szívdobogva tárják 
felém azok, akik engem szeretnek. 
  
Bukó nap lettem, már annak születtem, 
csak egy kis csík, mely vérkönnyébe fúl. 
Vihart jelez, vagy csak magát siratja? 
Még néhány perc s végleg bealkonyul. 
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KAMARÁS KLÁRA 
 
 

  

 

Patakpart olaj, farost,  méret:22"x14". 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 
Tavaszi nagytakarítás 
 

Zsófi utálta ezt a kifejezést. Gyakran 
zsörtölıdött miatta. Valahányszor szóba került, 
hosszasan kifejtette az üggyel kapcsolatos 
véleményét. Miszerint, ha van olyan, hogy 
nagytakarítás, akkor kell, hogy legyen kistakarítás 
is. Na már most, akkor magától érthetıen, lévén 
kicsi, nem is olyan jó, mint a nagy. Ha nem, akkor 
mi az ördögnek fizet napi hatvan dollárt az 
asszonynak aki hetente kétszer jön, „kistakarítani”. 
Ráadásul ı már elıtte való nap csak úgy, futtából 
végigszalad a házon, hogy ne kelljen 
szégyenkeznie az asszony elıtt a rendetlenség 
miatt. Az asszony, – csak úgy beszéltek róla a háta 
mögött, – Natasha, harminc–valamennyi jóformájú 
orosz bevándorló, állítólag diplomás fiatalasszony, 
aki az ı költségén tanult meg tisztességesen 
takarítani. Napi hatvanért. Na, nem panaszkodik, 
mert igencsak igyekszik, naphosszat megy szinte 
megállás nélkül, riszálja a kerek fenekét a 
pattanásig szők nadrágjában, Józsi örömére. Józsi a 
férj, különösen mióta nyugdíjba ment, itt lóg a ház 
körül naphosszat, a szeme majd ki guvad a 
látványra. Zsófi nem is bánja, ártatlan szórakozás, 
kell az a férfiaknak. „Nézni szabad, – szokta 
mondani, –– de ha hozzá nyúlsz, letöröm a kezed.” 
„Bolond vagy? Mirıl beszélsz?” Zsófi csak 
legyintett. „Tudod te nagyon jól.” Hát persze, hogy 
tudja, negyven éve hallja a fenyegetést, minek 
ellenére nyúlt ı, ha tehette, de a mai napig is 
szerencsésen megúszta a kéz–letörést. 

Zsófi sorjában szedte le a polcokról a 
tányérokat és rakta be a mosogatóba. Fejcsóválva 
állapította meg, hogy jócskán megfogyatkoztak az 
évek folyamán, a kenyeres kistányérból már csak 
hét van... annak idején tizenkettı volt mindenbıl. 
Harminc éve, hogy vették, –– nagy befektetés volt, 
Józsi akkor kezdte az önálló prakszisát, kellett 
reprezentálni. Micsoda öröm volt, hat szők 
esztendı ért véget. Zsófi otthagyta a 
pincéreskedést, a heti hat-hétnapos lótás-futást a 
Csárda címő magyar vendéglıben. Kiszolgálni, 
konyhában segédkezni, eltőrni a szemtelen 
bizalmaskodást a magyar vendégektıl, elég volt. 
De hát kellet a pénz. Józsi fillérekért dolgozott a 
kórházban, tanult – amit már úgy is tudott – most 
egy új nyelven, hogy a végén kiakaszthassa a 
cégért. Dr. József Lipták Physician. Most így 
visszanézve be kell, hogy vallja, megérte. Sokszor 

elmélkedett fölötte, hogy mi lett volna belılük, ha 
otthon maradnak? A sárba ragadt bácskai kisváros 
reménytelen zsákutcája nem sokat ígért férjének... 
Neki? Kovács Zsófia okleveles óvónı? Az más. İ 
szerette, amit csinált. A gyermek, az gyermek 
akárhol. Még ma is hiányzik neki a zsivaj, a 
kedvenc televíziós mősora, a Sesame Street. 
Leemelte a nagytányérokat. Tudta, hogy ott van, a 
legalsó. A csorba. Három véglegesen eltörött, 
kilenc maradt és azok között a „csorba”. A tányér, 
aminek múltja van. Berakta a nyolcat a 
mosogatóba, forgatta, nézte az apró nefelejcs 
koszorúkat a csontfehér mezıben, a hajszálfinom 
kék csíkot a peremén, megtörve, megszakítva egy 
parányi csorbával. Mrs. Morris integetett a 
szomszéd ház ablakából, a rituális reggeli 
üdvözlettel, Zsófi látta, visszaintett s kilépett a 
látószögbıl, nem volt most kedve a társalkodáshoz. 
Betty ilyenkor át szokott jönni egy kis pletykára és 
olyankor be nem áll a szája. Néha órák hosszat ül a 
konyhapult magas székén, míg Zsófi megy a dolga 
után, alig-alig hallva, hogy a szomszédasszony 
mirıl beszél. Az igazság az, hogy Bettyt nem 
érdekli, hogy valaki hallja-e amit mond, a lényeg 
az, hogy ı fecsegjen. 

A csorba tányér. Harminc éve költöztek ide, 
ebbe az istentelen nagy házba. Új volt. Minden új 
volt a környéken, még itt-ott az utcában folyt is az 
építkezés. Zaj meg por volt a javából. Józsi 
ragaszkodott hozzá, hogy az új társadalmi 
helyzetéhez méltó környezetben éljenek. Kellett a 
hely a gyerekeknek is, már iskolába járt mind a két 
fiú. A nagy ház jobbára üres volt, bútorra még nem 
igen tellett akkoriba, a sok kacat azóta győlt össze, 
ma már azt sem tudja, hova dugja ıket. Meg kell 
hagyni, férjének igaza volt, a ház jó befektetésnek 
bizonyult. Ma a „cím”, ahogyan mondani szokás 
ingatlan üzleti körökben, sokat ér. Kapnának érte 
több, mint egy fél milliót. Nem is érti, miért nem 
adják el. Csak nyőg meg extra kiadás a nagy 
hodály, a sok adó, a fenntartási költség, a 
bejárónı... Vehetnének egy két-három szobás 
öröklakást és élhetnének békességben. De nem. 
Józsi ragaszkodik a házhoz, –– meg talán Natasha 
kerek seggihez. Azt mondják Zsófi rosszmájú? 
Van benne némi igazság, de az emberlánya hatvan 
éves korára igazán megengedheti magának a 
rosszmájúság luxusát. 

A csorba tányér. 
Volt idı, mikor nagy híre volt Dr. Lipták 

vacsoráinak. Minden hónap elsı szombatján tíz 
vendég ült a nagy ebédlıasztal körül. Kollégák, 
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üzleti és társasági ismerısök, barátok versengtek a 
meghívásokért. Mrs. Lipták szakácsmővészetének 
a híre legendás volt. Öt– hatfogásos vacsorát 
szolgált fel, akkoriban még bejárónı sem volt, 
mindent maga csinált. Pincéres múltja igencsak jó 
gyakorlatnak bizonyult, fáradhatatlan energiával 
viselte a terheket. Meg sem látszott rajta a hat órás 
konyhai munkálkodás. Mire a vendégek jöttek, 
frissen üdén fogadta a bókokat, a terített asztal 
szépségéért, a finom ételekért és persze... nem 
kerülte el a férfi vendégek figyelmét Zsófi üde 
szépsége sem. Tudta ı, hogyan kell tálalni nem 
csak a sülteket, de önmagát is. Volt aztán nyüzsgés 
a konyhában, amikor leszedték az asztalt, jöttek a 
férfi vendégek, segítı kezet ajánlani, s azok a 
kezek gyakran eltévedtek.. Üres szavak helyett, 
megelégedéssel vette tudomásul az ilyen, többnyire 
ártatlan közeledéseket. 

A csorba tányér. 
Józsi szakorvosi „koronázása” 

hetvenkilencben, a családi prakszisát átadta egy 
fiatal orvosnak és ı betársult harmadiknak egy 
kozmetikai sebész rendelıbe. Nehéz ötéves munka 
gyümölcsét látták beérni, kevesebb munkával 
nagyobb jövedelem lesz... mind a két fiú egyetemre 
készül. 

A partira, ünnepelni a új jövıt több, mint ötven 
vendég volt hivatalos. Zsófi nagy büfé-asztalt 
tervezett. Az egész ház a kert és a terasz telve volt 
nyüzsgı, zajos emberekkel. Bartendert, pincéreket 
fogadott, elemében érezte magát, mindenütt egy 
idıben ott volt, mindenki kívánságát igyekezett 
teljesíteni. Ragyogóan szép kora nyári nap volt. A 
kor divatjának hódolva félcombig sliccet, almazöld 
selyem batik szoknyát vett a Holt Renfew belvárosi 
üzletében egy könnyő, alig gombolt vajszínő 
blúzzal. Szokásához híven mellızte a melltartót, 
szerette az a la'natural érzést. Józsinak is így 
tetszett, nem is beszélve a nagyszámú férfi 
vendégrıl, az asszonyok alig rejtett bosszúságára. 
Elıszeretettel hajolt közel az ülı férfi 
vendégekhez, belátást engedve kebleire. Huncut 
mosollyal vette tudomásul a vendégek leplezetlen 
zavarát. A rosszaság átvette uralmát és Zsófi 
ingadozás nélkül, örömmel adta át magát a 
játéknak. Azzal, hogy mindenkinek megadta az 
egyenlı lehetıséget, senkinek sem tőnhetett fel Dr. 
Zakariáshoz címzett kitüntetı figyelme. A fiatal, 
iráni származású sebész gyakori vendég volt a 
háznál, Józsi véleményét gyakran kikérte 
komplikált ügyekben, de túl a professzionális 
kapcsolaton, golfozni is együtt jártak, élvezték 

egymás társaságát. Zsófinak nagyon tetszett az 
olajbarna bırő fiatalember. Kellemes, bizsergı 
érzés futott végig a gerincén, valahányszor érkezés 
vagy távozás alkalmával megszorította a kezét. 

Tudta, érezte, hogy nem sok bátorítás kell 
hozzá, hogy kiugrassa a nyulat a bokorból. Tudta, 
érezte, hogy bukik rá a jó doktor. Tévedés ne 
essék. Zsófi szerette a férjét, gondoskodása és 
ragaszkodása a családi kapcsolathoz kétséget nem 
támaszthatott hőségét illetıen. Hőség? Már ahogy 
azt értelmezzük. Zsófi alkalmi kiruccanásait azzal 
magyarázta, hogy az ördög bújt bele és szítja a 
tüzet az ölében. Az elsı krízis után, még 
pincéreskedése idejébıl –– Józsi tudomásul vette, 
hogy nem tud mit tenni. Ez van, ezt kell szeretni. 
Magának bevallva, tudta, hogy nincs sok joga 
pálcát törni... jobb, ha nem ringatja a csónakot, –– 
ahogy azt az angol mondja. 

Tony Zakariash a terasz korlátjára támaszkodva 
szemlélte a vendégsereget, azok jobbára a kert 
árnyékos felében ácsorogtak, a koktélparti íratlan 
szabályai szerint. Kis csoportok melengették 
kezükben a hőtött italt míg a jég elolvadt benne, 
aztán valahol elhagyták a poharat és új italt 
hozattak maguknak. Zsófi megállt mellette, karja 
hozzáért a férfi karjához. Nem mozdult, Tony sem. 

„Örülök, hogy Joe végre döntött.” –– mondta a 
Doktor. „Én is.” egyezett vele Zsófi. Aztán csend. 
Hosszú csend. Hirtelen úgy érezte, hogy a kert 
üres, mindenki eltőnt s csak ketten maradtak. 
„Jobb, ha benézek a konyhába.” Mondta Zsófi és 
megszorította a férfi karját, még távozóban 
visszanézett rá. „Gyere te barom” gondolta 
magában. Senkise volt a konyhában, csak a nagy 
rendetlenség. Már minden tálca kiürült, szanaszét 
hevertek a pulton poharak és tányérok tetején. 
Zsófi utálta a rendetlenséget, gépiesen nyúlt a 
dolgok után és válogatta szét az oda nem valókat. 
Néhány tányér volt a kezében, mikor valaki átölelte 
a derekát hátulról... várta és mégis megrettent egy 
pillanatra, az edények kicsúsztak a kezébıl, 
csörömpölve hullottak a rakás tetejére. Egy csorba 
tányér. Zsófi se nem látott, se nem hallott, a 
sikamlós selyem szoknya engedett és lassan fordult 
meg a támadója felé. Csók, aztán még egy csók... 

Kétszer találkoztak Dr. Zakariash rózsavölgyi 
házában, aztán vége . Zsófi ijedten realizálta, hogy 
ez más, mint a többi hasonló kiruccanás. Szerelem, 
az nem kell. Mikor kigyulladt a vörös vészjelzı 
lámpa, Zsófi okos megfontolással véget vetett a 
viszonynak. Hiába szította a kisördög a tüzet, az 
ész gyızött. Zsófi leöblítette a csorba tányért a 
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csap alatt, nem tette a mosogatóba a többihez. 
Hosszan törölgette, fényesítette... huszonkét éves 
emlék. 

Dr.Zakariash emléke, ı még mindig jár a 
házhoz, mennek Józsival golfozni, megszorítja a 
kezét érkezés vagy távozás alkalmával, de már 
nincs bizsergı érzés. Tony Zakariash pocakot 
eresztett, erısen kopaszodik és folyton-folyvást az 
asztmájára panaszkodik. A csorba tányér egy 
érzésnek az emléke csupán. Zsófi kilépett az 
elıszobába és a nagy tükörben szemügyre vette 
magát. Hmm! Hatvan évesen, még így 
nagytakarítás közben is nagyon jól néz ki, –– 
állapította meg, persze a tányérral szorította be a 
gömbölyödı hasát egy mély lélegzet kíséretében. 
Bob Davidson jutott az eszébe, a börzeügynök, 
Józsi pénzügyi tanácsadója. „Ahh. Térj észre 
Zsófi” –– mondta magában. „Miért ne?” 
Ellenkezett a kisördög, aki állítólag sosem alszik. 
Natasha éppen a szemetest ürítette ki a pult alól, 
Zsófi egy határozott mozdulattal még 
belecsúsztatta a tányért a zsákba: „Csorba!” 
Mondta. „Nem is tudom minek tartogatom itt a 
többi között.” Többet rá se gondolt a csorba 
tányérra. Ment a dolga után. Késı délután lett mire 
végeztek a tavaszi nagytakarítással... Natasha 
riszálta a kerek fenekét mint mindig, Józsi ott 
lábatlankodott mint mindig, –– segítkezést 
mimelve. Eltelt a jólesı gondolattal, hogy jönnek a 
gyerekek, az unokák, itt töltik a húsvéti szünetet. 
Jó lesz a zsivaj a házban. Még elkészítette a 
holnapra való fıznivalót, kivette a mélyhőtıbıl a 
húsokat és korán ment ágyba. Éjfél felé ébresztette 
Spot, a ház kutyája. Ott aludt a lábnál fél éjszaka a 
másik felét meg Józsi hálószobájában töltötte, így 
osztotta szét az idejét a két fınök között, igyekezve 
nem megsérteni egyiket sem. Azt viszont jól tudta, 
hogy ha ki kell esetleg mennie az éjszaka 
folyamán, jobb ha az asszonyt ébreszti, mert Józsi 
úgy alszik, vagy csak tetteti, hogy az Isten se 
ébreszti fel. Kiengedte a kertbe a kutyát, a 
konyhában gyújtott villanyt. Öntött magának egy 
félpohár tejet s szemügyre vette a már 
„nagytakarított” konyhát. Megállapította, hogy az 
új polcborító papír igen jól néz ki a nefelejcs 
mintás tányérok alatt. 

De valami hiányérzete támadt. Papucsot húzott 
és kiment a garázsba s míg Spot nagy 
érdeklıdéssel figyelte a szemetes kannákban való 
kutatást... ez az én dolgom lenne gondolta, –– 
megtalálta a csorba tányért. Lesöprögette róla a 
ráragadt konyhaszemetet és Spot kíséretében 

visszament a házba. A csap alatt megmosta, 
szárazra törölte és minden ceremónia nélkül 
visszatette a csorba tányért a többi alá. Legalulra, 
ahol húsz éve ırizte s ırizni fogja még az 
elkövetkezendı húszra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

KASKÖTİ ISTVÁN: 
Falls-winter  –  Tél a Niagara Falls-nál fotó 
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JUHÁSZ FERENC 
 
 
 
Pipacsok a pokol fölött 
Éposz szonettekbıl 
1995–1996 
(részletek) 
 
 
 
18. 
 
Sors-sírföldemben millió szemgolyó, 
mint fordítva, befelé nıtt szilvafák, 
mint szilvafa-erdı, erdı zöld dió 
csüng a Földben a szemgolyó-árvaság. 
 
Kék, fekete, barna, piros, sárga, gyöngy, 
heterochromia iridis szemek, 
iris bicolor: többszín ásvány-göröngy 
szemek kristály-társulással fénylenek. 
 
S a Földgolyó gömbhéjában vérmag-hı 
s a gyümölcsöt könnyezı fák emberek, 
zöld-sziszegés tömb-lázzal örvénylenek. 
 
Magányomban szemgolyó-fürtök égnek, 
szem-szılıfürtjei az éj-egésznek! 
Vak sír, csillag-őr, fénypont-barlang idı. 
 
 
 
 
21. 
Ne őzzetek kıvel, ne öljetek késsel, 
forró olaj-üstöt ne borítsatok rám, 
dogmátok mért büntet, mint a modern iszlám 
ókorral: „akár keresztrefeszítéssel.” 
 
Mondok, amit mondok, amit nem nem mondom, 
szó-ısrobbanásom sugár-lökéshullám, 
a keletkezés-kín anyag-tüze hull rám 
s légyszem ezer sejtje: néz teremtés-gondom. 
 
S hiszem amíg élek: gyönyör-láng az élet, 
s a halál lét-kezdet, bomlás-öntudatlan 
a kozmikus célzás nyila ha belénk áll. 
 
S csillagsugár rezeg, mint holdfényben nádszál 
sas-szív motorunkban, kék delfin-hátunkban. 
S fényháló-temetı Földet őrré éget. 

 
 
 
 
24. 
 
Mint bogár egyágú potrohgyomorhólyag 
petefészkében a petegyöngytojások, 
a jövıvel tömött mákgubó-héjcsomag 
fehér mákszemei, a lángpont-izzások: 
 
az eleven holtak, jövı-testő múltak 
petefénybuborék-tartály idı-fészke 
szemem s látásomból kinéznek a holtak 
a tér-görbe ráccsá nem bomló egészre. 
 
Szemem minden alkatrésze temetıkbıl: 
a víz, hártyák, fénysejt, molekulák, vegy-híd, 
erek, idegszálak, atom-csöndrezgések. 
 
Föltámadást szív szem-látásom a Földbıl. 
Pupillámból zúdul csont-hús-haj-tenyészet. 
Élı túlvilágot szül. A halott semmit. 
 
 
 
 
 
 
29. 
 
Embernek embert ölni jogot ki adott? 
Embernek háborúra jogot ki adott? 
Keresztes-háborúkra jogot ki adott? 
Az inkvizícióra jogot ki adott? 
 
A „végsı megoldásra” ki adott jogot? 
A népek-kiirtásra ki adott jogot? 
Földrész-meggyilkolásra ki adott jogot? 
Tőztenger-hódításra ki adott jogot? 
 
Mennyi mód, eszme, eszköz, hit, téboly, furfang, 
csalás, végláz-szövıdmény, elmekór-bandzsa, 
a gyilkolásra mennyi szerves halandzsa! 
 
Amióta az elsı emberlény-szívhang! 
Vagy csak állat-túlnövés az emberi nem? 
S párás tükör a kozmosz bőn-szemeiben. 
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MAKRAI MARA 
 
 
Panelkapcsolat 
 

Egyforma tízemeletes lakóházak. 
Uniformizált lakások, uniformizált emberek. 
Lakótelep. Reggel elıször  

kirajzanak a kutyák. Álmos, ásító gazdáik 
fázva, unottan bóklásznak jószágaik körül. A 
kutyák nem pazarolják idejüket, szép tarka-barka 
lesz a házak környéke. Néha a sürgısség a liftnek 
és a lépcsıháznak is készít dekorációt. Kell a 
kutya, státuszszimbólum. Meg egy kicsit jól esik 
parancsolni is valakinek, kiélni az ösztönöket. 
Kevés az igazi állatbarát. Legtöbbször egy kutyus 
nem is elég. Párban vannak. Aranyos jószágok, 
csak nem ezekbe doboz-lakásokba valók. 

A hajnali kutyaugatás után, 
menetrendszerően megérkeznek a teherkocsik: 
kenyérrel, tejjel, zöldséggel stb. Megkezdıdik a 
szolgáltató-bázis feltöltése. A környezet kímélése, 
a lakók megfelel? ébresztése érdekében járó 
motorral és sok zörgéssel. A kocsiból a földre 
repül? teli, majd a visszarepül? üres ládák ütemes 
zenéje jelzi, hogy új nap kezdıdik. Az üdít?s 
rekeszek még csilingelnek is. Közben a rakodók 
kurjantanak egyet-kettıt, ízes népi hanglejtéssel és 
tartalommal. 

Lassan kigyulladnak a villanyok, zúgnak a 
WC-ék és a vízcsapok, felreppennek a rolók. A 
rádiót csak minden második lakásban kell 
bekapcsolni, mert a köztes lakásokban úgyis 
hallatszik. De nem fontos a rádió! A reggeli m?sor 
egyébként is biztosított. Áthallatszanak a zörgések, 
a veszekedések és minden egyéb hangoskodás. 
Kávészag terjeng pirítós kenyér és dezodorillattal 
vegyítve. Nemcsak a zaj, de az illatok is szabadon 
járkálnak ebben a nagy népi közösségben.  

A munkába indulás forgatókönyve adott. A 
gyerekes anyák húzzák-rángatják a lépcsın maguk 
után gyermekeiket, mivel a lift ilyenkor reggel 
hiánycikk. Az autósok melegítik a motort és széles 
mosollyal méregetik egymást. Az emberek zöme 
álmos, kényszeredett léptekkel tart a busz- és a 
villamosmegállók irányába. Nyitnak lassan az 
üzletek is. Akinek kevés a lelkiereje a nap 
elkezdéséhez, az a sarki presszóban megihatja a 
betétes kóláját vagy kávéját. Itt mindig 
csúcsforgalom van! 

Délelıtt lassú ütemben megindulnak a 
nyugdíjasok is bevásárolni.. Kopott ruhában, 

kopott egészségben, kis pénztárcával. Tej, kenyér, 
krumpli, párizsi a szokásos igény. Talán 
leglátogatottabb hely a gyógyszertár, itt mindig telt 
ház van. Mindenki mástól várja a gyógyulást: 
gyógyszert?l, vitaminoktól, új csodatablettáktól. 

Vásárlás közben van mód szót váltani. A 
„hogy van?” lépten-nyomon elhangzik. Ezek 
sablonos, kényszeredett kérdések, de szükségesek, 
bármi is rájuk a felelet, kapcsolatot jelentenek.  

Egy-két ablakban meglebben a szınyeg, 
porrongy. Aki otthon van takarít, f?z, a ház körül 
mesterkedik. A zajjal járó fúrás, kopácsolás a 
férfiak önmegvalósító tevékenységének része. 
Lakásfelújítás, lambériázás, üres falrészek 
beépítése- jó sok fúrással - valahol mindig 
napirenden van.. A panel becsületesen vezet 
minden zajt, fıleg az ütvefúrót szereti. Egy-egy 
tartósabb beavatkozás után vibrál a levegı. 
Mindenki ideges, ingerlékeny. Ilyenkor kapják a 
gyerekek a legtöbb nyaklevest, ilyenkor fut ki a tej, 
szalad át a szomszédasszony fejfájás elleni 
piruláért, a kutyák pedig ugatnak, mintha 
megvesztek volna. Az alkotó kedv nem csitul még 
ünnepnapokon sem. A házirend teljesen felesleges. 
A gondnok jól magára zárja az ajtót, úgy tesz, 
mintha semmi sem történne. Mikor már 
mindenképpen intézkedni kellene, széttárt karokkal 
közli, hogy nem tud mit tenni. 

Tulajdonképpen nem rosszak ezek a lakások. 
Kicsinyek, modernek, van bennük 
távfőtés,melegvíz, gáz, kábel TV. Alapvetıen 
komfortosak, mondhatni kényelmesek kisebb 
családoknak. A fenntartási költségek azonban 
nagyon magasak. Nincsenek összhangban a 
nyújtott szolgáltatással. 

Kora délután kezdenek hazaszállingózni a 
gyerekek, felnıttek. A gyerekek a lépcsıházban 
igyekeznek megszabadulni a felesleges 
holmijuktól. A zsebekbıl kikerül a használt papír 
zsebkendı, cukros papír, szalvéta, tökmaghéj. Egy 
kis szeméttel több vagy kevesebb, igazán nem 
számít. A takarítás inkább csak a bejárati ajtó 
környékére koncentrálódik, az emeleteket már 
ritkábban érinti a sepr? és a felmosórongy. A 
takarítás ritka és felületes. Egy vödör vízzel nem is 
lehet tíz emeleten rendet rakni. Takarékossági 
okokból az egyes emeletek közös helyiségében a 
vízcsapokat elzárták, így a takarító a földszinten 
megtöltött vödörrel megy végig a tíz emeleten. 
Még az a szerencse, hogy a rendesebb asszonyok a 
takarítást a folyosón fejezik be. 
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A munkában elfáradt háziasszonyok - 
gyerekkel vagy anélkül - az élelmiszerüzleteket 
ostromolják. Ilyenkorra már megtörténtek a nagy 
átrendezések. Ez azt jelenti, hogy a lejárt sajtok, 
vajak, és egyéb élelmiszerek elırekerülnek a 
pultokon, míg a szavatossági idın belül lévık jó 
hátra. A fáradt, kapkodó vásárló odanyúl, leveszi a 
kezébe kerül?t s teszi kosarába. Csak otthon veszi 
észre, hogy átvágták. Nincs ereje, sem idege 
visszamenni reklamálni. A maradék péksütemény 
és kenyér is kínáltatja magát. Az eladó kislányok 
már többször átrendezték a nap folyamán. a csurgó 
tejeszacskóktól bemaszatolt kezecskéikkel. A 
zsemlék sorban állnak: egy sima, egy fordított, 
azaz egy tegnapi, egy mai. Délután minden elfogy. 

A kapu bejáratánál van délután - úgy négy és 
öt óra között - a legnagyobb forgalom. Ez a nagy 
összetalálkozások és levélszekrény-ürítések ideje. 
Érdemes itt elidızni néhány percet. A szekrénykék 
tartalma részben a táskába, részben a földre kerül. 
A reklámcédulák és hirdetési újságok a földön 
landolnak. Eközben mindenki vált néhány szót 
szomszédjával. Az asszonyokat kissé felrázza a 
legfrissebb pletyka. Akinek új a ruhája vagy 
kabátja, az hosszabb ideig idızik itt. Jó esélye van 
arra, hogy irigykedı nıtársai tekintetével 
összetalálkozzon. 

Idınként egész csinosra takarítják a házak 
környékét az Önkormányzat közmunkásai. A 
tisztaság azonban csak idıszakos jelenség. Ami 
este még tiszta, az reggelre tele van papírral, 
m?anyagszatyrokkal, almacsutkával, üvegekkel. 
Könnyebb a szemetet az ablakon kihajítani, mint a 
szemétbe kivinni. A szabadság sajátos 
megnyilvánulása! 

Este a folyosón újra terjeng az ételszag. 
Pörkölt, hagyma, sült virsli és egyebek. Mindenki 
tudja, hogy mit eszik a szomszédja. A TV-ék és 
egyéb zajt gerjeszt? készülékek csúcs járatása esti 
program. Az automata mosógépek - legtöbb 
családnak még a régi típusú van - a 
fürdıszobákban önálló életet élnek. Fıleg 
centrifugáláskor lengenek ki jobbra-balra, neki a 
kádnak és a f?t?csöveknek! Óriási koncerttel zárva 
a napot. 

Lassan csendesedik a ház. A kutyások még 
egyszer meglátogatják a környéket. Mindenki 
magára zárja az ajtót, jó erısen - és visszavonul 
saját kis dobozába. Szép tisztán hallatszik a felsı 
lakó papucsának ütemes játéka a mennyezeten. A 
környezetbıl áthallatszó egyéb életjelek is 
bizonyítják, hogy senki sincs egyedül. 

Dr. Claire Weekes könyvében kifejti, hogy a 
külsı zörejek hallgatása az egyik leghatékonyabb 
módszer az elalvásra. Feküdni kell az ágyban és 
hallgatni a külsı zajokat míg álomra nem 
szenderülünk. 

 
 

 
GY. FEIGE MÁRTA: Tél 2010.  I.fotó 

 

 
GY. FEIGE MÁRTA: Tél 2010. II.fotó 
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KONCZ ETA 
 
 

 
Közrefogva 50x60 cm kasírozott vászon 

 
 

 
Az erdı ıre 68x48 cm kasírozott vászon 
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CSELÉNYI LÁSZLÓ 
 
 
Az írást CSELÉNYI LÁSZLÓ:  
A sámánénektıl a posztmodern show-ig 
c. kötetébıl 
[Dunaszerdahely, 2000,Lilium Aurum, 230 oldal] 
 
idéztük be, a 
 
Kimeríthetetlen tenger c fejezetébıl 
Barangolás a keleti irodalmakban 
 
 

Mongólia 
 
„A mongol népek ıshazája Ázsiában, a Bajkál és 
Szungari között lehetett. Innen elvándorolva foglalták el 
ma is lakott hazájukat. Nyugati águk – kalmük néven – 
egészen a Volgáig jutott, más törzsek Szibéria 
különbözı részein telepedtek le. Két legnagyobb 
csoportjuk ma Mongóliában és Kínában él” – írja a 
Világirodalmi Kisenciklopédia. 

Mint minden népnek, természetesen a mongol 
népeknek is rendkívül gazdag népköltészetük van. A 
magyar néprajzkutatás különösen nagy anyaggal járult 
hozzá a mongol folklorisztikához, s bıven ismertette a 
magyar olvasókkal ezt a távoli világot. Elég, ha csak 
Ligeti Lajos, Vargyas Lajos s újabban Lırincz László 
munkásságát említjük. Ez utóbbinak több könyve is 
jelent meg az elmúlt évtizedekben Mongólia 
történetérıl, a mongol mitológiáról és a belsı-ázsiai 
hısénekrıl. Mongol mitológiája mellékleteként egy 
teljes kozmogóniai mítoszt közöl verses fordításban a 
világ teremtésérıl. 

Ugyancsak ı fordította magyar nyelvre a mongolok 
és burjátok legismertebb eposzát, az Irenszejt. A még 
ismertebb mongol eposzt, a Geszer kán címőt 
ugyancsak ı magyarította, ám nem a verses eredetit, 
hanem annak egy 17. századi, kínai nyelven fennmaradt 
prózai változatát, gyakorlatilag az elsı mongol regényt. 
Ám amennyire sajnálhatjuk, hogy nem a verses eposz 
olvasható magyarul, annyira örülhetünk is annak, hogy 
a regényváltozatot, feltehetıen, sokkal többen olvassák 
el, mint ahogy a verses eposzt olvasták volna. 

„Bennünket, magyarokat, különösen közelrıl érint 
Belsı-Ázsia kultúrája, hiszen honfoglaló ıseink is 
részesei voltak, s egészen biztosan ugyanazokat a 
szellemi javakat mondhatták a magukénak, mint Belsı-
Ázsia pásztor-népei” – írja Lırincz. 

Az Irenszej meg a Geszer kán mellett meg kell még 
említenünk a mongol népek harmadik nagy hısénekét 
is, mégpedig a kalmük Dzsangar-éneket. Ez, sajnos, 
mindmáig ismeretlen mind magyar, mind cseh vagy 
szlovák nyelven, így csak hivatkozhatunk rá. 

Mindazok a mővek, amelyekre eddig hivatkoztunk. 
szájhagyomány által terjedtek (kivéve persze a Geszer 
prózai változatát), A mongol irodalom elsı írott nyelvő 
szövege A mongolok titkos története címő krónika, 
amely Dzsingisz kán származását, ısei, saját maga és 
elsı utóda, Ögödej nagykán életét, hadjáratait, a 
mongol birodalom keletkezesét mondja el. 

„A mongolok titkos története függetlenül minden 
problémájától, minden nehézkességétıl hallatlanul 
izgalmas olvasmány, mert leplezetlenül feltárja, 
szándéka ellenére, mint indult el világhódító útjára a 
jelentéktelen kis mongol törzsfınöknek, Jiszügejnek a 
fia, Temüdzsin, mint lett belıle Dzsingisz kán, és 
milyen szerény kezdetekbıl sarjadt ki a hatalmas 
mongol birodalom” – írja Ligeti Lajos a magyar 
fordítás elıszavában, mert természetesen ez a kiváló 
mongol krónika is olvasható magyarul, éppen Ligeti 
klasszikusnak minısíthetı szép fordításában, íme, egy 
példa: 

„Dzsingisz kán származása. Élt egy kékesszürke 
farkas, ki az Ég rendelésébıl született. Felesége egy 
rıtes szarvasünı volt. Átkeltek a Tengisz taván, 
megszálltak az Ónon folyó forrásánál, a Burkan-kaldul 
hegyénél, ott született meg fiuk, Batacsikan.” 

„A hısénekek a nemzetségi társadalom korában 
keletkeztek, amikor az ember még ki volt szolgáltatva a 
természet szeszélyeinek, amikor a természet vak erıi 
uralkodtak s az ember engedelmeskedett. Ebben az 
idıben a természeti jelenségek még emberi alakban a 
földön jártak, és lépten-nyomon beavatkoztak az. 
emberek életébe... A hısének a korábbi idık költészeti 
anyagát használta fel s alakította át az ember 
megváltozott körülményeinek megfelelıen. A verses 
mitológia és a sámánénekek, a rituális költészet idıben 
megelızte a hıséneket s késıbb annak alapanyagává 
vált” – írja Lırincz László. 

Ilyen eposz az Irenszej, ilyen a Dzsangar-ének s 
ilyen a Geszer kán is. Íme, egy példa ez utóbbi 
prózaváltozatából: 

„A fehér istennı, Árja Alamgari kezdte a beszédet: 
– Három híres-nevezetes jósok! Lássatok hozzá, 

kémleljétek jeleiteket, amelyek értelmét csak ti tudjátok, 
s igyekezzetek kifürkészni belılük, hogy születik-e 
hamarjában olyan dicsıséges kán, aki legyızi és 
kordában tartja a gonoszt, vagy talán hiába várunk 
megmentünkre? 

...Erre mindannyian elıvették jósszerszámaikat, 
megvizsgálták a jeleket, és így szóltak: 

– Úgy látszik, hogv nemsokára a világra születik 
Geszer Donrub is. Felsıteste minden jellel teljes lesz, 
amit csak a tíz világtáj buddhái viselnek, testének 
közepén pedig a négv vízisárkány jelei. Ha megszületik, 
ı lesz a földi világ ura Geszer kán, a jótevı, a tíz 
világtáj uralkodója.” 

A mongol irodalom történetét gyakorlatilag két 
részre lehet felosztani Az elsı a népköltészet, s az. 
ebbıl táplálkozó epikus irodalom, beleértve a verses 
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eposzból keletkezett, kései, 18. századi Geszer-regényt, 
valamint A mongolok titkos története címő krónikát is, 
hiszen világos, hogy ez is a népköltészet egy bizonyos 
válfaját fejleszti tovább, tehát gyakorlatilag ide 
sorolható az egész régi mongol irodalom. A második 
korszak pedig a 20. század irodalma. Ez teljes 
egészében a „szocialista” mongol irodalmat jelenti, 
hiszen köztudott, hogy Mongóliában aránylag korán 
„gyızött” a forradalom, s ami jelentıs alkotás született 
a 20. században, az az un. szocialista realista irodalom 
mőfajába tartozik, így mindenekelıtt a korán, alig 
harmincegy éves korában elhunyt Dasdordzsín 
Nacagordzs (1906-1937) mővei. 

Nacagordzs a mongol prózának és színjátszásnak is 
egyik jelentıs megújítója, mégis elsısorban lírai költı, 
akinek mővészete egyszerre táplálkozott a népköltésbıl, 
az indiai, tibeti és kínai hatásokat befogadó régi mongol 
irodalomból, az európai klasszikusok ismeretébıl, a 
hagyományból és a legfrissebb újításokból. Látóhatára a 
születı mongol nemzettıl az egész emberiségig terjed, 
sıt a messzi bolygókig; képzelete nemcsak a mongol 
pusztán jár szabadon, hanem a faliképrıl ismert déli 
tengereken is. 

Nacagordzs mőveibıl Madár, te szélsebes szürke 
címmel jelent meg 1981-ben egy sikerültnek mondható 
válogatás, a kitőnı mongolista, Kara György 
szerkesztésében. E győjtemény tartalmazza a költı 
válogatott verseit, néhány költıi prózát (többek között a 
kötet címét adót) és a Három szomorú halom címő 
énekes szomorújátékot négy jelenetben, amely „történik 
a régi idıkben”. 

„Ez utóbbi mővében, amely a költı rövid élető 
pályájának szintézise, a terjedelmes népi felelgetı 
énekek, színmő felé tartó, fıleg délibb, belsı-mongol 
eredető balladák és románcok formája bıvül, nı még 
terebélyesebbé – írja Kara György –, de itt is számolni 
kell a régi mongol székvárosban élı kínai telepesek 
meghonosította kínai zenés-mutatványos színház 
énekes színmőveinek meg a lámahitő táncjátékok és 
párbeszédes mővek árnyékával.” Arra pedig, hogy a 
szocialista Nacagordzs költészete mennyire táplálkozott 
a mongol népköltészetbıl s mennyire vált maga is, 
szinte a Petıfi (megzenésített)-versek módjára, 
népköltészetté, íme, egy gyönyörő példa:  

„Kékes-kéklın idelátszik, hej, 
Kies, viráglombos az a magas, hej, 
Kétség, hogyha meg nem gyızhet, hej, 
Kedvünk telhet ott a hegven, hej... 
Sziklaháton három szilfa, hej, 
Szebben fénylik, mint az arany, hej, 
Szerelmetes szép magzatom, hej, 
Szelíd-vígan játszadozik, hej.” 
Nacagordzs kél kortársa a mongol Bjambín Rincsen 

és a burját Hoca Namszarájev. Kincsen 1905-ben 
született, s ellentétben egy évvel ifjabb pályatársával 
hosszú élető volt. Sokat fordított magyarból, s versein 
kívül leghíresebb munkája a Virradat címő regény. Az 

1889-ben született s éppen hetven évet élt Namszarájev 
ellenben a burját irodalom egyik úttörı alakja. Szegény 
leány fia, akit kétéves korában módos család vett meg 
egy lóért. 1917-ben néptanítóként kapcsolódott be a 
forradalmi mozgalomba, s mintegy harminc burját 
nyelvő kötete jelent meg, köztük egy a Cirempil címő 
1935-ben írt novellája felhasználásával írt történeti 
regény. 

Ám a modern mongol próza legjelentısebb alkotása 
Csadrávalín Lodojdamba regénytrilógiája, a 
Tisztaviző Tamir. Magyarul, csehül egyaránt A 
gyızelem könyvtára címő nemzetközi sorozatban jelent 
meg a mongol irodalom alkotásaként. 

Írója, Nacagordzshoz hasonlatosan, ugyancsak idı 
elıtt hunyt el, alig ötvenkét esztendıs korában (1917-
ben született), anélkül hogy be tudta volna fejezni 
hatalmas trilógiáját, amelynek ily módon csak a 
második kötetéig jutott el. Ám a regény így is jelentıs 
vállalkozás s igazi írói siker, történetébıl a legteljesebb 
kép bontakozik ki a modern Mongóliáról. Hısei – egy 
nyakas, kemény gerincő pásztor, egy igaz szívő 
szegénylegény, egy nemesurakat kijátszó, gátlástalan 
újgazdag és bátor, hagyományokkal szembeszegülı, 
nemeslelkő asszonyok – századéves, mindennapi kínok 
és örömök között lépnek a papok s nemesek világából a 
„forradalomba”, mindvégig megırizve egyéni, hús-vér-
lélek arcukat. 

A legújabb, kortárs mongol irodalom képviselıi 
közül két nevet tartunk még fontosnak megjegyezni. Az 
egyik Begdzdín Javúhulan, aki 1929-ben végzett a 
Moszkvai Irodalmi Fıiskolán. Elsısorban lírikus, 
magyarul még nem, de csehül, szlovákul egyaránt 
olvasható verseskönyve. A másik pedig az ugyancsak 
1929-ben született északkelet-mongóliai 
pásztorcsaládból származó jelentıs költı és elbeszélı, 
Szengín Erdene. 

Mindebbıl világos, hogy bármennyire rövid 
terjedelemben s így csak nagy vonalakban 
ismerkedtünk a mongol irodalommal, mégis kitőnt, 
hogy e távoli, ma alig egymillió lakosú, ám annál 
nagyobb történelemmel bíró távol-keleti ország milyen 
nagy irodalommal rendelkezik, milyen gazdag 
népköltészettel és népi epikával s milyen figyelemre 
méltó huszadik századi modem versekkel, regényekkel, 
színdarabokkal. 

A sors szeszélye persze, s nemcsak a távolságé, 
hogy a mai európai (magyar, cseh, szlovák stb.) olvasó 
olyan keveset ismer e távoli, ám gazdag irodalomból. 
Ha kísérletünk csak néhány tucat olvasóban kelti fel az 
igényt, hogy jobban odafigyeljen erre a világra, s 
igyekezzen kikeresni a könyvtárakban-
könyvesboltokban-antikváriumokban itt-ott alkalmasint 
föllelhetı mongol írók verseit, regényeit, akkor máris 
többet értünk el, mint amennyit reméltünk. 
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VARGA ÖDÖN TÍBOR EDMUND 
 
 
 
 

 
 
 

Izzó tetık  akril 
 

A kép az AKIOSZ  [nyári] Weöres Sándor pályázatán díjat nyert 
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NYERGES GÁBOR 
 
 
ISAPOR 
 

mint valami elhasznált csipkebokor lehelltél 
vékony füstrózsapengéket a plafonba 
mikor már azt hittük jól vagy én meg két  
ujjammal a többékevésbé jól szigetelt  
ütıeren tartottam beléd a villanyt és  
forgattam úesbét az arra kijelölt nyílásba hogy  
mentsük ami még menthetı mint jelezted 
még két percig bírod mielıtt rádömölne az  
örök sötétség ö és s nagy bető én nem  
toporzékoltam csak az erıfeszítéstıl  
fehéredı ujjak remegtek meg picit párszor olyankor  
te is villódzni kezdtél mint amikor lejjebb csavarják 
valakiben a morfiumot éreztem ahogy csipkedi 
az ujjbegyeket bır alatt a napi betevıd 
és csak néztem néztem ahogy a végsı nagy  
adatmentés v n a nagybető közben agonizálsz csendben 
sötétszürke ünneplıd abszurd komorában 
míg életedben versek prózák játékok filmek zenék 
mindenféle pornográf gondolatok néhanéha vírusok 
és magánjellegő képek urnája voltál két percen belül 
már csak a magadé lehetsz az ember legjobb barátjának 
(még valamelyest) élı emlékmőve mőanyagszobra 
egy túl kényelmes világnak már villog a piros hogy 
nem bírod sokáig én lemégsézem a kevésbé  
fontosakat maradjon csak az irodalom ez látszik 
megtetszik neked is mert azt még hagyod  
a külsı meghajtó mostmár biztonságosan eltávolítható 
és én vele húzom ekkor az ujjam utolsó kis csípés 
az ér vélt hajlatától nemcsak ott a seb belül is  
meg mostmár mindenhol mint egy szétszórt daganat 
hálózzák át belsıdet a kisülések és zárlatok  
homályosul már a kép enyhe bizsergést érzel és  
az ujjam frissen árvult helyét ahol megszőnt a táp 
én még becsukom az utolsó programokat mielıtt 
kileheled amid volt és végleg megszőnik  
ez az egész 
amúgy is tıled kissé életidegen 
mesterséges intelligenciájú 
nagyonis alkalmi és esetlen 
 
világ. 
 
(megjelent: Új Forrás, 2010. március) 
 
 
 
 

 
 
 
Messzebb magadtól 
 
arról írjad inkább a verset 
hogy milyen szép is volt egykoron 
mikor húsz kilóval több ember 
élt még a vékonyka csontokon 
 
mikor még sötétebb fürtjei 
s göndörebb arcának mosolya 
mikor még úgy beszélt veled mint 
ahogy te magadhoz még soha 
 
mikor még ott vártad kávéval 
iskola után és rettegve 
attól hogy mi van ha mégis jön –  
menekültél mintha kergetne 
 
valami legbelül mélyebben 
igazabbul a magányodnál 
ez nem engedett hozzá soha 
amúgy is minek ha már ott áll 
 
valaki helyetted magadabb 
mert minél jobban kell minél szebb 
annál messzebb mennél magadtól 
tudva hogy másnál a tiédebb 
 
(megjelent: Alföld, 2010. augusztus) 
 
 
 
Gyerekjáték 
 
csak nıni fog, ha jıni kell 
az árnyékod, pár centivel 
csak jegyzetel, megfigyel:  
most tölteni, most lıni kell 
 
s lın, mivel 
tudjuk jól, csak úgy ziher 
 
te meg csak állsz hülyén egy darabig, 
majd elfújod a füstölgı ujjakat 
 
 
(megjelent: Forrás, 2010. október) 
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BALOGH ÖRSE 
 
 

Bíztató 
(Gergı unokámnak) 

 
Ha valami fáj, 

borulj a vállamra, 
sírd ki magad. 

Könnyeid, mint 
picike patak, 

eltőnnek bıröm alatt. 
 

Dallamok útján 
(Szarka Imre emlékére) 

 
A dal, mit oly sokszor hallgattál, 

ma is itt cseng a fülemben: 
„…Egy napon talán, átlépem lazán 

Életem megannyi korlátját…” 
Mikor e dallamot valósággá álmodtad, 

azon a reggelen, már nélküled 
kelt fel a Nap, s bújt a felhık mögé, 

hogy ne lássa hulló könnyeimet. 
 
 

Fák 
 

Jegenye lehet hat is 
egy sorban 

a Tavasz parancsszavára 
zöldülhet ága 

égbe mélyedhet csúcsa 
valahánynak 

puha fehér bolyhaikból 
nyári hóesést csinálnak 

pajkos szelei a 
borostyánszemő Nyárnak. 

 
 

Körtefa 
 

Anyám kertjének vén körtefája 
mesélj nekem, milyen volt a 

gyerekkorom álma. 
Ó ha tudnám, mirıl álmodoztam 
lágyan ringó ág-bog karjaidban. 

Sok mindenre gondolhattam, 
míg a kövesút eltőnt a kanyarban. 
A lelkem ettıl nem nyughatott, 

a kanyaron túlra utazott. 
Bejárta a fél világot, 

s mire visszatért hozzám 
már gyermekem ült a vén körtefán. 

 
 

Fohász 
 

Maradj még, anyám, pihenj, 
lazíts a ráncok kusza ölelésén. 

Nem akarom, hogy messzire nézzél, 
távolra, nagyon. 

Maradj még kérlek, 
lábad elé hordom 

a megkopott szavak melegét, 
ami csak van, mindet, 

csak maradj még, kérlek. 
Hófehér hajadra tavasszal 

koszorút fonok illatos virágból, 
nyáron meg, aranyló búzakalászból, 

s bele, szivárványból szalagot. 
Maradj, élvezd a langyos ıszi illatot, 

s ha jön a tél, majd 
együtt melegítjük föl a Napot, 

csak maradj még: 
ne legyek végleg elhagyott. 

 
 

Esti látomás 
 

Tarisznyám kopottas, 
akár a cipım talpa. 

Kopott köveken posztolok, 
leoltott fényő csillagok alatt 
fekete égen, fekete angyalok. 

 
 

Kereslek 
 

Kereslek a fényben, nem talállak 
árnyékban hiába várlak 
faggatom a csillagokat 

a Göncöl rúdja utat mutat 
 
 

Hidd el 
(férjemnek) 

 

Kedvesem, ha mondom 
hidd el – nékem: 

két szemem, csillag az égen, 
két karom, főszál a réten, 

s szivárvány hétszínő hídján 
hétszer átmegyek – csak hívjál. 
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BALOG ÖRSE 
 

 

 
 

Kopár táj rajz 
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DOMOKOS IMRE 
 
 
 
A mártír miniszterelnök: Batthyány 
Lajos 
 
Fogékony volt a reformkor eszméjére, így lett 
Ellenzéki Választmány elnöke, 
Kossuth adottságait nagyra tartotta, 
Pest megyei választását támogatta. 
Mikor Párizs forradalmát Bécs követte, 
Pest is megmozdult, reformot követelve. 
A király elfogadta a feliratot, 
s kinevezte helyettesnek István nádort. 
Innentıl felgyorsultak az események: 
Batthyány Lajos gróf miniszterelnök lett. 
 
Gyorsan megtörtént a kormányalakítás, 
megvalósult a jobbágyfelszabadítás, 
és bevezették a közteherviselést, 
király rendeletére az ellenjegyzést. 
Április törvényeit elfogadtatták, 
alkotmányos monarchiát létrehozták. 
Bécs kétszínően kezelte Jellasichot, 
mert nem ismert el magyar fennhatóságot. 
Támadáskor István nádor lemondott, 
Batthyány meg nemzetırséget toborzott. 
 
Mikor hajóhídon Lamberget lincselték, 
rögtön lemondta miniszterelnökségét. 
Bicskére még elment békeegyeztetésre, 
kudarc után Pesten rabság lett rámérve: 
Károlyi palota, majd Laibach és Pozsony, 
végül Olmütz, ahol elítélték bizony 
amiért nemzetırségbe újoncozott. 
Pákozdnál harccal fogadták Jellasichot, 
önkényesen vezetett be új pénzjegyet, 
Pulszky által pénzelt bécsi felkelıket. 
 
Kötél általi halál lett ítélete, 
de nyakát becsempészett tırrel sebezte, 
hogy így elkerülje megaláztatását; 
emiatt sortőzzel okozták halálát. 
Végszava: „Éljen a haza! Allez Jáger!” 
Holttestét pesti altemplom rejtette el. 
E nap volt Latour halálévfordulója, 
Arad után ez lett Haynau bosszúja. 
A mártír testét mauzóleum rejti, 
kivégzése helyét örökmécses jelzi. 
 

 
 
 
 
Kiss Ernı 
 
Örmény származású dúsgazdag nemes volt, 
aki vagyonából egyházat pártfogolt, 
és tizenkét mázsa ezüsttel segített 
jól felszerelni a magyar honvédséget. 
Fıleg szerb felkelık ellen vívott harcot, 
rendszeresen védte délen a Bánságot. 
Nagykikindánál és Perlasznál még gyızött, 
néhány kudarc után már csak ellenırzött 
fıparancsnokként lıszer utánpótlást, 
fogoly elhelyezést, fegyelmet, ellátást. 
Kivégzési sortőz csak sebesítette, 
ezért egy gránátos belelıtt fülébe. 
 
 
 
Az aradi tizenhármak példamutatása* 
 
Tizenhárman voltak, többféle nemzetbıl, 
volt horvát, két örmény, néhány a németbıl, 
magyar mellett szerb is, mind derék emberek, 
akik a kormányra hőségesküt tettek. 
Társadalmi helyzet szintén változatos: 
lovag, gróf, kisnemes, dúsgazdag birtokos 
mind megtalálható a névsoraikban, 
de ez nem választ szét a szabadságharcban. 
Volt, ki nem értette a magyarság nyelvét, 
de együtt vallották a szabadság elvét. 
Bárcsak ma is lenne ilyen összefogás – 
követésre megvan a jó példaadás. 
 
 
 
 
 
 
A versek DOMOKOS IMRE: Az 1848/49-es 
forradalmunk és 1849. október 6-i mártírjainak szerepe 
a feudális korszak leváltásában  c. kötetébıl valók. 
* 1849. október 6. mártírjai I-III . versciklus 
záróverse, melynek címe elıtt III . Összefoglalás a 
záróciklus alcíme. 
 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 149 

VASADI PÉTER 
 
Keresztény vers 
 

járok Benned, köves ligetben 
nagynehezen itt is születtem 
sziklád tövén egy szakadékban 
melyben sötét és ferde fény van 
s látok, mint siket, élesebben 
szótlanságomat megszerettem 
elvetted tılem, szókat adtál 
gyümölccsel púpozott agyagtál 
vagyok, erıs és oly törékeny 
vérem szivárog repedésen 
liános erdı, Te, suhogva 
körülcsavarsz, de angyalodra 
bízod esetlen tántorgásom 
tündöklése a földre rányom 
mondom mégis beszédem bátran 
magam mögé sok rosszat hánytam 
odavalók!, súgod nevetve 
a rossz a semmi, bárki tette 
igen, de égek, pörkös, látod 
a bıröm!, jó nagyot kiáltok 
visszhangja jön, fénykórust hallok: 
ne végy a szádba kócot, langyot 
kinek bár páncélajtón zörget 
a mélybıl mégis felköszönnek 
megvalló düh tör ki belılem 
s kaszálok kézzel lábbal körben 
tánc ez, talán a Dávid tánca 
aranyban, sebbel koronázva 
nem fáradok, egy szent fasorban 
gyökerek között botladoztam 
s kosárra leltem, benne kendı 
elrejtve Most-ban a Jövendı 
kehelyben Véred, tálkán a Test: 
ihass, ehess; 
te választasz, de én talállak 
jó gazdájára boldog állat 
fölszikrázunk, mint két elem 
agóniád az életem 
 
 
„nem akarta a nyelv” 
 

„nem akarta a nyelv”; 
nem akar a teremtés sem; 
ami egy, nem áll, nem ül 
 

nem futkos – tehetetlen; 
csak van, nem jön elıre 
nem hátrál; a súlya erı 

 

a nyelv nem akar- nyílik; 
hol árad kifelé, hol ásít 
édesen, üresen a valóságra 
 

a nyelv 
szabad akarata a 
költészet 
 
 
Átellenben 
 

van, amire áhítozom 
pedig ott csak egy gerendát faragnak 
a fészkébe, ütemesen sújt le 
a szekeréé, éle hasít, foka üti 
az arasznyi ácskapcsot a két 
gyantaszagú szarufába; mindig 
átellenben van, amire áhítozom 
 

itt, bennem sóvárog valaki 
én-e, más-e, másik-e? nem tudom 
sóvárog boldogtalanul, s amint 
elgondol ja magát ilyennek, boldog; 
épül a ház, feszesek a falécek 
fal tövében málnaszínő cserepek 
sorakoznak; 
 

laknak majd a falak közt, tologatják 
elhalkult szerelemben a bútorokat: 
itt lesz a tükör, ott a karcsú 
nádkosár, fönt a fonott lámpaernyı 
alatta a mindennapi csobogás 
világítja be az ágyalját, az idıt 
reggel és este között; 
 

átellenben 
van a csönd, súgás, a virrasztó; 
ık az a három; a csönd vissza- 
húzódik, mint olvadáskor a hó 
a virrasztó arca felhıvonulásos 
s én súgok szakaszonként, szakadatlan; 
szó alól kifehérlik az imádság 
 

odaát állnak a falak, vöröslik 
a tetı, fényes a kémény 
bádogpárkánya, négyoldalt; 
itt, átellenben mekkora lobogás 
 
 
Vasadi Péter: A zendülés vízszaga,  
Bp., 2002, Széphalom Könyvmőhely 
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PAYER IMRE 
 
 
Hangban a világgal 
 
(Annyira vágytam egykor én 
a szilárd Alapot, ahonnan a látás 
az igazat, az oszthatatlan igazat teremti. 
Aztán, mint vízcsepp hullva  
szirtfokról szirtfokra 
zuhantam én, 
s örökre alulról 
hallod a hangom,  
visszhangszerő mormolás az - ) 
 
Nézı voltam, cselekvı lettem. 
A néma kép hanggá omlik. 
Ítéletet mond, torz ítéletet. 
 
Hogy szerettem volna valamikor 
egészben látni az ég boltozatát! 
Téren, tisztáson átsétálva megálltam én, 
felnéztem, felnéztem én, fel a magas égre. 
Hogy így lássam! 
De éreztem, mindig csak részben látom. 
Balra tettem egy lépést, aztán jobbra egyet: 
részben tőnt az egész.  
S akkor megfogadtam: 
Nem látni, beszélni fogok. 
Egy lépést tettem balra, aztán jobbra. 
Egy lépésre álltam a saját hangomtól. 
Azóta így állok.  
Nem föld van alattam. Se ég fölöttem.  
Hang van alattam, hang van fölöttem. 
 
Hangban állok a világgal.  
 
 
 
A hazáról 
 
A villamosmegállónál volt a tisztás.  
Az volt a haza. Átlósan 
ösvény húzódott rajta a házig. 
A házig, ahol felnıttem. 
Egyik nap lezárták a tisztást. 
Majd feltépték markológépekkel. 
Zsaluzott járatok, fémcsövek 
húzódtak a felboncolt hazában. 
Lakóépületet került helyére.  
Elzáródott a haza. Eltőnt. 
Egyik délután újra megjelent. 
Máshol, máskor. Távolsági buszon  
néztem a napsütötte lankákat. 
Azt éreztem, mint a tisztásnál.  

A hazát. Egyik falunál leszáltam. 
Sétáltam a házak között. 
Halottam mondatokat, idegen nyelvjárást. 
Úgy idegen, hogy a a sajátom.  
Egy földnyelv. Hazataláltam. 

 
 
 
Keleti capriccio 
 
Világkert – síkos holdfényben Allah arca merül át. 
Külön mozdul kebel, csípı, rubinodnak mámora, 
áloé illata lengi, s kerted kéjben merül át. 
            Majd Káma isten delej-imája hangzik 
            – dzsungelben oltár: a hasad és a kebled –, 
            gyorsuló ringás a hevesebb szorítás. 
            A rukh rikolt fel, mikor a csúcsra érünk! 
 
 

 
 
Öregedı alkesz kocsmadala 
 
Nem érdekel diadal, 
nyugalomra vágyom. 
A foghíjas házfalak 
között létem már rom. 
Áramszünet az öröm, 
még csak nem is álom. 
Hol hibáztam el a célt? 
Soha nem találom. 
 
(Tornyos kapun áttörök! 
Tomboló verıfény.  
Tünde poron taposok.  
Zúgjon, véres örvény  
délidıi zsivaja 
véres szemfehérjén. 
Harci mének robaja 
Bástyáknak lépcsıjén.) 
 
Bóbiskolok, motyogok, 
ülök kocsmaszéken. 
Söröskorsóhatalom 
alkonyodó kézben. 
Szerteoldódol te is 
velem felerészben. 
Bambán bámul a tükör 
– ahogy belenéztem. 

 
 



AKIOSZ KÖZPONTI KRISTÁLY FOLYÓIRAT 2010. XXI. évfol yam 3-4. szám, Budapest 
 

 151 

BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
 
 
Schubert 
 
A kövérkés kéz aláír. 
„Leírhatnék még néhány 
mondatot. 
Úgy az irat mellékletéül. 
Arról, hogy fuldoklom. Hogy úgyis hiába 
ez a folyamodvány. 
Hogy párnás ujjaimmal sohase kényszeríthetem 
magam mellé X. kisasszonyt. 
(Pedig milyen kegyes, ahogy elnéz fölöttem!) 
Hát hagyjuk is ezeket. Fontosabb, 
hogy már itt lélegzik elıttem – most éppen – ez a 
fantáziatétel. Ezt még be tudom fejezni. Errıl 
                        mindent tudok.” 
 
 
 
A zongorista 
 

Most megnyugodtam. 
Félórás, idıtlen, tömör feszültség után – a 

darab végén, tudják, ahogyan egy nagyromantikus 
szonáta véget ér – néhány dübörgı hanggal, 
mindig egyforma, önmagában banális volna – 
mire odaértem, valahogy elszaladt a figyelmem, 
megengedhetetlenül, a hazaút jutott eszembe, meg 
hogy beteg a gyerek – szinte öntudatlanul vertem 
ki a roppant, mély hangokat, épp csak a 
billentyőkre zuhant a kezem – emlékszem. közben 
mintha valami parancs szólalt volna – ha már nem 
vagy ott, lég alább erısítsd jelenléted, zengjen az 
a befejezés – utána elállt a szívvé résein – nem 
mertem körülnézni, nem mertem magamba nézni 
– mivé lehettek ezek az ellenırizetlen, elbitangolt 
hangok – s akkor egyszerre az, a taps – de egy 
másodperccel elıbb én már megnyugodtam – 
visszahallottam, akárha hangszalagról, azt a zengı 
zárlatot, visszahallottam, elkésve: mint egy 
jutalmat. Jól zuhant le a kezem. Az a néhány hang 
is tökéletesen rendben volt. Rendben voltak a 
hangok. 
 
 

                                    * 
 

Négykezes 
(A zongorista szól) 
 
Merrıl lépjek e csodába? Ujjaim folyton az alsó 
szólamot képzelik, mintha enyém volna – a 
mozgás alapja e mély dobogás, ezt vállalom – 
hiszen ez lódítja meg, emeli magasba azt a szép 
éneket – azontúl hőségesen tagolja, alapozza – de 
nem a másik-e a lényeg, az a diadalmas dallam, a 
felsı szólamban-ha már külön kellett válniuk – az 
ötven év múltán is felidézhetı – kipusztultam 
belıle – de nem, nem azt választom, ez a mély az 
enyém, a mély dobogás – el kell bújnom vele, 
eltőnnöm – kibontakozik, egyesül a kettı velem 
vagy nélkülem – nem úgy, ahogy képzeltem, 
átlényegülök, feloldódom – milyen lettem volna a 
felsı szólamban? 
 
 
A baleset közelében 
 
Bármerre indulok: az utakon 
ez a hozzávetıleges bizonyosság – 
sikolt és hátrahıköl a jármő mihelyt 
egy hüvelyknyi tilosba tévedt 
indulás gyorsulás szaggatott fokozatok 
bármelyikébe belebukhat 
de hozzászoktat a sima száguldás ideje is 
a véres átváltozáshoz 
s amíg befutjuk az utat fölötte az útnak 
sosem tudjuk mikor jut éppen 
ülıhelyünk a szó a sejt a szövet 
katasztrófaközeibe. 
 
 
Lépcsı 
 
Igen, már a lépcsıfokok. Tehát közeledem. 
Egyenletes iramban fogynak elıttem, fölöttem, 
szállít a mozgólépcsı, beteljesíti az idıt. 
Könnyedén múlnak a méterek itt, e tágas vajaiban, 
a föld alatt. Ki kell bukkanni. A felszínre vágyom, 
mely az alkalmat megadja: egyszer, 
ismételhetetlenül. – De egyelıre még e 
túlbiztosított átmenetben siklani, minden és 
semmi elvegyült, fullasztó elıérzetében. Nem 
tettek és percek egymásra következése, amelyben 
eddig éltem, csupán fogyatkozás: fogynak a 
fokok, kiszorul az idı. Légszomj tölti be tüdımet, 
mint az áhítat. 
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KÖRMENDI JUDIT 
 
 

Hullámvölgyek 
 
 

Alulról fölfelé 
Nyár van, agresszív és forró, pedig a Nap messze jár 

a Földtıl. Az uszodában mindenütt tarka fürdıruhás 
testek mozognak a kemény betonon és a lágy füvön. A 
fonnyadt főszálak közül apró élılények, hangyák, 
pókok másznak a testére. Ha szétnyomja ıket, 
szánalmas kis folt marad utánuk tiszta bırén, amely már 
kezdi átvenni a nap illatát. Óvatosan lerázza hát az 
állatokat, kegyelemmel meghagyja életüket. Inkább a 
nyomasztóan kék, végtelen égre figyel. Háton fekve, 
fölfelé néz. Mindig is szeretett volna repülni, de 
szorongásai selyemfala ellenállóbbnak bizonyult. 
Körülötte óvónık beszélgetnek, nem akar odafigyelni, 
szavaik lassan érthetetlen duruzsolássá olvadnak 
fülében. Hirtelen az Adria jut az eszébe, dühös-tajtékos 
hullámaival, amit a velencei Lidóról bámult órákig öt 
évvel ezelıtt. A tenger mágikus bővöletet és mély 
alázatot ébresztett akkor benne. A tenger ugyanolyan 
volt, mint itt ez a kék ég, a száguldozó kis 
bárányfelhıkkel. 
Elneveti magát. Tudja, úgysem tehet semmit. 
 
 

Kezdeményezések 
Homo sedens az íróasztalnál, támlás széken ülve. 

Közönséges helyzet. Mont Blanc töltıtolla végét rágja, 
gondolatban a sors kabátujját cibálja, könyörögve egy 
kis tehetségért. De így is szürke marad, erıtlen versei 
lefolynak a szerkesztık domború homlokán, mint a sós 
izzadság, amit undorral törölnek le. Mégsem adja fel a 
harcot. Mást ír. Megint mást. Majd egyszer csak 
megérti valaki, hogy nem fából vaskarikát, hanem 
rabságból szabadságot szeretne teremteni. 

Mikor megismertelek, végtelen horizont nyílt meg a 
homlokom mögött, befelé, mintha önmagamat láttam 
volna. Akkor éppen három év sok kis tüskéje egyesült 
egyetlen lándzsává, amelynek döfésétıl egy világ 
hullott szét bennem. A kudarc, a már felismerhetetlen 
érzések, az eltávolodott barátok szinte vaddá tettek. De 
egy idı után a szomorúság alkotó erıvé duzzadt a toll 
hegyén. 
 
 

A lovak 
Arca nem látszott a hajától, melynek tompa, sőrő 

fényében elnyelıdnek a szidalmak. A lovak nem 
szóltak hozzá, csak nagy busa fejüket dörgölték a 
kezéhez. Máskor elnyújtott testtel vágtáztak, három 
ember figyelte a lovasokat, köztük ı is. A fehér ló 
méltóságteljesen vette az akadályt, ugrásának egyetlen, 
legszebb pillanata fényes papírba zárult. Hiszen 
másoknak is meg kellett tudni, hogy ez milyen 
gyönyörő. 

 

Talán 
Senkit nem lát még, de mindenkit érez. A szívével 

látja erılködve kilincselı sorsát. Látja a gerincével, 
hogy ki fogják nevetni. Pedig tudja, valamit másképp 
kellene csinálni, és valamit igazán csinálni kellene. 
Eddig hiába élt: nem hitte el senki, hogy jobbat akart a 
renitens viselkedésével. 

Megbüntették. Most nézi a cipıje orrát, merre 
fordul. Arra fog elindulni. 
De a határokat nem lépi át. Az ország tabu: itt van 
dolga. 
 
 

Igazságot 
Titokzatos mosollyal figyeli a szemöldökfát, amibe 

egy óvatlan pillanatban (megint) beverheti a fejét, 
visszafelé menet. Leveszi homlokáról a tapaszt, mély 
ránc marad a helyén. Eszébe jut a strúmamőtéte, amikor 
a kórteremben vihogva bontott csirkének szólongatták 
egymást. S akkor jóindulatból vágták el a nyakát, a 
helye már alig látszik. Az igazi fegyverek láthatatlanok. 
 
 

A sarki ház 
A szülıvárosnak varázsa van. A ház rozoga, 

sarkosra faragott, kétemeletes, függönyös ablakoktól 
lyukacsos. 

Innen küldik el jelentéktelen dolgokért, s ı mindent 
felvállal, mert szereti az embereket, bizalmatlanabbul, 
ugyan, mint rég... Egy ideig nem okozott gondot, hogy 
vissza kell térnie. Most azonban valószínőleg kezdıdı 
fekély csavarintja meg a gyomrát, ha ráteszi a kezét a 
kattanó csengıre, amelyrıl azt sem tudja, mőködik-e. 
Sokszor érez gázszagot, estére keze-lába megdagad és 
fájdalmasan tüzel, mint valami három-mőszakos kohó 
onnan belülrıl is. Micsoda kavarodás volt itt éjszaka, 
tudod, mindenkit berángattak katonának, karikás 
szemmel ki-be rohangáltak az enyhén ittas emberek, 
minden sarokban sörösüvegek tornyosultak, a zene 
üvöltve tapogatta a személyiségfalakat, ajzottan kenték 
a ragasztót a fényképek hátára. A többi is ott, de nem 
akkor történt, hanem egy másik sörszagú fél-éjszakán. 
Mindent lefilmezett az agy, ami kívülrıl nem látható. 

 
 
 
 
Fenti részletek: 
KÖRMENDI JUDIT: A csodák napja  ., Szolnok,  
2006 – kötetének Hullámvölgyek  c. fejezetébıl valók. 
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PÉCSI ÉVA 
 
 
Mindenszentek 
 
Néma a telefon 
Hideg a bánat 
Megyek melengetni 
Elszökött anyámat. 
 
Jeges az ablakom 
Nincs ki fıtt teát ad 
Megyek összekaparom 
Porladó apámat 
 
Szívemet eladom 
Pénzt kap vesz virágot 
Vörös az iszapom 
Megleltem hazámat 
 
 
Eu-sci-fi? 
 

A szerviens fogyó Hold fénylın kacérkodik egy 
földi tócsával a csillagtalan sötét eget uralva. 

Áll a levegı, de már a novemberi éjszaka érezteti 
csípıs, morocos, chordómás hangulatát. 

Az emberek az elfüggönyözött ablakok mögött 
ciklusosan alszanak, szeretkeznek vagy éppen 
hánykolódnak álmatlanul. 

Éjszaka van, a fekete macskák ideje. Azoké a 
fekete macskáké, akik – bár illıen 
összegömbölyödve aludniuk kellene – ilyenkor 
kezdik meg igazi életüket. 

Hamarosan véres levelek hullanak majd s a 
baglyok rémülten mitellát tesznek szemük elé, 
hogy semmit se lássanak. 

Az emberek pedig nem hallanak semmit, mert ez 
a nyugalom ideje. 

A reggeli hírekben úgyis bemondanak mindent, 
ha történik valami éjszaka. Vagy hallgat az egész 
világ, s a fekete macskák ártatlanul dorombolnak 
már a meleg szobában. 

Nem történt semmi. Eudémonia. 
 
 
[szerviens – a király szolgálatában köznemesbıl elıléptetett 
chordoma – gerinchúrdaganat 
ciklus – idıszakos, körforgásos, visszatérı 
mitella – sebkötésre használt háromszöglető kendı 
eudémonia – zavartalan boldogság 
eu- – (szóösszetételek elıtagjaként) jó, helyes] 
 

November végén Petıfivel 
 
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok” 
De hó esik rájuk – csillagot nem látok 
Az ıs magyar átok engem már megnevettet 
Hogy minden szép hitet lassan elveszítek 
İsz hozott – ısz visz el 
Mégsem cserélek senkivel 
Anyám – nem hazudnak az álmok 
 
 
 

JANUÁR 13. VERS 
 
Még dombokkal árnyal 
Az ısz céda fénye, 
De téli szél járja a 
Nyár — volt mezıt. 

Január már a 
Február párja, 

S az árva szamár 
Nem talál legelıt. 
Mondjátok hová lett a 
Szemünk éke, 

Ha tavaszt remélve 
Imánkat vette a föld, 

Október után 
A márciust várva, 
A szív is megáll, 
Ha nem kap levegıt. 
 
 
 
UTÓIRAT 
 
Átlépek a gyızık oldalára, 
— kint hajnalban hullt, gyér hó fehérlik —, 
Nem kell, hogy harcképtelenség megalázza, 
— szavam felmorajlik az égig; — 
Lelkem telni kezd reménnyel: 
— hosszú ısz volt, késın-jött tél; — 
Szívem fáklyaként megtelik némi fénnyel: 
— fürge tavasz lesz, virágos remény; — 
Mert nem akar elhalni, 
S el sem enyészik; 
 
Sebeit lesz ki értın bekötözze, 
Ha néha-néha még bevérzik. 
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FETYKÓ JUDIT 
 
 
Adventi tőnıdés 

                      Kaskötı Istvánnak 
 
Lassan Advent elsı hetének közepére érve 
megrohan számtalan múltbéli karácsony emléke. 
Kint a hó néha pilinkélget, s el is olvad nyomban, 
fenn a hegyekben már talán megmarad szín-nyomokban, 
s az emlékek egyre jönnek, mint messzi, vágyott árnyak, 
reményt adnak régi fénnyel homályos téli tájnak. 
Összehajol kopár dió, orgona, tamariszkusz, 
ágaikon a hajnali dér, mint a csipke-mirtusz. 
Hajnalban Rorátéra harangoznak, a hang telve 
bizakodással, s míg beleérünk a fény-ünnepbe 
átitatódik a jelen a múlttal. Kapaszkodom: 
s fog, ölel sok régi, emlékkép-tükör karácsonyom: 
hajnalonta belesett a késın kelı téli nap, 
megcsillantak a fenyı díszein a fénysugarak; 
gyermekként még hittem: elég csak behunynom a szemem, 
és mindjárt ott leszek —, ott, és igen, az már Betlehem… 
Hol van már az igazi jászol, hol a csillag fénye, 
s beengednének-e oda, idıben visszaérve, 
vagy csak a jámborok, a hívı mágusok, királyok 
kiváltsága betérni, meglátni, mit a pásztorok? 
— Kiutasítjuk házunkból, magunkból barátunkat, 
s az eltérı hitekbe zárjuk végleg önmagunkat — 
hol az az istálló, hová lett, hol a jászol, 
s miért tőnt el a semmibe a három király, pásztor, 
— felmerül számtalan hiánynak fojtó gondolata, 
én, te, magunk akarjuk: legyen mindenki egymaga. 
Csöndben fordul az év, hozza az ünnep üzenetét, 
neked fényünnep, szilveszter konfettis éji képét, 
nekem a születés s vele a szeretet reményét; 
tudom; mást gondol, mást hisz, távolságot tart a másik, 
— mindenki maga hitében ön-igazára vágyik —, 
ám ezekben a hetekben naivan várakozom; 
és gyermeki hittel most, ma megint hinni akarom: 
ilyenkor, ebben az adventi elıkészületben 
megolvad a harag, a dac a távoli szívekben 
s összerezegnek csak egy napra, egyetlen estére 
az évvége, a fény, a karácsony szép ünnepére. 
Ismét hó pilinkél, változnak kint egyre az árnyak 
sejtelmes formát adva az egyhangú téli tájnak; 
valahonnan diós-mákos kalács illatát érzem, 
csak az emlék, a régi, az csalt meg, megint, egészen…. 
Várok. A nap egy pillanat, s végtelen csoda-várás, 
jön egyre jön a tél, ünnep, s vele a napfordulás. 
„Távoli tájban, abban a házban gyógyíts meg hited, 
karácsony éjén, napforduló éjén magadért teszed.” — írom 
üdvözlılapomra. És kint a hó megeredt, 
fehér tél-varázzsal, hó-paplanba von várost, teret, 
kristályból szıtt fehér dunyha alá van a táj bebújva, 
karácsony jön, évfordulás, elmúlik s fordul újra. 

Alvó kert 
 
Itt minden csöndes, mély az álom, 
a kert ma éjjel a végtelen, 
holdfényében sok bővös ágon 
álomkép, vágy gyümölcse terem 
 
 

***** 
 
 
Decemberi utazás 
 
Míg fogy az út, és jön a távol, 
mit hol hegy, hol síkság határol, 
kopár téli tájban barna-matt 
ez a decemberi pirkadat. 
Fekete barázdák, szélein 
leroskadt az elszáradt rıtszín 
fő, s serken megcsalva alóla 
az új; mintha is nem tél volna. 
Alig-hó búvik, hegyoldalban, 
csak ott fenn maradt meg nyomokban. 
Minden hallgat és mozdulatlan 
hófehér könnyét óhatatlan 
csorgatja a tél, nedves a táj, 
nincs jégcsap, csak köd, és homály. 
Messze a sík, közel a távol, 
mit a kékes hegylánc határol, 
teraszokon, szılıs kertekben 
találkozik ısz-tél, idıjelen; 
egyszerre zöld, egyszerre barna, 
barázdáiban hó takarja, 
szitálva, pelyhezve, befedve, 
ıszt, évet fehérrel feledve, 
rejtve a rıtet, semmi-barnát, 
hogy aludja ki az év magát. 
Ez itt fenn, ma éppen még fehér, 
talán egy-két napot is megér 
a hegyek oldalán ez a fátyol, 
enyhe télbe havat varázsol. 
Megered, forog és kavarog, 
felöltöznek a száraz gazok; 
mindenen fehér hópalást van, 
bújik a világ télruhában. 
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KASKÖTİ ISTVÁN: Niagara ice – A jeges Niagara  fotó 

 
 

KÖSZÖNJÜK AZ ÚJSÁGBAN MEGJELEN İ VALAMENNYI 
ALKOTÓNAK, HOGY MUNKÁJÁVAL EMELTE ÉS 
GAZDAGÍTOTTA A KRISTÁLY SZÍNVONALÁT. 
 
MINDEN ALKOTÓNKNAK, OLVASÓNAK KELLEMES, ÁLDOTT 
KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK 
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