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GINTLI TIBOR 
 
 

Lélektaniság és anekdotikus beszédmód Cholnoky László két kisregényében 
 

Az irodalmi köztudat úgy tartja, hogy az anekdotikus elıadásmód nem alkalmas összetett 
személyiségek ábrázolására. Ebbıl adódóan az anekdotikus narráció és a lélektani érdekeltség 
általában egymást kizáró tendenciaként jelenik meg mőfaji gondolkodásunkban. Ebbıl a 
nézıpontból tekintve elıbbi leegyszerősített zsánerfigurákat léptet föl, míg utóbbi a rétegzett 
személyiség bonyolult szerkezetét és összetett belsı folyamatait mutatja be. Ennek az értékelésnek 
az igazságtartalmát nagy általánosságban nincs értelme kétségbe vonni, ha a modern magyar próza 
kialakulásának idıszakát, azaz a 19. század utolsó és a 20. század elsı évtizedeiben keletkezett 
alkotásait vizsgáljuk. A poétikai jelenségek körében azonban nem érvényesülnek kivételt nem 
ismerı törvényszerőségek, ahogy sem az egyes mőfajoknak, sem az egyes poétikai eljárásoknak 
nem tulajdonítható pontosan meghatározható szemléletmód vagy világnézet. Ennek az elvnek a 
szem elıtt tartásával érdemes visszatérnünk az anekdotikus narráció és a lélektani elbeszélés 
kapcsolatának kérdéséhez. Ha ugyanis feladjuk azt a határozott elıfeltevésünket, mely szerint e két 
elbeszélésforma eleve kizárja egymást, találhatunk példát e két narrációs technika esztétikailag 
meggyızı együttélésére. Véleményem szerint Cholnoky László két kisregénye, a Bertalan 
éjszakája és a Prikk mennyei útja az anekdotikus elıadásmód hagyományát és a lélektani elbeszélés 
igényét nagyon szerencsésen kapcsolja össze egymással, megmutatva ezzel az anekdotikus narráció 
megújításának egy lehetséges útját, másrészt kialakítva a lélektani elbeszélésnek egy karakteres 
hangnemő, sajátos változatát. 

Ahhoz az állításhoz, mely szerint Cholnoky László fent említett mővei lélektani 
elbeszéléseknek tekinthetık, talán nem szükséges hosszas érvelést kapcsolni. Bár az utóbbi idıben 
mintha egyre szélesebb körben terjedne az a vélekedés, mely szerint lélektani elbeszélésrıl csupán a 
mélylélektan által inspirált elbeszélı formák esetében lehet szó, számomra egyértelmő, hogy ez az 
álláspont egyszerő tévedésen alapszik. Mint ismeretes, az irodalomtörténet-írás a lélektani regény 
születését Mme de La Fayette Clèves hercegnı (1678) címő regényének megjelenéséhez köti, a 
mőfaj tehát a pszichoanalízis jelentkezése idején már több mint háromszáz éves múltra tekint 
vissza. Éppen ezért nincs okunk arra sem, hogy kétségbe vonjuk egyik legkiválóbb 19. századi 
képviselıjének, Maupassant-nak a Péter és János (1888) címő regény elıszavában olvasható 
önértelmezését, melyben írásmódját objektív lélektani elbeszélésként határozza meg. (Nem 
szükséges emlékeztetni rá, hogy Freud korszakalkotó mőve, az Álomfejtés több mint egy évtizeddel 
késıbb jelent meg.) Maupassant említése egy másik közkelető tévedés eloszlatására is alkalmat 
kínál. E széles körben elterjedt vélekedés szerint nem tekinthetı lélektaninak az olyan regény, 
amelyben nem jutnak szerephez a lélektani folyamatokat elemzı kommentárok, s melyekben a 
narráció nem világítja át a szereplı(k) tudatát. Maupassant a regénynek éppen ezt - a mőfajból az 
említett megközelítés által kirekesztett - változatát nevezte objektív lélektani elbeszélésnek, azaz 
olyannak, amely csupán azoknak a jelenségeknek az elbeszélésre vállalkozik, amelyek mintegy 
„kívülrıl”, tehát bármiféle részletesen kidolgozott tudatábrázolás nélkül érzékeltethetık. Mindezek 
alapján a magam részérıl lélektaninak tekintek minden olyan elbeszélést, amely a személyiség 
belsı tartalmainak megjelenítésére összpontosít, s a maga poétikai eljárásait ennek megfelelıen 
alakítja – függetlenül attól, hogy a megjelenítés során közvetett vagy a közvetlen, a tudatot 
átvilágító technikával jeleníti meg a személyiségben lejátszódó folyamatokat, s független attól is, 
hogy a személyiség szerkezetére vonatkozó elıfeltevéseit milyen hatások inspirálták. Mindezt azért 
tartottam fontosnak megjegyezni, mivel a jelen dolgozat tárgyát képezı kisregények 
elbeszélésmódjára nem gyakorolt számottevı hatást a freudizmus, nem olvashatók bennük tudós 
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kommentárok, s a tudatfolyamszerő technikáknak sincs nyoma bennük, lélektani érdekeltségük 
álláspontom szerint mégis nehezen vitatható. 

Ez az érdeklıdés tematikus szinten és a narratív eljárások terén egyaránt megnyilvánul. A 
két kisregény a személyiség meghasonlásának és felbomlásának történetét viszi színre. Bertalan és 
Prikk egyaránt önidentitásának elbizonytalanodásával, majd széthullásával szembesül, alakmásaik 
kaotikussá váló viszonyát mindketten az öngyilkosság révén oldják föl, ennek pillanatában vélik 
helyreállítani személyiségük integritását. Ha a narratív sajátosságokra tekintünk, a fıhıs belsı 
folyamataira koncentráló elbeszélıi stratégiát, a külsı cselekmény viszonylag szegényes voltát, 
illetve a fokalizációnak azt a sajátosságát említhetjük a lélektani érdekeltség megnyilvánulásaként, 
hogy az elbeszélıi perspektíva számára gyakran láthatóvá válnak a fıhıs gondolatai, illetve 
hallható lesz annak belsı beszéde. A szöveg túlnyomó részét a fıszereplı belvilágának 
megjelenítése teszi ki. Ezt az elbeszélıi stratégiát szolgálja az olyan gyakran használt szövegformák 
alkalmazása, mint a magánbeszéd, a belsı monológ és az átélt beszéd, s az olyan ritkábban 
elıforduló poétikai alkotóelemek, mint az ima vagy a látomás, hiszen valamennyi egyaránt 
alkalmas a szubjektum belsı tartalmainak ábrázolására. 

Mivel a lélektan felıl közelítı olvasásmód korántsem elızmény nélküli a szerzı 
recepciójában, az elsı bekezdésben megfogalmazott tézisem igazolása érdekében a továbbiakban az 
anekdotikusság szövegbeli jelenlétének bemutatására, illetve az anekdotikus elbeszélésmód és a 
lélektani nézıpont összekapcsolásának szemléltetésére fogok összpontosítani. Az érvelés során 
leginkább olyan kérdéseket érintek, mint az elbeszélı és az olvasó, illetve a narrátor és a fıhıs 
viszonya, valamint a szereplıi és a narrátori szólam nyelvi modalitása. Az anekdotikus narráció 
jellegzetes vonásai közé tartozik az elbeszélı és az olvasó, illetve a narrátor és a fıhıs személyes 
ismerısséget, familiáris közvetlenséget sugalló kapcsolata, a komikumra hangolt elıadásmód és a 
beszélt nyelvi fordulatokat imitáló, kollokviális dikció. Egyik alkotóelemrıl sem feltételezem, hogy 
önmagában képes anekdotikus jelleget kölcsönözni a narratívának, együttes elıfordulásuk az, amely 
az anekdotikus elbeszélıi hagyomány továbbélésérıl tanúskodik.  

Az olvasó és az elbeszélı közötti viszony személyes ismerısséget sugalló képzetének 
megteremtésében fontos szerephez jut a tegezı formát alkalmazó narrátori odafordulás a 
„hallgató(k)hoz”. Ha ez a megszólítás többes szám elsı személyő, még erısebb az anekdotát 
evokáló képessége, ugyanis ez a forma visszautal a mőfaj kollektív jellegére, másrészt az élıszóbeli 
elhangzás illúzióját kelti, hiszen az olvasás-folyamatot a mi kultúránk általában az egyedüllét 
szituációjához köti, és többnyire néma cselekvésként gondolja el. Az olvasót megszólító elbeszélıi 
odafordulásra mindkét kisregényben találunk példát. A Bertalan éjszkája a többes szám elsı 
személyő változatot is használja: 

 
Ekkor azonban új vendég jött be a belsı szobába, nagy zajjal, kissé már részegen, és tönkre is tette a kis 

csodavilágot. Alig ült néhány percig, még a borát sem itta meg, már zörgetett, hogy fizetni akar. 
Ismeritek, ugye a pénzhez nem szokott vendéglıi embereknek azt a szokását, hogy ha valahonnét néhány 
váratlan forint lepi meg, azonnal fizetni akar? Fizet ötször is, minden rendelés után külön, és minden 
rendelés után megkérdezi: 

- Most minden rendben van ugye? Csak azért kérdem… 
Ez is nyilván úgy akart tenni, de a mikor a hívásra nem jött senki, a zsebében lévı pénz félbolonddá 

csiklandozta. Konokul, győlöletesen zörgött és kiabált. (22.) 
 
A többes szám elsı személyő igelak után álló ’ugye’ nyomatékosító szerepő kérdıszó kollokviális 
jelleget ad a mondatnak. A megjelenı figura rövid jellemzése egy külön kis történet elıadásával 
valósul meg, melynek hangneme a humor és az irónia között mozog. E négy elem hatására a 
szakasz elbeszélıi modora anekdotikus árnyalatot kap. A kocsmai jelenet folytatása során a narrátor 
a társaság többi tagjának bemutatásakor közvetlen, társalgó hangot üt meg:  
 

Hatan ültek ott bent a nagyasztalnál, közöttük a remegı szájú is. Ott volt a Dobner is. Ki ez a Dobner? 
Nem tudom. Ez a Dobner, és ott lakik a Kapcarongyban. A másik négy meg egy-egy Dobner fotográfia. 
(23.) 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2013. III. évfolyam 1. szám 
 

 9 

A narrátor szólamának intonációja élıszóban elhangzó párbeszéd képzetét kelti. Dobner nevének 
határozott névelıvel együtt történı említése („a Dobner”), olyan kollokviális forma, melyet 
többnyire egy szőkebb közösség tagjai belül használnak olyan személy jelölésére, akit mindenki 
ismer, vagy akinek az alakja mintegy fogalommá vált. Az élıszó hatását erısíti még a két egymást 
követı mondat végén megismételt „is”, akárcsak a második, harmadik és negyedik mondat rövid 
terjedelme, illetve a kérdés és a rácsapó felelet spontánnak tetszı beszélıi megnyilvánulása.1 
A Prikk mennyei útja az olvasóhoz forduló beszédnek ugyancsak az egyes szám második személyő 
változatával él: 
 

Hanem ennek ellenére sem lenne érdemes a kócos Prikkel foglalkozni. Mert egyrészt a dolog úgy áll, hogy a 
csavargó úrias külseje, miegyéb, nem valami nagy dolog. Bizonyos vizsgálat után ugyanis rájönnél, hogy az ilyen, a 
megszokás miatt mindig csak többenkint, apró tömegekben, nem pedig egyénenkint nézett és látott emberekben 
tulajdonképpen mindegyik bír valami különösséggel, ami – fıként ha te is úgy akarod – elkülönözi a többitıl. A 
porszemek is csak addig egyformák, amíg milliószám látod ıket. De meg aztán, és fıként visszaálmodott, gyönyörő 
múltja valójában sohasem volt meg. Prikk már gyermekkora óta rongyos és piszkos volt. Nem mondom, hogy annak 
idején az idısebb Prikk neje valamelyik tavaszi estén a kelleténél jobban meg nem szédült meg a jázmin illatától, 
gyengeségében helyt adva ilyen módon az idegen befolyásnak a Prikkek további genealógiáját illetıleg, de ezzel aztán 
vége is a dolognak, a dicsı múlt nincs tovább. (48.) 
 
Az idézett részletben az olvasót megszólító tegezı forma fenti példáinkhoz hasonlóan 
összekapcsolódik az élıszót imitáló beszédmóddal. A kollokviális fordulatok egy része az 
elbeszélıkedv megnyilvánulásaként is értelmezhetı: „Hanem”, „De meg aztán, és fıként”, „Nem 
mondom, hogy annak idején”, míg mások töltelékszó jellegükkel ( pl. „miegyéb”) vagy - közkelető 
szófordulatok lévén - szinte igénytelenül egyszerő formájukkal („nem valami nagy dolog”, „De 
ezzel aztán vége is a dolognak”) keltik az oldott élıszó hatását. A Prikk édesanyját érintı kitétel 
komikus jelleget ad az idézett részletnek, ugyanakkor a szakasz hangneme nem azonosítható a jól 
ismert felhıtlen kedélyességgel, mivel a Prikkre vonatkozó kijelentés („Prikk már gyerekkora óta 
rongyos és piszkos volt.”) sötétebb tónust kölcsönöz a szövegnek. A komikumra hangolt 
elıadásmód minden bizonnyal a 19. századi elbeszélıi hagyományból eredeztethetı Cholnoky 
László kisregényeiben, ugyanakkor az is jól érzékelhetı, hogy ezt a modort szerzınk sajátos 
irányba mozdította el. Arra a sajátos fekete humorra gondolok, amely Cholnoky prózájának talán 
legjelentısebb teljesítménye, s melynek tárgyalására a késıbbiek során még visszatérek. 

                                                 
1 Másutt is szerepel a szövegben tegezı odafordulás az olvasóhoz. A 8. oldalon a megszemélyesítésbıl fakadó komikus 
hangoltság, és a ruha „viselkedésének” önálló történettel való szemléltetése ugyancsak felidézi az anekdotikus 
elbeszélésmód hagyományát. Ezt erısíti, hogy a metaforák azonosítói az úr-szolga viszony patriarchálisan familiáris 
világát idézik: 
„Bertalan ruganyos volt, amit elıször a ruhadarabjain vett észre. Ezek az elsı pillanatban csüggesztıen rútak és 
kopottak voltak, de ez a szótlan vallomásuk ma nem ernyesztette el Bertalant. Öntudattal, a maga dolgában biztos 
ember bátorsásával öltötte fel ıket, és ezzel minden rendbe jött. A ruhadarabokról észrevétlenül lesiklottak a 
tökéletlenségek, a régi szövet megbátorodott, és hálás tisztelettel simult ura testéhez. Inasod a ruha, semmi más, csak 
úgy, mint minden egyéb, ami közvetlen közelbıl környez. Ha finom, ha drága, a komornyikot majmolja, és szemtelen 
arroganciával lehetıleg távol tartja magát félénk, újdonsült urától; ha elnyővıdik, és már érzi romlását, a 
konyhaszolgálók szemtelenségét mímeli, azt a szemtelenséget, amelyik a piszokba, a mosogatóvízbe ereszti gyökereit, 
és abból hízik kövérre. Ezért ismered meg a vasárnap embereit: az új ruha eláll a nyakuktól, a nyőtt pedig rekedt 
szolgálóhangon rikoltozza már messzirıl: 
- A gazdám lakatos a Táncsics utcában! 
Inas, hát parancsolni kell tudni neki.” 
Egy másik jellegzetes példa: 
„Figyeld csak meg, ha kedved van hozzá, hogy minden kocsmajáró ember szereti az axiómákat, aforizmákat, és nem hal 
meg egy sem anélkül, hogy valami sikerültet ne produkálna. És itt nincs rangkülönbség: a hivatalszolgák csakúgy 
megtermelik ezeket az igazságokat, mint a fehérteríték urai. Úgy lehet a dolog, hogy még Noénak megijedt, felzaklatott, 
áthevült lelke izzadhatott ki magából az elsı, ırá nézve szomorú szüret alkalmával valami értékes gyöngyöt, és az gurul 
azóta évezredeken keresztül egyik kocsmaasztaltól a másikhoz, ezer új alakot öltve.” (11) 
 Persze nem minden személyes hangú odafordulásnak tulajdonítható anekdotikus karakter. Pl.: „A verıfényes napon 
kellemetlenül idegenszerő volt a hely Bertalan elıtt, akár a festett arcú lány, akit a gázláng fényénél csókoltál, és akit 
aztán a verıfényen látsz viszont.” (32.) 
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Az alább idézett szöveghely azzal bıvíti az eddig számba vett jelenségek körét, hogy 
humora és enyhe bıbeszédősége éppen egy pszichológiai jelenség leírásához kapcsolódik: 
 

Milyen egyszerő, mennyire minden egyébtıl mentes dolognak látszik ez: Prikk betért egy 
kisvendéglıbe ebédelni. 

Úgy képzeled: egyetlen perc munkája az egész. Prikk ma is úgy gondolta, és a falon ketyegı 
egykedvő óra úgy is számolt volna be róla, hogy azalatt, amíg Prikk benyitotta az ajtót, átment a termen, 
és leült a székre, mindössze fél perc, ha eltelt. De a titkos belsı óra, amely az ember mellének a belsı 
felére van akasztva, s kinek-kinek a maga külön idejét mérvén, olykor egy virágos esztendıt egy perc 
alatt leperget, vagy megfordítva – mást mutatott volna. E szerint az óra szerint Prikk bevonulása 
valóságos periódusokra tagolódik. (64) 

 
A külsı és a belsı idınek arról az elkülönítésérıl van szó, amely a modern próza idıkezelési 
technikáira olyan nagy hatást gyakorolt. Az anekdotikus hangoltságú narráció és a lélektani 
megközelítés ezen a szöveghelyen szétválaszthatatlanul összeforr. Az idıperspektívák eltérı 
voltáról mondottak a történetmondásban is érvényre jutnak, meghatározzák a jelenet elıadásának 
tempóját, tehát poétikai tényezıvé válnak. A narrátor a humoros modalitáson mit sem változtatva 
valóban e periódusok szerint – melyeknek külön-külön alcímet ad az elbeszélés -, jelentısen 
lelassítva adja elı az eseményeket, melyeket mindvégig Prikk nézıpontjából láttat. Az elbeszélıi 
szólamban egyébként másutt is találunk példát arra, hogy a narrátor éppen Prikk lelki folyamatainak 
bemutatásakor használ anekdotikus tónusú fordulatokat. Az egyik ilyen szöveghely a fıhıs halálát 
anticipálja, azaz az öngyilkossághoz vezetı folyamat elırevetítésével Prikk lelki történéseinek 
lényegét foglalja össze: 
 

És most még egyszer és utoljára mondom, hogy ennek ellenére sem lenne érdemes a rongyos Prikkel 
foglalkozni, ha a rongyos Prikk idejében át nem változik. De átváltozott. És éppen errıl a különös, nyári 
éjszakáról szeretnék elmondani egyet-mást. A nyári éjszakáról, amelyik a régi Prikkbıl új Prikket csinált, 
és ami ennek az új Prikknek – hogy úgy mondjam – kezébe nyomta a mennyei utazáshoz szükséges 
bilétát. (53.) 

 
Hasonló jelenség figyelhetı meg a személyiség felbomlásának egyik fázisát bemutató szövegrészlet 
komikus hatású hasonlatában:  
 

Mintha valami szép, sima, valami logikával keményre kirakott út tárult volna fel elıtte, mit szeretett 
volna bejárni a gondolataival, amin szerette volna lelkét megsétáltatni, de szegény, fáradt, iszákos lelke 
már a harmadik lépésnél fáradtan összecsuklott, mint a krajcáros bugyli. (62-63) 

 
Másutt az átélt beszédben elıadott monológ mutat humoros karaktert, melyben a narrátori szólam és 
a szereplı szólama összeolvad, így mindkettı beszédmódját érinti az anekdotikus tónus: „Most már 
nyilvánvaló, hogy csak valami csodatevı bővész tudná ez a két Prikket egy emberré összepödörni 
vagy a kettıt egyazon emberi bırbe belevarrni. (60.) A szöveghelynek külön jelentıséget ad, hogy 
éppen a kisregény alapproblémáját, a széttartó önképek, az egymást kizáró identitások 
egyesíthetetlenségét tematizálja. 

Az alábbiakban az elbeszélıi személyesség problémakörének utolsó elemeként a záró 
fejezet bevezetı, sajátos státuszú szakaszát igyekszem értelmezni. Ennek az egységnek a pozíciója 
bizonyos értelemben példa nélküli a szövegben, mivel a narrátor vallomásos hangú 
megszólalásaként is olvasható. Erre utal, hogy spácium választja el a fejezet „szövegtörzsétıl”, 
majd az új szakasz a „Prikk felébredt.” mondattal indul. Mindez azt eredményezi, hogy a korábban 
megszólaló hang identitása kétségessé válik, nem azonosítható pontosan, hogy ki is beszél. Prikk 
álombeli monológját halljuk, amelyet nem vezetett be semmiféle elbeszélıi narráció, s melyet 
utólag sem köt egyetlen rövid megjegyzés sem az ı álmához, vagy a narrátor személyes hangú 
vallomása vezeti be Prikk történetének utolsó stációját? Nem dönthetı el egyértelmően, de a 
narrátori szólam árnyéka kitörölhetetlenül rávetül a részletre:  
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Tudod, mi a megbánás? 
Tudtad, de elfelejtetted. 
Mindenki tudta már, de mindenki elfelejtette. Ez a csúf beteg, sárga legény idınkint el tudja magát 
felejteni. Halavány arca egyre halaványabb lesz, nyurga teste egyre fogy, rekedt hangja egyre gyengül, és 
ı egyszer csak – eltőnik. Elfelejted. 

Azután derős, szép napok járnak feletted, békében élsz a tegnapokkal, a szíved nyugalmas 
áriákat kalapál, de egyszer megint zavaros, fekete tegnap lopózik orvul a hátad mögé, a szíved táncolni 
kezd, szőköl és remeg, mint az eb, futnál már, de késı: a sárga képő beteg legény hátulról megkapja a 
nyakadat, odahajol hozzád, hogy érezd bőzölgı leheletét, és a füledbe súgja: 

- Hopp, komám, itt vagyok! 
- Keserő méreg rágja a szívedet, és ösztökél, hogy csináld vissza, amit tettél. – Megteszem! – mondod, és 
akkor már le is csapott rád a halálos erıtlenség, és a torkodon izzó nyál folydogál alá. 
- Hanem nincs senki. Egyedül vagy. Teljesen egyedül. (81.) 

 
A személyes beszédmód ezen a szöveghelyen messzebbre távolodik az anekdotikus 

familiaritástól, mint a korábbi példákban. A megbánásnak „csúf, beteg, sárga legény”-ként történı 
megszemélyesítése, ugyan valamit még megıriz az e narratív hagyományból, a „Hopp, komám itt 
vagyok!” fordulatban pedig az élıszót imitáló beszédmód és a humor is felfedezhetı, de az 
intonáció mégis más jellegő. Az (ön)irónia és a létezés tragikus távlattalanságának tudata alakítja a 
szakasz hangnemét, azok a komponensek, amelyek Cholnoky László mőveinek komikus regiszterét 
sajátszerővé teszik. A humor kedélyességhez viszonylag közelebb álló változataitól az irónián át a 
szarkasztikus gúnyig terjed az a skála, amelybıl ez a hangütés a maga alkotóelemeit meríti. A fıhıs 
és az elbeszélı felcserélhetı volta az idézett szöveghelyen jól jellemzi azt a viszonyt, amely a 
kisregényekben narrátor és fıhıs között létesül. Ezt egyfelıl a bensıséges ismerısség jellemzi, 
amely az anekdotikus familiaritás egy bizonyos vetületét érvényben hagyja ugyan, de az elnézı 
humor mellett a kíméletlen irónia is meghatározó szerephez jut benne. A közvetlenségnek és az 
eltávolításnak egy olyan modalitása születik meg ezzel, amelyet talán – kellıen pontos terminus 
híján – bensıséges szarkazmusnak nevezhetnénk, mely oximoron a fekete humor egy sajátos 
változatát lenne hivatva jelölni. (Maga Cholnoky egyik regényében bitóhumorként jellemezte ezt a 
hangütést, mely kifejezés alatt az akasztófahumor megfelelıjét sejthetjük.) 

A komikumnak ez a formája erısen vonzódik a groteszkhez, amit a narrátori szólam 
hangütésén túl a cselekményvezetés, a fıhıs narrátori jellemzése és saját beszédmódja is 
alátámaszt. Prikk nagy ívő teológiai eszmefuttatásai – melyeknek elızménye Bertalannál is 
megtalálható - rendre furcsa, kifordított helyzetekben hangzanak el. A „visszacsinálásról” – azaz a 
megváltásról, majd ennek átértelmezıdése után: az öngyilkosságról – elıadott gondolatainak nincs 
fültanúja, a kocsmai jelenet résztvevıi ugyanis idıközben elszivárogtak, a templomi búcsú idején 
pedig egy süket embernek adja elı, miként értette meg a „visszacsinálás” mély jelentıségét. A 
példabeszéd bibliai, szakrális aurájú mőfajának sajátos torzképét adják Bertalan és Prikk némiképp 
paródiára emlékeztetı példázatai. Bertalan például a maga isten által pusztulásra ítéltetett voltát egy 
uborka növekedésének történetével világítja meg.2 Teológiai „eszméit” fejtegetve Istent enyhén 
blaszfémikus, familiáris humorral csak „öreg liliomszabó”-ként emlegeti. (34.) 

A beszédmód tekintetében a narrátor és a fıszereplı szólamában egyaránt kiemelt szerephez 
jut a komikum, ezzel is közelítve egymáshoz a két perspektívát. Az alak jellemzésekor az elbeszélı 
mind Bertalan, mind Prikk esetében gyakran hozza szóba humorra és iróniára hajló 
szemléletmódjukat. Bertalan két alakmásának, két identitásképzetének konfliktusát például így írja 
le az elbeszélés: „a régi, mókás komázásnak, az egymásban való gyönyörködésnek vége.” (18) 
Prikk-kel kapcsolatban az ehhez hasonló utalások megszaporodnak (pl. „Prikk jobb perceiben 
szerette a humort” /57/), némely szöveghely pedig a humoros könnyedség és tragikus irónia szoros 
összetartozását is szóba hozza: 

                                                 
2 „Tulajdonképpen nincsen is lábam, mert nem ember vagyok, hanem ugorka, amelyet ı [ti. isten], egyszer mulatságból, 
ahogy falusi gyerkıcök csinálják, még apró korában beszorított valami ócska palackba. Aztán az ugorka nıl, már 
nagyobb lenne, mint a háza, de annál inkább rabbá lesz! Pedig csak üveg, a nyomorúság hitvány csehüvegje állja az 
utamat, amit egyetlen ökölcsapással szét lehetne zúzni” (38-39.) 
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Máskor […] Prikk vidám lett, könnyed és jó. Módfelett tudott örülni egy talpra esett ötletének, és úgy érezte, 
hogy ez az igazi Prikk, akinek lelkében ott ül az ıshumor, akirıl visszapattanik minden, ami gyászos, fontos és 
komor. És valóban, ez is volt az igazi Prikk, de ez ugyanaz volt, mint az elıbbi, csak a szívében fészkelı démon 
cserélt alakot, és e vidám idıkben mint a pálinkaivók gyászos mindent semmibevevése kacsintott ki Prikk 
homályos pupilláin keresztül. (52.) 

 
Egy szomszédos szöveghely ennek az állapotnak a visszáját mutatja be: „De ebben a mondatban 
már benne volt a mérges önirónia, a pálinkaivók gyászos, villámgyors mindent-megbocsátása, 
mindent-semmibevevése.” (56.) A komikum két aspektusaát e részletek dialógusa a személyiség 
felbomlására vezeti vissza. A könnyed humor és a mérges irónia ugyanannak a nihil-érzésnek a két 
oldala. Ezt az összetartozást hangsúlyozza a személyiség széthullásának kiváltó okaként beállított 
pálinkaivásra tett utalás ismétlıdése. Humor és irónia tehát elválaszthatatlanok egymástól, hiszen 
mindkettı ugyanarról, a szubjektum dezintegrálódásáról tudósít. A humor könnyednek tetszı nyelvi 
formái az anekdotikus hagyományból eredeztethetık, ugyanakkor e humor „világszemlélete” 
alapvetıen változott meg a kedélyes, problémátlan látásmódhoz képest: könnyedsége a minden-
mindegy érzésébıl, a nihil tapasztalatából ered. 

Az anekdotikus beszédmód és a lélektaniság összekapcsolásának fontos megnyilvánulásai 
Prikk monológjai. Nemcsak ténylegesen elhangzó beszédeit intézi valakihez, hanem belsı 
beszédében is rendre megszólít valakit. (Bertalan például képzeletben levelet ír Khaninszkynak, 
Prikk pedig önmagát szólítja meg társalgó hangon.) A jól ismert másikhoz forduló beszéd újabb 
lehetıséget kínál a familiáris intonációjú, komikus hangnemő, élıszót imitáló beszédmód elıtérbe 
kerülésére. Ennek vizsgálatára azonban jelen dolgozatban terjedelmi okok miatt már nem 
vállalkozhatok. 
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PAYER IMRE 
 
 
Terror 
 
Rúgok közétek üres üveget! 

Megmozdulni se mertek, 

a nézésetek aszfaltba ragad. 

A túloldalról nézek, fülelek – 

A tekintetünk - tőrhetetlen ámok –, 

ha mégiscsak összetapad, 

láthatatlan közegnek 

ad helyet, mit magammá látok. 

 
 
Te még soha 
 
Te még nem, soha nem láttál engem. 

De tudod, hogy egyre közelítek. 

Amikor mégis meglátod. Egész közel. Az arcom. 

Tudni fogod. Megérkeztem. Én vagyok. 

Éles ritmikus hang a zsigereidbıl: 

összeroppantom a múltad! 

Lehetıségeidet áthúzom. 

Kuporgatásod összetöröm. 

A rendjét is, amivel kuporgattál. 

Elkattan érvénytelen fegyelmed. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 
 
Krúdy Gyula és a számlák 

 
– Vigyázzon magára, kedvesem – mondotta az író, és aggályos gondossággal lepöckölt zakójáról 

egy porszemet –, délre visszatérek. 
Tavaszias idı volt. Az ablakon hívogatóan tőzött be a nap. Egy kis mozgás nem árthat. Botját 

fiatalosan pörgetve lépdelt az utcán. Ha ismerıs hölggyel találkozott, utánozhatatlan eleganciával 
megemelte kalapját. 

A kutyasétáltatás ideje volt. Kis és nagy ebek poroszkáltak gazdáik és gazdasszonyaik 
nyomában, s a gázvilágításra szolgáló oszlopok tövében hosszasan szaglászták az üzeneteket, majd 
megfontolt lassúsággal ık is otthagyták sajátjukat. Az urak szigorúan várakoztak a mővelet 
elvégzése közben, s mosolyt erıltettek arcukra, viszonzásul a hölgyek kacér pillantásaira. A 
cselédek viszont a póráz rázogatásával ösztönözték sietségre a lusta négylábúakat. 

A város magva felé lépdelve különösen díszes épület ragadta meg figyelmét. Az emeletes ház 
körül rövidre nyírt, gondozott gyep zöldellt, közepén fürdımedencével. Lám, gondolta az író, mily 
erkölcstelen a mai világ; az emberek a járókelık elé tárják fedetlen testüket, s szégyenkezés nélkül 
szinte hivalkodnak pıreségükkel. Látni vélte az ifjú hölgyeket is, amint fogvacogtató jeges szélben 
meztelen derékkal, szemérmetlenül viháncolnak az iskola kapuja elıtt, a szomszéd gimnázium 
diákjaival szemezve, s csak az éles csengıszó hallatára gomolyognak az intézmény kapuja felé. 

A nap közben fölfelé húzott az égen. Az író megéhezett. Végiggondolta lehetıségeit. Beülhet 
egy kávéházba, ahol tejeskávé és friss péksütemény mellett olvashatja a napi híreket, esetleg 
szunyókálhat is kissé. Avagy... és erre az avagyra szaporázni kezdte lépteit... avagy nem messzire 
innen mőködik az a mészáros mester, kinek üzletében csodás illatot árasztó kolbászok, abált 
szalonnák és húsos tepertık kínáltatják magukat, s a hasas üvegekben ecetes paprikák és uborkák 
préselıdtek egymáshoz, a hordókban pedig káposzta érlelıdött. Szerette nézni, amint a mester 
kétágú facsíptetıjével benyúlt a hordóba, és kiemelt egy adag káposztát, amelyet Vecsésrıl hozatott 
minden esztendıben. 

Ám a bajszos mester helyén most barátságtalan ifjú álldogált, kezében hosszú pengéjő késsel. 
Nem érdeklıdött álma felıl, nem kérdezte, egészségesek-e odahaza. Rögtön a lényegre tért. „Mit 
akar?” – kérdezte zordonan, s a késsel hadonászott. 

Az író szeretett ilyen helyeken alaposan körülnézni, de szomorúan kellett tapasztalnia, hogy a 
látvány igen szegényes. A rozsdás vasszegek üresen ásítoztak, a pulton aszott szalonnák és 
könnyezı felvágottak sorakoztak. 

–Tepertıje van? 
Az árus – nem illett rá más jellemzés – kedvetlenül bökött egy mocskos sárga edényre, amelyben 

hullaszínő, zsíros, rejtelmes húsnemők nyomódtak egymáshoz. 
– Ez mi? – kérdezte riadtan az író. 
– Töpörtyő! Hát nem ezt kért? Mennyit akar? 
– Tíz deka elég lesz. 
Az árus rácsapott a mérlegre egy kupacot. 
– Hozzá valami? 
– Uborkát, kettıt. 
Kezével kotorászott egy tekintélyes üvegben, kihalászott két uborkát, és a töpörtyők mellé 

hajította. 
– Számlát kér? – Olyan csúnyán nézett, hogy az író hátán végigfutott a hideg. 
Nem, rázta a fejét, nem kér számlát. 
– Akkor jó étvágyat! –  azzal a fiatalember mosolyt erıltetve az arcára eltőnt a hátsó helyiségben, 

hol alighanem a hőtıszekrények sorakoztak. 
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A szörnyőséges reggeli nem csillapította éhségét, bár néhány percig telítettnek érezte magát a 
három zsíros falattól. Az uborkába épp csak beleharapott, kellemes, kicsit ecetes ízt várt, de csak a 
bıségesen adagolt sót érezte. 

Tőnıdve lépdelt a járdán. A rossz után csak jobb következhet. Gızfürdıbe menjen? Elvetette 
ennek esélyét. Drága a jegy, gyúrni sem tudnak úgy, mint hajdanán. A kávéházban nem lehet 
rendesen írni. A kedvelt lapja szerkesztıségébe felmenni nem idıszerő, hiszen néhány hete a 
regénye folytatásaként üres lapokat hagyott ott. 

Autó fékezett mellette. Lecsavart ablakán kihajolt valaki. 
– Régen láttam, Gyula úr. 
Megismerte a szólót. Az egyik vidéki közlöny szerkesztıje, kedves, talán túlságosan is kedves 

ember. De a lapját ügyesen csinálja, igaz, a vonal alatti tárcák, melyeket szívesen írt maga is, abból 
ugyancsak kivesztek. Ma már nincsenek tárcaírók. Helyettük bekeretezett politikai támadásokban 
vehet részt az író. Ezeket a durva szavakkal teletőzdelt irományokat publicisztikának nevezik. 
Amikor a minap az egyik újság szerkesztıségében járt, Alvinczy Eduárd újabb történetével, a 
rovatvezetınek nevezett fiatalember fanyalogva adta vissza kéziratát, mondván, Alvinczy Eduárd 
senkit sem érdekel. „Ezzel nem lehet népszerősíteni a lapot, Gyula bácsi! írjon publicisztikát!” 

Erre az emlékre dühödten emelte föl botját, és belecsapott a híg levegıbe. Publicisztikát! Még 
hogy publicisztikát! Hiszen ha elbeszélést kérnének... De azt senki sem kér. Nem kelendı árucikk. 

– Elvihetem valahová? 
– Hová indultál? 
– Riportot írnék az ébredı Balatonról. 
Így történt, hogy hısünk egy berényi pince elıl tekintett le a napfényben úszó tóra. A 

kıasztalon palack, mely újra meg újra telve érkezett, s az író kellemesen elterpeszkedve hallgatta a 
gazda panaszos szavait. Borkönyvrıl siránkozott, s hogy az micsoda, nem is értette pontosan. 
„Megiszik két decit, és máris írhatom!” Krúdy mosolygott. Két deci? Hisz az csak a kezdet! 
„Számlát kellene adnom minden üvegrıl!” – ismét töltött a kiürült poharakba. „Számlát!” – és 
számon kérı tekintetét a kéklı égre emelte. 

Az író elkomorodott. Nem szerette ezt a szót. Nem is értette pontosan, miért kérdik tıle 
minduntalan, kér-e számlát, s ha nemmel válaszolt, a kérdezı arca felderült, s az összeget lefelé 
kerekítette. 

„Most még a vagyonadó is! Amit összekapartam életemben, megadóztatják, mintha bőnös úton 
szereztem volna!” 

Kellemesen melegített a nap. Az író el-elszunyókált. Félálomban hallgatta a panaszok áradatát, 
és a Balatont nézte. Arra gondolt, írnia kellene róla. De érdekel még valakit, hogy a Balaton 
gyönyörő, mint az ékszer a szép asszony hattyúnyakán?... 

– Indulhatunk? – a szerkesztı cihelıdni kezdett. 
– Hiszen még van a pohárban! – marasztalta ıket a gazda. 
Az írónak eszébe jutott, hogy délre ígérte hazaérkezését. Kihörpintette maradék borát, s 

búcsúzóul a tóra pillantott. „Gyönyörő – sóhajtott. – Miért ilyen elhagyott ilyenkor?” Erre azonban 
nem tudott válaszolni. 
– Számlát adjak? – A gazda most olyan volt, mint egy élı kérdıjel. 
– Ne, számla nem kell. – Az írónak elege volt a számlákból. – Hanem tudja, mit? Hozzon még egy 
üveget a fehérbıl. Jó lesz útközben. 

Hóna alatt az üveggel óvatosan beült az autóba. Fejét le kellett horgasztania. Hatalmas ember 
volt. 

 
RÓNAY LÁSZLÓ: Elárvult panoptikum, Bp., 2010, Hungarovox Kiadó, 32–35. o. 
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KURDI IMRE 
 
 
Helyüket a fán 
 
Amikor ott állsz az ablakban a bı, rózsa- 

vagy inkább magentaszínő pólódban, pofátlanul 

fiatalon, üdén és kívánatosan, miközben én 

(igazi, ifjú hıs) az ágyban, párnák között 

szívom a cigarettámat rendületlenül – 

szóval tulajdonképpen már csak fényképrıl 

emlékszem arra a pillanatra. És volt még nyilván 

számtalan másik is, amelyekre 

már így, fényképrıl sem. Egy részük alkalmasint 

digitálisan, CD-ken vagy memória- 

kártyákon kallódott el, ha áttértünk (de hát 

áttértünk-e csakugyan?) egyszer, valamikor a digitális 

fényképezésre, a többi pedig 

fiókok, szekrények mélyén lapul, borí- 

tékokban, cipıs- 

dobozokban, és értelmezhetetlen, süketnéma 

maradna még akkor is, ha történetesen 

kézbe venné egyszer valamelyikünk, mert 

kihulltak immár, kipörögtek végleg 

a kronológiából, elszálltak, ellibegtek, akár 

az udvaron álló fügefa levelei ısszel, és alighanem 

zavarba jönnék, ha meg kellene 

keresnem egykori 

helyüket a fán. 

 
 
Shining 
 
Nem, a fejsze nem 

került elı. Mi rafináltabban, szubtilisabban 

nyírtuk ki egymást, lassabban, jóllehet nem kevésbé 
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hatékonyan. Ráadásul mindvégig ott, még az elszabadult 

szado-mazo fölött is ott tündökölt valami földöntúli 

ragyogás, valami csalóka, vagy inkább csalárd 

visszfény, talán egy másik, talán egy – úgy hittük – lehetséges 

életé. Úgyhogy mentségünk 

akad legalább. Ígéretnek hittük – úgymond – 

a káprázatot, reménynek, mi több, egyenesen 

zálogát véltük benne annak, hogy sikerülhet, hogy tényleg 

sikerül, és hogy egyszer majd, ki tudja, mi lesz, mi lehet 

majd még egyszer. Holott 

lehettünk volna józanok is, hótt normálisak, és nyilván azok is 

lettünk volna, ha – de hát mégis hogyan, ha beletörik 

itt már a mondat is. Pedig könnyebb lett volna nyilván 

akkor, még azon frissiben beismernünk 

a vereséget, kinek-kinek a magáét, megbékélnünk 

vele, egymással, magunkkal, és megvetni 

a lábunkat szépen abban 

a szépséges semmiben. 

 
 
Egyenesen át 
 
Félútról visszanézve, egyenesen át, 

a szemközti hegyoldal: 

ott látod azt a fát. 

Öreg cseresznye lehet, olyan, mintha ága 

nem is lenne, csak a rengeteg 

habzó fehér virága. 

Pedig nem kérte, nem akarta: egyszer csak lett neki. 

Megkapta, elfogadta, tartja – 

aztán majd elengedi. 

 

 

(Elsı megjelenés: Holmi, 2013/3, 310–312. o.) 
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VIHAR JUDIT 
 
 

„A vihar után ezer nap ragyog” 

Néhány gondolat a bolgár haikuról 
 
 
A magyar haiku kedvelıi számára igazi ínyencségnek számít a Petar Csuhov által összeállított és 
szerkesztett kötet, melyhez az elıszót is a jeles bolgár haikuköltı írta. 
A válogatás a modern bolgár haikuirodalomból szemezget, az elıszó pedig segítséget nyújt a 
magyar olvasónak, hogy megismerhesse a bolgár haikuköltészet világát, kialakulásától egészen 
napjainkig. A kétnyelvő verseskötet magyar nyelvő újrateremtıje Szondi György, aki szintén sokat 
tett a haiku mőfajának népszerősítéséért. Folyóirata, a Napút, minden évben megrendezi a magyar 
haikuk versenyét, kiadójánál, a Napkútnál pedig sorra jelennek meg a különbözı 
haikugyőjtemények. Kiváló fordításai alapján vált lehetıvé, hogy most  megismerkedhetünk 
ötvenöt bolgár haikuköltıvel eredeti nyelven és magyar fordításban is. A haikuk fordításánál 
nagyon fontos, hogy ne csak a versek tartalmát, hanem formai sajátosságait is tükrözze a fordítás, a 
haiku esetében a sorokat nem tanácsos felcserélni, hogy az utolsó sor csattanója ne vesszen el a 
fordításban. A mőfordító erre is törekedett. 
Mindenekelıtt hadd emeljük ki, hogy a bolgár haiku sokban hasonlít magyar testvéréhez. A mőfaj 
elterjedése viszonylag azonos idıre, az ezredfordulóra tehetı.  
 
Ivan Metodiev nevéhez főzıdik a Nava ’Robbanás’ néven megalakult bolgár haikukör, s 2012 óta 
jelenik meg a bolgár haiku-folyóirat Haiku Szvjat címmel. Ahogy nálunk 2010-ben, Bulgáriában 
2005-ben rendeztek Haiku Világfesztivált. Ahogy Magyarországon, úgy Bulgáriában is a modern 
haiku vált népszerővé. Ahhoz azonban, hogy megismerkedjünk a modern haikuval, tudnunk kell, 
hogy ez a japán eredető mőfaj milyen utat tett meg, s hogyan terjedt el az egész világon. 
A haikuköltészet legnagyobb mestere, a japán Macuo Basó (1644-1694), akit már életében 
klasszikus költıvé avattak, a haikuval olyan lírai mőfajt vitt tökélyre, amely nemcsak Japánban vált 
közismertté, hanem az egész világon is. 
 
Basó példaképe a két nagy kínai költı Tu Fu (712-770) és Li Taj-po (701-762) volt, de legfıbb 
mesterének Szaigjót (1118-1190) tekintette. İ is, mint Szaigjó, rengeteget vándorolt. Vándorlásai 
közben alkotta verseit. Gyalog, lóháton, hajón vagy csónakon járta be az országot. Japánban szinte 
minden jelentısebb kirándulóhelyen találunk olyan emlékkövet, melyen Basó költeménye 
olvasható. Utazásairól legtöbbször naplót is vezetett, így született meg egyik legszebb és leglíraibb 
verses útinaplója, az Észak ösvényein. Az utazás Basó számára a stílus és a lélek megújulását 
jelentette, további munkára ösztönözte. Mégis sokszor félelem fogta el utazásai elıtt.  Attól tartott, 
hogy talán többé nem térhet haza. Sejtése igaznak bizonyult, mert egyik vándorlása során ötvenéves 
korában érte a halál.  
 De térjünk vissza a haiku mőfajához. A japán vers moraszámláló. A mora olyan szótag, amely 
vagy egy magánhangzóból, vagy egy magánhangzó és mássalhangzó kapcsolatából áll, ezen kívül a 
japán nyelvben még az -n is lehet egy mora. Tehát egy hosszú magánhangzó vagy egy hosszú 
mássalhangzó, de akár egy mássalhangzó, egy magánhangzó és egy mássalhangzó kapcsolata már 
két morának számít. Amikor viszont európai, s így bolgár haikuról beszélünk, akkor mindig a 
szótagszámot vesszük figyelembe. Japánban a versírás mindig népszerő volt. A középkorban az 
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emberek gyakran azzal szórakoztak, hogy végtelen hosszúságú láncversek írásával múlatták 
idejüket. A láncvers (japánul renga) úgy keletkezett, hogy az elsı három sort (5,7,5), a hokkut az 
egyik költı írta, a másik két sort (7,7), az agekut pedig egy másik költı, aztán a harmadik 
következett újabb három sorral és így tovább. 
A 16. század végére oly népszerő láncvers elsı három sora önálló lett. A láncvers eredetileg 
humoros költemény volt, de a haiku mőfajának megteremtésével a humor kiszorult belıle. A haiku 
5,7,5 morás sorokból áll, mindössze 17 morában foglalja össze a költı mondanivalóját, érzéseit. A 
világlíra e gyöngyszeme az egyik legtömörebb kötött formájú költemény. Ahogy a japán 
festményeken, tusrajzokon csak egy-két ecsetvonás látható, a haiku is néhány szóval képes 
hangulatot teremteni. A 17. században virágkorát élı haikuban gyakran elı kellett fordulnia az úgy 
nevezett évszakszónak, amely azt jelezte, milyen évszakról szól a költemény. Amikor például a 
tavaszt énekelték meg, a tavaszi pára, tavaszi esı, fülemüle, zsenge hajtás és más tavasszal 
kapcsolatos szavak egyikének szerepelnie kellett a költeményben. A szerelemrıl szóló dalokból 
nem hiányozhatott a szerelem lángja, a könny a könyörgés, az álom és hasonló szavak használata. 
Az idık folyamán tehát sajátos költıi szimbólumrendszer alakult ki. 
A japán versben nincsen rím a verssorok végén, de a sorok belsejében elıforduló betőrímre azonban 
számos példa található. A vers kényes egyensúlyát az elsı két sor és a harmadik ellentéte adja meg. 
Kép és hang, mozgás és mozdulatlanság, csönd és zaj ellentétei feszülnek a haiku két pillére között.  
S a pillanatnyi mozgás után még jobban érzékelhetjük az idıtlen nyugalmat, az állandóságot. Ezért 
van az is, hogy a japán haikuban ige alig fordul elı, sokkal inkább fınévi szókapcsolatok jellemzik. 
A haikuban minden sorban az elsı és az ötödik mora a hangsúlyos. 
A japán klasszikus haiku a sok kötöttség (szójátékok, ismert földrajzi nevek szerepeltetése stb.) 
miatt a 19. századra többé-kevésbé formáiba merevült, s a század második felében az európai és 
amerikai kultúra beáramlásával egy idıre elfeledték a költık, inkább a divatos szabadversnek 
hódoltak. Maszaoka Siki (1867–1902) fellépésével azonban újból elıtérbe kerültek a hagyományos 
japán költıi mőfajok. 
 
Siki rövid élete során nemcsak 18 ezer haikut írt, hanem többi költeményével, számos 
tanulmányával együtt irodalom szervezıi tevékenységet is folytatott. A közvetlen beszélt nyelvet 
használva bátran ki merte mondani, hogy a japán költészet ısi gyökereihez kell visszanyúlni, abból 
kell meríteni és saját korának igényeihez igazítva kell megszólalni rajta. Siki tevékenysége 
forradalmat indított el nemcsak a japán költészetben, de a világlírában is: munkásságával 
újjáélesztette a halódó klasszikus japán mőfajokat. Siki a régi korok patetikusságával szemben az 
objektív hangnemet hangsúlyozta, a mindennapok képeinek fontosságát, a kor igényeinek 
megfelelıen. A haiku nevet is ı adta a 17 morás költeménynek. Így teremtette meg a modern 
haikut, amelyben már nem kötelezı az évszakszó használata és a sok formai szabály, amely még a 
klasszikus haikut jellemezte.  
A modern haiku a 19. század végén, a 20. század elején terjedt el világszerte, de igazán népszerővé 
a 21. század elejétıl vált. Így történt ez Magyarországon és Bulgáriában is. A modern haiku 
szabadabb kereteket engedett meg, a költık sokszor nem tartották be az 5-7-5 szótagszámot, 
gyakran még a három sorhoz sem ragaszkodtak, évszakszókat sem szerepeltettek a haikuban. A 
versben feszülı ellentétet azonban gyakran tetten érjük, az utolsó sor meglepı fordulattal zárul. A 
modern haiku általában két irányban fejlıdött: egyes költık inkább természettel kapcsolatos 
költeményeket, tájverseket írnak, mások pedig gondolataik kifejtésére használják a haikut. Az 
elsıre jó példa Akszinija Mihajlova haikuja:  

 
két sündisznó 

virágzó szilvafa alatt – 
nászutazás 
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Az utóbbira Margarit Zsekov haikuját adjuk példának: 
 

könyvárus asztala. 
A Bibliára  

galamb szállt. 
 
A bolgár haikuköltık között nagyon sok nı szerepel, míg a magyaroknál inkább a férfiak kedvelik 
ezt a rövid mőfajt. De tematikájukban is sok hasonlóság van a magyar és a bolgár haikuk között. 
Gyakran írnak karácsonyi haikukat, mint például Petar Csuhov: 

 
szenteste 

kicserélem 
a télapó elemeit. 

 
Gyakori téma mindkét nemzet haikuirodalmában a katicabogár. Az egyik legkiemelkedıbb bolgár 
haikuköltı, Ljudmilla Balabanova költeményét idézzük: 

 
utolsó nyári nap – 

tenyerembıl a katica 
nem akar felszállni. 

 
Gyakori témája a bolgár haikuknak az emberi kapcsolatok bemutatása, ezt néhány szótagban is 
tökéletesen tudják ábrázolni, mint például Dimitar Sztefanov:  
 

beszélgetés  
idegen civilizációval 

– Ó, lányom! 
 

Az apa-leány kapcsolat fenti ábrázolásával teljesen ellentétes Detelina Tiholova  haikujában a 
leány-anya kapcsolatot szemléltetı pillanatkép: 
 

indulok már mamától 
árnyékom 

nem engedi el kezét 
 

A szerelmi költészet számos szép példáját láthatjuk a bolgár haikuköltık kötetében. Lidia Lecseva 
haikuját idézzük itt fel meglepı, játékos fordulata miatt.  
 

köd 
melletted megyek 
más ölelésében 

 
Ezzel a haikuval rokon a magyar Fodor Ákos költeménye, csak nála a különös harmadik nem a köd, 
hanem egy nagykabát: 
 

VALLOMÁS 
 

úgy szeretem, hogy 
nagykabátban is vágynék 

vele-aludni  
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A világ parányi rezdüléseit már Basó haikuiban is érzékelhettük. Hasonló életérzést, a 
mikrokozmosz mozdulásait fogalmazza meg költıi eszközökkel a nemrég elhunyt neves haikuköltı, 
Ginka Biljarszka: 
 
 

hangya - 
nyári napnál hosszabb  
szalmaszálat vonszol 

 
A halál témáját is feldolgozzák a bolgár haikuköltık. Minden élılény elvesztésének fájdalmát fejezi 
ki néhány szóval Violetta Penuslieva: 

 
A temetıi fasorban 

csigaház. 
Itt sincs senki. 

 
A magyar fordítások remekbe sikerültek. Erre is találunk sok szép példát a kötetben. Idézzük most 
fel Zornica Harizanova haikuját, amely egy esıs nyári napon a dologtalan úszómestert festi le.  
 

Облачен ден.     Borús nap. 
Спасителят подрежда    Söröskupakokat sorakoztat 
бирени капачки.      A strandmester. 

 
A magyar fordításban éppúgy hallhatjuk az esıcseppek koppanását, a söröskupakok csusszanásának 
hangját, mint a magyarban. Ezért van az is, hogy a cпасителят szó magyar megfelelıje, az 
úszómester szó helyett a fordító új szót teremt: strandmester.   
Akár a magyar haikuban, a bolgárban is tetten érhetı a humor, amely kezdetektıl fogva a haiku 
jellemzıje volt. Sok szép példa van erre is az antológiában, példaként Vladiszlav Hrisztov haikuját 
idézzük: 
 

újév 
neked is egészségedre 
megszeppent csótány 

 
A gazdag, sokszínő kötet szép illusztrációi is „kétnyelvőek”, Szirma Sziromahova és Vincze Judit 
készítette ıket.  
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VIHAR BÉLA 
 
Cérnaszál 
 

Tovaillant gyermekségem 
csillagmesszi idejében, 
a kabátgomb, ha lepergett, 
a nadrágom, ha rojtos lett, 
mert egy ágba beakadtam, 
anyám ekként varrta rajtam: 
mielıtt elkezdte volna, 
letépett – felém hajolva –  
a cérnából egy darabkát: 
morzsolgassák tejfogacskák. 
Anyám nékem azért adta, 
hogy a rontást elriassza, 
a gonosztól, hogy megóvjon, 
ezt jelentette az ódon 
ısbabona a konyhában… 
Siklott a tő, én meg számban 
e fonalat ırölgettem, 
zsámolyunkon, pendelyemben. 
 
Mint e kéklı égen úszó 
fehérszárnyú hegedőszó, 
lelkembıl most felmuzsikál 
e hajdani, kis cérnaszál. 
Véle vallom halál helyett 
ıszi fıvel az életet, 
az életet muzsikálom, 
cini-cini cérnaszálon. 
Övé vagyok, igen,övé, 
nem a fojtó enyészeté; 
anyám engem nem a bánat, 
nem a néma zokogásnak, 
nem a kínban felvonagló 
iszonyatnak, s nem a jajszó 
fiának szült, hanem annak,  
hogy zsendüljek, lombosodjak. 
Íme, erre volt a példa, 
az egykori, kicsiny cérna,  
hogy a fájdalmat előzze,  
s tő fokába belefőzve 
összekössön jóval, széppel, 
a reménnyel, a reménnyel, 
mely miként magasban úszó 
fehér szárnyú hegedőszó, 
erısebb, mint a halál. 
Cérna, cérna, cérnaszál… 
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VIHAR BÉLA 
 
A mama kabátja 
 
Unter den Linden. Berlin. 
A forgó sokaságban, 
hirtelen megtorpant, 
gyökeret vert a lábam, 
és döbbenettel néztem, 
hogy lengve, tovaszállva, 
ott suhan, ott elıttem, 
a mama kis kabátja. 
 
Az volt? Talán letépték, 
mielıtt lehanyatlott? 
Ki viseli? Ki hordja? – 
szaggattak bensı hangok.  
Iramodtam utána, 
de már sehol nem leltem: 
kabátkája szétfoszlott 
borzongó fellegekben. 

 
 
 
Fohász gyermekkorom istenéhez  
 
Bocsásd meg a napi negyven cigarettát, 
s ne haragudj rám, hogy elfelejtkeztem rólad, 
s amikor kopogtatsz ablakomon, elküldelek,  
pedig fázol, éhezel, s egykori fényes ruhád is elkopott, 
arcod az apáméra hasonlít, 
álmaim erdejének mélyén titkos találkozóra vársz,  
hogy suttogva elbeszélgess velem, 
ó, szegény, beteg, nánási jóisten, 
a világ országútjain bolyongsz te, 
kezedben nagy görbe bot, 
s elnyőtt tarisznyádban fakuló emlékeket viszel, 
néha szakálladat szaggatod, 
szeretnél meghalni, de nem tudsz. 
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MESE          MESE          MESE 
 

 
NYIRI PÉTER 

 
Az emlékcsarnok meséje 

 
Emlékeztek még Kazinczy Ferencre, Zsófia asszonyra meg a kis Lalóra? Amikor ık laktak a 

kertben, minden szép volt, derős és boldog. Miután azonban meghaltak, az új tulajdonosok nem 
törıdtek a birtokkal, s minden pusztulásnak indult. A paradicsomi dombot dudva s gaz lepte el, a 
ház falai omladoztak, s a Kazinczy család emléke egyre halványodott. Pedig a sír sokakat vonzott…  

Egy meleg júniusi napon sebes léptő, poros felöltıjő vándor érkezett Széphalomra. 
Végignézett a hanyatló erejő kerten, a rogyadozó kúrián, a száradó-korhadó fákon, elfacsarodott a 
szíve, s felindultságában még a kalapját is földhöz vágta. Aztán megsimogatta az áldott sír kövét, s 
nagy szomorúan továbbindult. Petıfi Sándornak hívták ezt a vándort… 

Telt-múlt az idı, mígnem egyszer elérkezett Kazinczy Ferenc, a nagy nyelvtarisznya-
töltögetı születésének századik évfordulója. Nagy-nagy ünneplés kezdıdött szerte az országban, a 
fıvárosban és vidéken is. Szobor készült, emlékbeszédek harsantak fel, örömkönnyek győltek és 
színészek szavaltak szépen, meghatón. 

Tél volt, újév napja közelgett, mire az ünneplık Széphalomra is eljutottak. Jöttek-jöttek az 
emberek, összegyőltek talán négyezren is a sír körül, fagy volt, zord idı, de szívükben melegítı 
láng égett. Hosszú sorokban vonultak az újhelyi s pataki diákok, énekeltek, majd kalaplevéve, 
büszkén álltak ırt a szép halmon. Öreg, hajlott hátú bácsi baktatott a tömeg felé, reverendája halk 
susogással titkos emlékeket rebegett fülébe. Igen, ı már járt itt egykor, de akkor bizony kevesebben 
voltak, alig néhányan. İ volt az a lelkész, aki majd’ harminc éve magát Kazinczyt eltemette.  

Áhítattal, megindultan, fellobogó lélekkel emlékezett mindenki a széphalmi nyelvmesterre, s 
emlékeztek a magyarok a nagy szabadságharcra is, melyben tíz éve a kis Laló is vértanúhalált halt.  

Egyszer csak egy gordonkahang rázendített a csendben: - Isten, áldd meg a magyart… –Ah! 
– mindenki felkapta a fejét. – Ez a Kölcsey-dal: a magyarok himnusza. Négyezer torokból zúgtak az 
áldott sorok, tőzben égtek a ráncos, öreg szittya arcok, az asszonyok könnyeztek, s egyszerre szők 
lett a diákok zekéje. S ahogy az utolsó szó is elröppent a fagyos széllel, megint csak megszólalt a 
gordonkahang: – Hazádnak rendületlenül légy híve, oh, magyar… – A Szózat! A szelíd, ábrándos 
lelkő Vörösmarty imádsága! Zúgott újra az ének, a hegyeken túl is. Micsoda pillanat volt! 
Szépapám is ott ült az egyik fa tetején, s tisztelettel bámult le az emberekre. Nem a ruhájukat nézte, 
az arcukra is csak egy pillantást vetett: megnyílt azoknak a szívük, abba tekintett ı bele hosszan, 
titokmegértın… 

Aztán véget ért az ünnep, a sorok elvonultak, néhány prémes gallérú uraság maradt csak ott. 
Nézték, figyelték a romos, rideg házat, hol egykor hét gyermek játékos éneke csengett-bongott. 
Bedılt falak, lyukas tetı, kitört ablakok búsultak most. Hej, de elkeseredett a három uraság; 
szégyenpír öntötte el orcájukat, s nyomban elhatározták, hogy a házat meg kell javítani. Indultak 
haza, pénzt győjtöttek. A birtokot a tudományos akadémia, a híres tudós társaság vette meg, 
melynek régen maga Kazinczy is tagja volt. Nekifogtak a házmentéshez, de a falak nem bírták… 
Mit tegyenek most? – Építsünk újat! – mondta valaki, s a javaslatot el is fogadták. Nem házat 
építettek, hanem szentélyt, templomot a magyar nyelvnek: faragott köves, oszlopos, elöl-hátul 
oromzatos palotát, belül kazettás mennyezettel, melyet megannyi fényes csillag díszít. S a 
homlokzatra ezt írták: Kazinczy Ferencz emlékének a hálás utókor.  
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S lassan megtelt a palota, megláthatja bárki, aki erre jár. Szobrok vannak benne és szép 

festmények, könyvek és rajzok, még Kazinczy Ferenc és Zsófia asszony hajtincse is. És a kis Laló 
huszárcsákója, meg az emlékkönyve; emlékeztek még, mit meséltem róla? Nézzétek meg, 
gyerekek, Ti is ezt a sok kincset! 

S hogy én láttam-e mindezt? Bizony, hogy láttam. Minden évben van egy nap, amikor a 
múzeum éjszaka sem zár be. Fáklyák fénye ragyogja be az utakat, s tőz lobog a tisztáson. Egy ilyen 
éjszaka három ember jött ki az emlékcsarnokból, s nagy beszélgetésben a kis Laló szobra mellé 
álltak, a bejáratnak háttal. Nosza, nekem, a széphalmi krónikás gyöngybagolynak sem kellett több! 
Berepültem gyorsan, nesztelenül, s körülnéztem. Az elmémbe vésıdött minden, az a sok-sok, 
gyönyörőséges kincs. Nem csak olvastam hát e kincsekrıl, hanem a saját szememmel láttam. Aztán, 
még mielıtt az emberek megfordultak, kisuhantam a csarnokból, s boldog szívvel szárnyaltam a 
kéményem felé. 

Ez az emlékcsarnok meséje. Gyertek, éljétek át Ti is! 
 
 
 
 
 
 

 
 

a fotót  
A Magyar Nyelv Múzeuma  

saját képanyagából 
bocsátotta rendelkezésünkre 
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MESE…mese… tovább… 

 
 
 
KAMARÁS KLÁRA 
 

Ki lesz a királylány párja? 
 
Ennek a mesének elıre tudjuk a végét, de szerintem nem az a fontos, mi történt, hanem, hogy miért. 
  

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és annak egy gyönyörő, aranyhajú, kékszemő 
lánya. 

Mindenki szerette, kényeztette a kis királykisasszonyt, apja, anyja, az udvartartás, de 
mondhatom azt is, hogy az egész birodalom rajongott érte. 

Mikor felcseperedett, azt mondta neki az apja: 
– Édes lányom, nem akarom én senki fiát rád erıltetni, annak lehetsz a felesége, akit szíved 

szerint választasz. 
A leányka három napig törte a fejét, kit is tudna megszeretni, aztán az apja elé állt és azt 

mondta: 
– Kedves királyapám, azt hiszem a legszebb erény a bátorság, a harcban elért dicsıség. Most 

béke van, ezért nehezen dönthetı el, ki a legbátrabb az országban, de kitaláltam valamit. Azt 
hallottam, hogy az üveghegyen túl él egy hétfejő sárkány. Hirdettesd ki, hogy annak leszek a 
felesége, aki elsıként odaér, legyızi, és a viadalban a legnagyobb bátorságot bizonyítja. 

A király szétküldte a futárait, hogy összehívja a birodalom legbátrabb nısülendı legényeit, hogy 
egyszerre indulhassanak a sárkány legyızésére. 

Jöttek minden irányból a lovagok, minden rendő, rangú katonák cifra lovakon, páncélba öltözve, 
állig felfegyverkezve. Sorba álltak a királylány elıtt, indulásra készen. 

A sor végére még Józsi, a király kertésze is beállt, mert neki is nagyon tetszett a 
királykisasszony, de ahogy végignézett az összegyőlt sokaságon, igen elszomorodott. Neki se 
kardja, se dárdája, de még egy ócska csúzlija sem volt. Lovat se tudott venni magának, gyalogosan 
kellett volna a sárkány ellen mennie. El is somfordált a sorból és visszament a palota kertjébe a 
rózsákat gondozni. 

A vitézek elindultak, hogy megküzdjenek a hétfejővel. 
Telt, múlt az idı, és én azt meg nem tudom mondani, mi történt a királyi udvarban, míg a 

vitézek a sárkányt vadászták. 
Talán egy évnél is több múlt el, mire visszatért a sereg a palota udvarába. Véresen, sebekkel 

tele, egyik fáradtabb volt, mint a másik. Nyögtek, csoszogtak, nyikorgott a sok sérült páncél. Elıl 
jött a gyıztes. Még a paripája is rogyadozott a kimerültségtıl. Nagy zsákban hozta a sárkány hét 
fejét, amit levágtak a szörnyő viadal végén. 

A nagy csindarattára elıjött a királykisasszony. Irulva-pirulva állt a vitézek elé.  
Megkérdezte az apja: 
– No, édes lányom, elégedett vagy-é? 
– Igen – felelte szendén a lánya. 
– Feleségül mész-e ehhez a vitézhez, aki a sárkányfejeket hozta? 
– Nem! – vágta rá a leány és most már büszkén nézett körül azzal a csodálatos kék szemével. 
– Akkor hát, melyik vitézt választod? Amelyik az egyik karját vesztette el érted a küzdelemben, 

vagy azt a véres homlokút? Ki legyen a férjed? 
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– Józsi, a kertész– sütötte le szemét a királykisasszony. 
– Legalább azt mondd meg, hogy miért! 
– Mert ezek mind csatáztak, verekedtek, egy évig is várattak, de ı nem hagyott magamra, 

hanem végig itt volt mellettem. 
Mit tehetett a király? Kihirdette, hogy Józsi a legbátrabb az országban, mert nem hogy a hétfejő 

sárkánynál, de még a király lányánál is ı gyızött.  
 
 
 

 
Az új kutya vallomása 

 
Nem fogom elmondani, miért kerültem a menhelyre. Lehet, hogy mint az embereknél, ez is egy 

elıre kiszabott idejő büntetés volt. Egy félreértéssel kezdıdött, de ez legyen az én titkom.  
Kemény helyzet volt, mert bár csak fél évet voltam abban a zárkában, de képzeljék csak el! 

Télen! Novembertıl márciusig.  
Volt ott a rácson belül egy kis kutyaház is, de azt mindig elfoglalta a fél szemére vak Kormos, 

aki már évek óta ott raboskodott, így én kinn fagyoskodtam az ajtó elıtt. 
Ha kicsit kisütött a nap, felültem az ól tetejére, mert onnan messzebb lehetett látni. Azt lestem 

jön-e már az autó, jön-e értem a gazdám, hiszen mikor itt hagytak, a felesége integetett nekem, 
mielıtt eltőntek a sarkon. 

Szerintem ez azt jelentette, hogy várjak nyugodtan, értem fognak jönni. 
Nem jöttek.  
Soha többé nem láttam azt a kedves asszonyt, akinek a fekhelye mellett volt a szınyegem 

kölyökkoromban, és az a goromba fráter se jelent meg, aki úgy összevert, mikor az a félreértés volt, 
és az életem rosszra fordult. 

Eltelt az a szomorú fél év fagyoskodással, és már minden csontom fájt, annyit üldögéltem 
hasztalanul a kutyaház hideg tetején.  

Sok ember járkált a kennelek között, de velem senki nem törıdött. Leginkább házırzınek való, 
ugatós kutyát kerestek, németjuhászt, de a pulikat is megcsodálták.  

Enni minden nap kaptunk, de nem mehettünk ki, hogy a helyünktıl távol végezzük a dolgunkat, 
ahogy rendes, tiszta kutyáknak illik, aztán este a gondozók slaggal takarították el a sok mocskot.  

Állandó hangzavarban éltünk. Különösen az éjszakák voltak félelmesek. Volt ugyan éjjeliır, de 
ki tudja merre járt… Talán aludt valahol és mi hiába ugattunk, mikor azok a suhancok átmásztak a 
kerítésen. Egy kis dühös ebet dobtak be az egyik ketrecbe a pitbullok közé. Kutyaviadalt akartak 
látni. A szörnyő hangokat mindannyian hallottuk és az egész telep felbolydult. Mire az ır elıkerült, 
a garázdák már megszöktek, csak a kiskutya halálra mart teteme mutatta, hogy mi történt. Féltem, 
egyre jobban féltem, és egyre kevésbé reménykedtem, hogy valamikor kikerülök innen. 

Egy tavaszi napon ismeretlenek jöttek és többször elsétáltak a rácsaink elıtt. Végül az 
öregasszony azt mondta: 

– Ezt szeretném. 
Le akarták beszélni. Fıleg a gondozók… talán mert velem kevés bajuk volt. Azt mondták, csak 

hetek múlva lehet elvinni, vagy késıbb, a mőtétem után. Így beszéltek össze-vissza, pedig tudom, 
hogy az a mőtét már régen megtörtént és a gazdám papírt is adott róla a menhelynek. 

–Ezt visszük el, vagy semmit – hallottam. 
Valamit intéztek az irodában, aztán jött egy autó és engem betuszkoltak az ülés alá. Nagyon 

féltem. Hallottam, hogy egyes kutyákat elvisznek, adnak nekik egy szúrást, és már túl is jutnak a 
szivárványhídon, ahogy itt a gondozók nevezik azt, ha valamelyikünket el akarják pusztítani. 

Sokáig tartott az út. El is álmosodtam a meleg takaró alatt, amibe beburkoltak. 
Mikor megálltunk, és kiengedtek az autóból, láttam, hogy egy tágas, füves udvaron vagyunk, 

nincsenek ketrecek, de itt is van egy fekete kutya. Róla még majd elmondom a magamét. Most elég 
legyen annyi, hogy Brumi a neve.  
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Nekem állandóan azt hajtogatták, hogy Lady. Nem tudtam mit akarnak vele, hát csak bámultam 
rájuk. Belenyugodtak. 

– Az van az irataiban, hogy Piroska. Ne zavarjuk össze szegénykét. Maradjon Piros a neve, 
ahogy a weblapon hirdették. 

Ezt már értettem. 
Én itt új voltam, tudtam, hogy csak másodkutya lehetek az öreg Brumi mellett, hát igyekeztem 

ıt utánozni mindenben. Ha szaladt, szaladtam, ha körbejárta a kerítést én is vele tartottam, ha 
ugatott, vele ugattam. 

 Már ıszült a pofája, mégis imádott játszani. Ha a gazda vagy a felesége rugdalta a labdát, úgy 
hancúrozott velük, mintha kölyök lenne. Én bizony nem! Mikor Brumi észrevette megvetı 
pillantásomat, elıször csak csodálkozott, de aztán megjött az esze. Soha többé nem volt hajlandó 
labdázni. Végre felfogta, hogy tılem is van mit tanulni. Összebarátkoztunk. 

– Itt mi rabok vagyunk– szuszogta a fülembe egyik nap – Látod, hogy körben, mindenhol rács 
van. Majd én megmutatom, hogyan lehet innen kiszabadulni. 

Lett volna ez a dög menhelyi kutya, majd megtudná, mi az a rabság!–gondoltam– de a 
szabadulás megtanulása még jó jöhet valamikor, ha itt is rosszra fordul a sorom. 

Másnap Brumi kikezdte a kerítést. Segítettem neki, aztán kibújtunk a lyukon, és uzsgyi! 
Mindketten kifutottunk az utcára.  

Nem mondom! Szép dolgokat mutatott nekem az öreg. És micsoda illatok voltak a fák, falak és 
a kerítések tövében!   

– Itt várj – mondta, mikor már jó messzire jutottunk. Én meg álldogáltam a sarkon egy játékbolt 
elıtt, ami nem is volt érdekes, mert semmi kutyának való nem volt a kirakatban. Kezdtem 
unatkozni, de az öreg csak nem jött vissza.  

Képzeljék csak el! Hazafutott, de nem sikerült neki visszabújni a lyukon át a kertbe és hiába 
csóválta a farkát a gazdánknak, kiderült, hogy együtt léptünk le. 

Mire végkép kétségbe estem volna, jött a gazdám. 
– Megkeresett! Megtalált! Fontos vagyok neki! Szeret engem, a szegény menhelyi kutyát. 
Néhány nap múlva Brumi beavatott néhány titokba. Azt mesélte, hogy itt csak nyáron ilyen 

nyugodt az élet. Télen, mikor nagy a hó, van olyan nap, amikor petárdákat dobálnak, tőzijáték 
robban körben, mindenfelé és ha nem tudunk elmenekülni, talán meg is ölik a védtelen kutyákat. 
Egyik télen három napig kellett bujdosnia, mire haza tudott jönni. Megígérte, hogy megmutatja azt 
a helyet, ahol át lehet vészelni azt a rettenetes hangzavart és a rémítı fénycsóvákat. 

Másnap újra nekiláttunk a kerítés kibontásának. Most nem az üzletek felé, hanem a szabadba 
mentünk. Fák között szaladtunk, dombokra fel, le. Alig tudtam lépést tartani az öreggel. Végül egy 
szılıskertbe értünk.  

– Itt kell lapulni a tıkék között, egészen addig, míg látszanak a fények, és egyetlen csattanás is 
megüti a fülünket. Próbáld csak ki, hogyan tudsz elbújni! Én addig körülnézek, nincs-e valami 
ellenség a környéken.  

Nagyon megijedtem, hogy megint ott akar hagyni. Ilyen messzirıl én hogyan találok haza? 
De már jött is a gazdám kerékpáron. Hogyan talált ránk? Talán megmondta neki valaki, merre 

látott két kutyát loholni?  
Mindkettınknek póráz került a nyakába. Futhattunk hazafelé a kerékpár mellett. Brumi akkor már 

alig bírt velünk lépést tartani. A gazdánk meg egész úton mondta a magáét, de még otthon is volt 
mit hallgatnunk, mikor a kerítést javította. 

Többé nem hagytam magam elcsalni. Ennek a két kalandnak jó következménye is lett. Attól fogva 
minden nap elvittek sétálni. Mindig másfelé. Bejártuk az egész várost, hogy bárhonnan hazataláljak, 
ha esetleg megint lófrálni lenne kedvem Brumival. 

Dehogy akartam én elmenni! Ha nyitva volt a kapu, akkor se merészkedtem a kapufélfán túl 
egyszer se, ne hogy mérges legyen megint a gazdám. Így aztán csak Brumit kötötték meg, ha 
vendéget vártak, engem soha. 

Lassan rájöttem, hogy milyen ravasz ez a vén dög. Ha elmentek a háziak, nyugodtan pihent egy 
bokor aljában, de fél szemmel figyelte az utcát. Mikor a távolban meglátta a gazdát közeledni, 
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felugrott és gyorsan körülszaladt a kerítés mellett, és csak aztán igyekezett a kapuhoz, mintha egész 
idı alatt a ház körül járırözött volna. 

És milyen ügyes volt! Bármelyik ajtót ki tudta nyitni, ha nem volt kulcsra zárva. 
Nekem is mutatta, hogyan kell, de én nem mertem megpróbálni. 
Asszonyom a szobában a számítógép elıtt ült, mikor Brumi észrevette, hogy érdemes az ajtóval 

próbálkozni. Nem volt zárva. Be is ment, én meg utána. A konyhából fantasztikus illatok jöttek. 
Valami húsféle lehetett a fazékban.  

Most jövök én!– gondoltam – ebben profi vagyok. 
Egy ügyes mozdulattal levertem az edényt és már ugrottam is félre, hogy a meleg étel rám ne 

boruljon. 
Nem lehetett forró, mert Brumi azonnal nekiesett.  
Mikor a csörömpölésre az asszony elırohant, én már kívül voltam, de Brumi ott falt még, és amit 

kapott, az kárpótolt engem mindenért, amibe eddig belekevert. Mindenki azt hitte, ı verte le a 
fazekat a tőzhelyrıl. 

Mégis nagyon megijedtem. Attól féltem, hogy rájönnek, ki ügyeskedte le az edényt a földre és 
bevisznek a menhelyre, mint az elızı gazdám. De nem…  

Brumit végleg kizárták a lakásból, én pedig, mint jó kutya, a hálószobában alhattam az ágy 
mellett, mint kölyök koromban, mielıtt az a nagy baj történt. 

Látom, hogy most már el kell azt is mondanom. 
Mindig szerettem a jó falatokat. Nagy ügyességgel szereztem meg a cica tejét, a friss 

macskatápot, vagy a konyhában a maradékot. Bıven kaptam ételt, mégsem tudtam ellenállni annak, 
hogy legalább a szemetest ki ne borítsam, át ne kutassam éjjel, mikor mindenki alszik. Tudta a 
gazdám is, de csak jót nevetett rajta. Senki nem mondta nekem, hogy csak a saját tálamból szabad 
ennem. 

Nagy készülıdés volt a házban. Valami lakodalmat emlegettek, meg hogy reggel utaznak. Az 
asszony fodrászhoz, a férfi is elment valahova. 

Az asztalon ott maradt egy illatos csomag. Csupa édesség áradt felém, finom tejszint és 
csokoládét szimatoltam… Jaj, ha eszembe jut, ma is kitör rajtam a pánik. De akkor csak boldog 
voltam, hogy milyen csemegére akadtam… Mire belépett a gazdám, már a fél tortát megettem… Az 
asszony sikoltozott… 

– Jaj a lakodalmi torta! 
Az ember meg ütött ahol ért… Napokig lábra se tudtam állni. Akkor már sírt az asszonyom, hogy 

nem kellett volna bántani. Orvoshoz vittek, nem tudom mi történt, de alighanem megfoltozták a 
törött lábamat. Otthon az asszony pátyolgatott, de a párja nem tudott megbékülni velem.  

– Mennyi kiadás! Most meg még chipet is kell tetetni. Regisztrálni. Lopom én a pénzt? – 
ilyeneket mondott.  

Aztán bevágtak az autóba. Hát így kerültem én a menhelyre. Bizony egy lakodalmi torta miatt. 
Pedig nem is ettem meg az egészet! 
 
 
 
 
 

MESE.. MESE… …VÉGE 
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KAMARÁS KLÁRA 
 

 
Letenyei fák 
  
Ha átsuhansz a városon,  
mert várnak hegyek... tengerek, 
ha meg sem állsz, nem láthatod, 
milyenek itt az emberek, 
milyen a táj, a kis patak 
partján a főz, milyen a tér...  
Az idegen továbbrohan, 
a vendég mindig visszatér.  
  
A templom elıtt hársfa áll. 
Mókus, madár otthont talál, 
és bokrok árnya integet, 
úgy hívogat, mint csókliget... 
Virágos utcák, ablakok, 
illatos kertek, balkonok... 
Letenye parkja és  tere 
a Mura-völgy kis ékszere. 
  
 

 
 
 
 

Rákóczi fáját láttad-e? 
Ágai közt ezer mese, 
legenda kél. Élet... halál. 
Alatta sokszor állt a bál. 
Hölgyek és grófok,  víg idık,  
késıbb zászlókkal úttörık... 
és ünnepek: az Új kenyér... 
A platán alá mind befér: 
évszázadok és a jelen. 
Jelkép e fa: történelem. 
  
Látott békét és háborút, 
arany nyarat, sötét borút, 
nem hajlott meg  vihar elıtt. 
Ahogy a város: egyre nıtt. 
Hát állj meg itt és nézz körül,  
továbbrobogni, mondd, mit ér? 
Itt vendég légy, ne idegen: 
vendég, ki mindig visszatér! 

 
 

 

 
 

KAMARÁS KLÁRA: Letenyei fák (olaj) 
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KAMARÁS KLÁRA 
 
 
Mint fák a szélben 
  
A dombtetın a ház elıtt 

két roskatag fa. Összenıtt, 

hatalmas kettıs korona, 

mint életünk sok ág-boga... 

  

Milyen szél tőzte ıket egy halomra? 

A csíraébresztı tavaszi pompa 

ideje véget ért. 

Ki nı nagyobbra, virít szebben? 

– vívtak együtt és egymás ellen 

fényért, esélyért, életért. 

...és ág törött, gallyak szakadtak, 

mikor viharban összecsaptak. 

…de mégis támasz, mégis társ az, 

akit a sorsod melléd választ... 

Most mintha azt zúgnák a szélben: 

– Vigyázz!  

             – Vigyázok... Érted s értem... 

– Ha te kidılsz, nekem is végem... 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 
A Petrullo házaspár rejtélyes esete  
egy rövid regény vagy hosszú novella 
 
(1. rész) 
 

Ismeretségem a Petrullo házaspárral, mint annyi más szomszéddal is, szőkszavú 
üdvözlésre vagy az idıjárás pármondatos megtárgyalására szorítkozott. Naponta 
kétszer, reggel és úgy hét óra tájban estefelé, függetlenül attól, hogy esik vagy fúj, télen 
csak úgy, mint a nyári nagy melegben megyek, mert menni kell, ez a kutyatulajdonosok 
sorsa. Persze, igazából nincs szó tulajdonjogról, inkább úr és szolgáló alá– és 
fölérendeltségi viszonyáról. Rómeó az úr és én a hőséges szolga, megyek utána, hogy 
felszedjem, amit hátrahagy. Mint eb a … – mondja a magyar. No, de nem 
panaszkodom, ıurasága rajongó bánatos barna szeme, ha belenéz az ember képibe, 
mindenért kárpótol. 

Drummond Village, ez a csendes lakónegyed pár perces kocsizási távolságra esik a 
híres Niagara vízeséstıl, elég távol ahhoz, hogy ne találkozzon az ember a millió 
turistával, akik ugyan megélhetési lehetıséget nyújtanak a nagyszámú bennszülöttnek, 
de ugyanakkor bıven szolgálnak bosszúsággal is. Ennél fogva aztán kerüljük a velük 
való találkozást, amennyire csak lehet. 

A párszáz házból álló szomszédságot valami nagyzoló építési vállalkozó nevezte el 
VILLAGE-nak, egyszerően lekoppintva a határoló út nevét, onnan a Drammond név. 
Falunak is alig nevezhetı, de mit mondjak, van ebben a városban utca „hegy” meg 
„völgy” névvel is, annak ellenére, hogy hegynek se híre se hamva nincs a környéken, 
ha csak a vízesést okozó néhányszáz lábnyi szintkülönbséget nem vesszük figyelembe, 
de attól még se hegy, se völgy nem lesz. 

Village vagy nem Village, igen kellemes szomszédság ez a mi „falunk”. Széles, fás, 
kanyargós utcákon, iker– és egyedülálló házak váltakoznak, hogy az egyhangúság 
látszatát kerüljék. Sok a gyerek. Meglehetısen vegyes a lakosság, megtalálható itt az 
autógyári munkás, állami tisztviselı, tanító vagy tanár, nyugdíjas bankmanager, casinó 
krupie meg még maffiózó is. Én nem állítom, de a rossznyelvek szerint Dominic 
Galucci amellet, hogy fıpincér egy divatos olasz étteremben, állítólag a helyi „família” 
izomembere is. Van itt mindenféle náció, igazi kanadai mikrokozmosz, pakisztáni, 
olasz, német, jamaicai, vietnámi és egy magyar, hogy magamat ki ne hagyjam. 

Mint mondom, Marco Petrullo egyike volt azoknak a szomszédoknak, a Lakeview 
Avenue–n, ( na ez a másik furcsaság, azt mondja, hogy lakeview, rálátás a tóra. Hol a 
tó? – kérdem én) akivel rendszerint szót váltottam, fıleg az esti séta közben. 
Megtárgyaltuk a gyep minıségét, a gyermekláncfő csökönyös igyekezetét, hogy 
tarkítsa a különben egyhangú zöld füvet. Lesz-e esı, jön-e a hó, emelték a vízdíjat, és 
miért nem javítja a város a feltöredezett aszfaltot az úton. 

Aztán lassan kiderült, hogy Marco egy nagy pénzügy intézet helyi irodájában 
dogozik, mint pénzügyi tanácsadó, köznyelven: tızsdei ügynök. Részvényeket, állami, 
községi meg vállalati 

hitelkötvényeket ad és vesz ügyfelei megbízásából. Öt éve házas, gyerek nincs, 
valahogy még nem jött össze, nem rajta múlott – mondja elvitathatatlan 
meggyızıdéssel. Az asszony nem dolgozik, nincs rá szükség. 

– Megvagyunk, köszönöm. 
A gondtalan élet elıfeltétele, egyszer csak úgy közvetve kiderült, – legalább is én 

úgy hittem, – az, hogy a feleség Russo lány. Egyetlen örököse a közelmúltban elhunyt 
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Johnny Russonak, aki csak úgy volt ismeretes a városban mint; Johnny the Fixer. 
Magyarul: Johnny, aki 

mindent el tud intézi. Tessék azt érteni alatta, ami tetszik. 
Persze, ha tudtam volna, amit Marco és a néhai após ügyvédjein kívül senki sem 

tudott, másként ítéltem volna meg Petrulloék gondtalan életét. 
Angelina Russo, – Marco csak úgy beszélt róla, hogy a Lina – aligha nyert volna 

akármilyen helyezést is a helyi szépségversenyen. Kissé karikalábú, alacsony teremtés 
volt, göndör, rakoncátlan fekete haját színes kendıvel kötötte hátra és rendszerint 
feszes pamutinget viselt. Kidudorodó, dinnye mérető kebleit csendes beletörıdéssel 
hordozta a ház körül, nem emlékszem, hogy valaha is hallottam volna tıle két szónál 
többet. Egyfolytában. A házkörüli virágoskertben paradicsomot, cukkínit és padlizsánt 
termelt. Hamvas fekete bajusza volt és ha mosolygott, ami ritkán fordult elı, az elsı 
fogai közt a félcentis hézag, Terry Thomasra, a rég elhunyt angol színészre 
emlékeztetett. 

Gyakran gondoltam rá, hogy mi késztette a jóképő latin Adonist, hogy életét a kis 
csúnyasággal kösse össze. Amikor aztán kiderült a Russo kapcsolat, már több 
magyarázatra nem volt szükség. Áldásom rájuk. 

– Hello, Marco. 
– Hello Steven –, fogadta a köszönést a szomszéd, azzal leállította a puffogó 

főnyírót és letörölte az izzadságot a homlokáról –, remélem ez az utolsó nyírás, már 
nagyon unom. 

– Miért –, kérdeztem –, szívesebben lapátolnád a havat? 
– Mondják, enyhe telünk lesz. 
– Hiszem, majd ha látom… – Rómeó lassan hason fekvı állapotba helyezte magát, 

hosszan sóhajtott, lemondással vette tudomásul az okos kutya, hogy itt most 
hosszadalmas ácsorgás következik és kényszerő a halasztás vacsora ügyben. 

Csak jóval késıbb gondoltam rá, hogy ez volt az utolsó, kimerítı eszmecserénk a 
várható idıjárásról, az ingatlanadó emelésérıl, a korrupt városatyákról és a 
benzinárakról. 

Valami rendkívüli változás állt be a Petrullo háztartásban, amire csak jóval késıbb 
kaptam 

magyarázatot, amikor egy alkalommal nekiszegeztem a kérdést, miután sorban 
álltunk a Home Depo pénztáránál a karácsonyi vásári–cirkusz kellıs közepén. Marco 
nagy kék plasztik ponyvát vett, én meg csontfehér latex festéket, az ajtókat terveztem 
újrafesteni az unalmas téli szezonban. Persze, be kell valljam, hogy nem lett belıle 
semmi, a festék meg szépen be fog száradni, mint a többi. 

De talán jobb ha az említett változásokról mesélek. 
November vége felé volt, késı ıszi hangulat, korán sötétedett és mi, Rómeó meg 

én, róttuk az utcákat, lelkiismeretes szorgalommal, spriccelve minden sarokkıre, 
lámpaoszlopra meg tőzcsapra. Rómeó. Nem én. Én csak asszisztáltam. Már nem volt 
főnyírás, a lehullott elsárgult levelek is begyőjtve komposztálás céljára, itt-ott már 
villogtak a karácsonyi fény-girlandok a házak ereszén, feledve minden takarékossági 
intelmet, a globális felmelegedést félı tudósok ellenére. A szorgalmas háztulajdonosok 
hoki-meccset néztek a tévén, sört ittak, nagyokat büfögtek és napsütéses golfpályáról 
álmodoztak. 

Feltőnt, hogy a Petrullo ház minden ablaka sötét, máskor rendszerint égett a villany 
a nappaliban, még ha nem is voltak otthon. Marco fekete Ford-Escortja az utcán állt, a 
garázsajtó nyitva és csak egy halvány piros lámpa világította meg az üres helyiséget. A 
garázs 

közepén egy-egy kertiszékben ült Marco és Lina, némán bámultak a semmibe. 
Fejük fölött egy kék strob-lámpa villogott monoton egyhangúsággal. Az éles, bántó 
fény kísértetiesen vetítette az ülı alakok torz árnyékát a csupasz fehér falon logó 
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absztrakt kreációra. Valami bizarr kombinációja volt az az ötágú csillagnak és a 
feszületnek. Fekete-fehér, nagy és primitív. Valahonnan halk, monoton, misztikus zene 
szólt. Intettem sután üdvözölve ıket, Marco alig-alig kézmozdulattal vette tudomásul, 
az volt az érzésem, hogy elkívánnak, keresztül néznek rajtam. Nem hagyott a látvány 
nyugton, úgy tíz óra felé beültem a kocsiba és nagy kerülıvel, mintha hazafelé 
tartottam volna, elhajtottam ismét a házuk elıtt. Ugyanaz a jelenet, ülnek némán a 
garázs közepén, bámulnak az éjszakába, és villog a kék fény, mint a felhıkarcoló hotel 
tetején a jelzıfény, az alacsonyan szálló repülıknek. Másnap este dettó. Intek: jó estét, 
Marco kelletlenül visszajelez, aztán megyek tovább. Egy hétre rá már nem is 
köszöntem, úgy csináltam, mintha nem is látnám ıket, aztán meg elkerültem a 
Lakeview Avenuet. 

Bevallom bőneimet, nem vagyok különb az átlagnál, az elsı adandó alkalommal 
bizalmasan megsúgtam a felfedezésemet Mr. Wilsonnak, aki velünk szemben lakik. 
Még aznap este Dan Wilson maga is elsétált a Lakeview-re, hogy személyesen 
megbizonyosodjon állításom hitelességérıl, majd részletesen kielemeztük a 
lehetıségeket, magyarázatot keresve Petrulloék furcsa viselkedésére. Feltételezem, 
hogy Wilson elmondta az ügyet a feleségének, az meg, jó szomszédhoz illıen, 
elújságolta a hírt Vesta Patelnek, aki két házzal a sarok felé lakik. Nem telt bele sok 
idı, az egész utca tudomást szerzett Marco és Lina Petrullo esténkénti virrasztásáról. 

Bill McInnis nyugalmazott városi levéltárnok, elismert tudója minden misztikus és 
paranormális tudománynak, jelentette ki ellenmondást nem tőrı határozottsággal: 

– Az UFO–t várják. Mi másra kellene a strobefény? 
A kocsijuk is azért parkol az utcán, hogy a bejáró út szabad legyen a landoló 

őrhajónak. 
A hír gyorsan elterjedt, és esténként pimasz tinédzserek fenhangon kiabálták a hires 

Star Trek parancsot: 
– Beam me up, Scotty! (Átsugárzást kérek Scotty, ahogy magyaréknál mondják) 
Pettrulloék hısiesen állták a gúnyolódást, kitartó következetességgel ültek a garázs 

közepén, meleg takarókba burkolózva… hidegre fordult az idı. Csak annyi változást 
észleltek a gondos megfigyelık, hogy a két kerti szék között kis asztalkán, már néhány, 
literes termoszban gızölgı tea, vagy talán még hatásosabb melegítı ital állt, hasznos 
kelléke a vég nélküli virrasztásnak. 

Mint említettem, karácsony elıtt szembetaláltam magam Marcoval a Home Depo 
pénztáránál. A találkozás elkerülhetetlen és úgy láttam Marco számára igen kínos volt. 
Szebb idıkben bátran barátságosnak nevezhettem volna a jószomszédi viszonyunkat, 
ami aztán olyan váratlanul hővösre fordult a házaspár bizarr viselkedése miatt. 

– Helló, Marco! – köszöntem rá. 
– Hi, Steven – készen volt, hogy otthagyjon, de én elkaptam a kabátujját és 

szembefordítottam. Nem ellenkezett. 
– A szentségit neki, Marco! Mi az ördög van veletek? Mi ez az éjszakai virrasztás? 

Az egész szomszédság aggódik miattatok, – ami igazából szemenszedett hazugság volt 
a részemrıl, a szomszédok mindent gondoltak, csak éppen nem aggódtak. – Az a hír 
járja, hogy az UFO–t várjátok. 

– Na, és? Mi van abban, ha úgy van. Ez egy szabad ország, azt várunk, amit 
akarunk – volt a kurta válasz és kész volt odébb állni. Elállt a szemem–szám. 

– Marco, te viccelsz. 
– Ez nem vicc, és ha megengeded, nem akarok róla beszélni – Ezzel a hóna alá 

kapta a nagy kék plasztik ponyvát és dirrel-dúrral elvágtatott. Még láttam, hogy bevágja 
a csomagot az Escort hátsó ajtaján és égett a gumi az aszfalton, ahogy sebesen 
kikanyarodott az útra. 

Na, gondoltam, itt megy még egy agyalágyult, és alig vártam, hogy hazaérve 
elújságoljam Dan Wilsonnak, hogy Bill McInnis UFO teóriája igazolva lett, maga a 
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principális szereplı által. Petrulloék várják az őrhajót. Niagara Fallson, a Lakeview 
Avenuen. Halleluja! Híresek lettünk, mint Rosswel, rólunk fog beszélni a világ és az 
ingatlan értéke duplájára fog emelkedni. Minden UFO–s dinnye itt akar majd tanyázni. 

– Petrullo maga mondta, hogy UFO-t várnak? – Hitetlenkedett Wilson szomszéd. 
– Becs szóra, tán csak nem feltételezed rólam, hogy ilyen életbevágó ügyben 

hazudjak? 
– No, de… – dadogott Dan Wilson – UFO? 
– Szó szerint azt mondta, hogy ez egy szabad ország, oszt azt várnak, amit akarnak. 
– Meghibbant a gyerek – állapította meg Dan, neki mindenki ötven alatt gyerek 

volt. Egy legyintéssel befordult a házba. 
Feltételezhetıen rögtön elmondta a feleségének… – szép dolog, ötven éves 

házasság után még mindig beszélı viszonyban vannak –, az asszony elhíresztelte Vista 
Patelnek, az meg Ms. Hunternek, Ms. Hunter a fodrászának, a fodrász a postásnak, és 
így tobább. Két napra rá az ellenzék vezére interpellációt nyújtott be a parlamentben, 
hogy a kormány tegyen lépéseket, hogy Niagara Falls helyett a nemzet fıvárosában 
szálljon le a várt őrhajó, mert micsoda dolog az, hogy egy koszos kisváros élvezze a PR 
elınyöket, csak azért mert kormánypárti képviselıt választott. Csak viccelek. 

Vicc? Mit ne mondjak, manapság én már semmin sem csodálkoznék. A 
szomszédság napirendre tért az UFO ügy felett, Petrulloék háza szinte elhagyatottnak 
látszott. Nem igen került már szóba a dilis házaspár, már a tinédzserek is elvesztették 
érdeklıdésüket irántuk – minden újság három napig tart alapon. Új divatnak hódolt a 
jövı nemzedéke, cifra betőkkel pisilték a lányok nevét a hóbuckák oldalába. Persze, 
hibás helyesírással. 

Marco Petrullo apja még a háború elıtt emigrált Calabriaból és a szomszédos 
Wellanban telepedett meg. Az idıs Petrullo számára –, persze még harminc éves se 
volt, amikor egy szebb élet reményében döntött a kivándorlás mellett, – a szebb életre 
vágyás másodrendő volt az elhatározás ügyében. Gino, a nincstelen mezıgazdasági 
napszámos, mind gyakrabban és gyakrabban keveredett nézeteltérésbe a 
barnaingesekkel a kommunista elvei miatt, és a gyors távozás a tengerentúlra a legjobb 
megoldásnak látszott. A család összekaparta az utazásra való pénzt és a wellandi 
rokonok címével a zsebeében Gino Petrullo hajóra szállt. 

Annak idején Welland volt a kanadai kommunista mozgalom központja. A húszas-
harmincas évek európai bevándorlók radikális rétegének népszerő végcélja volt az 
ontarioi kisváros, belértve a magyarokat is. Gino Petrullo hamarosan kitőnt 
rábeszélıképességével és az 

acél–munkások szakszervezetének a bizalmija lett egy acélmegmunkáló gyárban, 
ahol mint segédmunkás kezdte kanadai pályafutását. Amikor aztán a hamiltoni 
„família” magáénak igényelte az acélmunkás szakszervezetet, Petrullo testvér 
természetesen jelölt lett a Welland-Niagara szervezet elnökségi tisztjére. Mit ad isten? 
Egyhangúan megválasztotta a tagság akkor, és azután is, meg az elkövetkezı negyven 
évben is. 

Marco késıi gyerek lett, az apja már közel járt a hatvanhoz is, amikor a második 
feleség megszülte az egyetlen trónörököst. Nem sok öröme telt a kis jövevényben, 
néhány évre rá, rejtélyes körülmények között, Gino Petrullo elköltözött az élı 
maffiózók sorából. 

A „família” bıkezően gondoskodott az özvegyrıl és a kis Marcorol, a 
szakszervezeti „nyugdíj” fedezte a kispolgári életformát és többek között Marco 
egyetemi tanulmányait is. A St. Catharinai Brock egyetemgazdasági szakán nyert 
diplomát, mint pénzügyi szakértı, és kitőnı eredményei biztosították az Ethera Inc. 
tekintélyes pénzügyi intézménynél az alkalmazását. Természetesen, a famíliai 
közbenjárás is nagymértékben segített, ı maga sem tudta annak idején, hogy milyen 
fontos szerepet szántak a számára. 
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Marco rászolgált a bizalomra. Diszkrét, megbízható és ügyes volt. Ügyfelei között 
számtalan ismert nevő üzletember volt, akik ezidıben fedezték fel a részvény és 
hitelpapírok névtelenséghez kötött elınyeit. 

Marco ismert minden trükköt, és azok közé tartozott, akik megtaláltak minden 
kiskaput a törvények útvesztıin, hogy kliensei kétes eredető jövedelmét tisztára mossa 
és a Cayman-szigetek-i és a zürichi magán bankoknál biztonságba helyezze el. Napi 
nyolc-tíz órát töltött az irodában, az asztalán a három monitor megszakítás nélkül 
ömlesztette a számokat, Marco magabiztos határozottsággal döntött, kinek mit érdemes 
venni, idıben eladni. Hatodik érzékkel mérte fel a lehetıségeket és csak nagyon ritkán 
tévedett. 

Rövidesen az után, hogy elfoglalta helyét az Ethere Inc. niagara falls-i irodájában, 
egyik napról a másikra az iroda legeredményesebb ügynöke lett. Csak úgy jöttek az új 
kliensek, ismert nevek, mint DiDonato, Brisciani, Batelli, Commissio és ne elfelejtsük 
el Johnny (the Fixer) Russot sem. Gyorsan terjedt a hír bizonyos körökben, hogy az 
ügyes paisano 20–30 százalékos hasznot is tud produkálni. Legálisan! Szinte hihetetlen. 

Ritkaságszámba ment a népes olasz-kanadai társadalomban, de Marco jóformán 
családi kapcsolatok nélkül élte megrögzött agglegény életét, csak néhány 
unokatestvérrıl tudott anyai ágon, azok is fıleg Torontóban éltek. A mama viszonylag 
fiatalon távozott az élık sorából, rák vitte el. Így aztán Marco a jóképő árva gyerek, aki 
ráadásul még egyetemet is végzett, aki egy kis jóakarattal az orvos-ügyvéd-fogorvos 
lányos anyák által kívánatos kategóriába tartozott, gyakori vendég lett a környék olasz 
családjainál. Persze, volt elég üzleti jellegő eszmecsere is ilyenkor, hozzátartozott 
Marco munkájához. A pénz nem alszik, szokta mondani –, valami financiális zsenit 
idézve –, dolgozik hét nap, naponta huszonnégy órát. Igaz is, ha a tızsdék nyitva 
tartását vesszük tekintetbe, Hong-Kong, Singapuri, Tokyo, Zürich vagy London akkor, 
valahol a nap minden órájában lehet pénzt csinálni… vagy veszíteni. A mamák 
házasítási igyekezetei hiábavalónak bizonyultak, Marconak nem voltak házasodási 
szándékai. Élte a szabadúszók felelıtlen életét, esténként a divatos hotelek bárjaiban 
lógott, többnyire nem-olasz haverokkal és vasárnaponként, mise helyett, golfozni járt. 
Persze, tévedés ne essék, imádta ı a nıket. A hangsúly mindig a többes számon. 

Johnny Russo, Marco illusztris ügyfeleinek egyike, már igen rozoga állapotban volt, 
amikor a papírokban lévı vagyonának kezelését a fiatal paisanóra bízta. Tolószékben 
töltötte napjait, nagyothallott és mindenkivel goromba volt. Mivel telefonon nem 
lehetett vele üzleti ügyeiben tájékozódni, tájékoztatni, Marco rendszeres idıközökben 
megjelent a Russo háznál, hogy beszámoljon az ügyek állásáról. Ilyenkor az öreg Russo 
a pálmakertben fogadta a látogatót. Pálmakert? Egy kis túlzás, azt a huszonvalahány 
négyzetméteres üvegházat pálma-kertnek nevezni, csak azért, mert néhány vézna 
legyezıpálma hervadozik az olasz róma-paradicsom palánták között. Ugyanis, Senor 
Russo minden vágya az volt, hogy kitenyéssze a magnélküli és puhahéjú róma-
paradicsomot, feltehetıen még mielıtt az úr magához szólítaná és beutalná a jól 
kiérdemelt mennyei paradicsomba, amit lelki atyja, Monsenor Purificati oly 
határozottan kilátásba helyezett, de amiben meg ı maga, Father Purificati sem hitt. 
Pedig ı aztán, hivatásából kifolyólag is hitt, igazi hivı ember volt. 

Senora Alexa Carducci, Johnny Russo szőkmarkú házvezetınıje, minden 
alkalommal kis ezüst tálcán olasz kávét, igazi eszpresszó kávét szolgált fel a 
látogatónak, egy darab – tévedés ne essék – egy darab mandulás biscottival és egy 
kupica grappát a ház urának. Ez volt a rend, Marco megitta a kávét egy hajtásra, de arra 
már nem került sor, hogy a süteményt is megkóstolja, az öreg maffiózó türelmetlenül 
sürgette, hogy térjen a látogatás lényegére, arra, hogy állnak a pénzügyi dolgok. (Oda 
se neki, jövı hónapban, Senora Alexa, majd felszolgálja neki ugyanazt a biscottit. Eláll 
az, száraz sütemény, az a dolga, hogy elálljon) Egy alkalommal, a házvezetını 
elmaradt, – köszvény kínozza a vén satrafát, legyintett Senor Russo – és helyette egy 
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szürke, kis, egérszerő nı hozta az ezüst tálcát, kávéval, két kupica grappával egy 
tányéron magasan púpozott manecottival. 

Az öreg rosszalló tekintetet vetett a megrakott tálcára, majd a lányra, aki félszegen 
állt, míg egy legyintéssel el nem lett bocsájtva. 

– Ez a kis csúnyaság? Angelina. A lányom. Szerencsétlen teremtés, úgy néz ki, 
hogy vénlány marad, már huszonhat, senkinek sem kell– kis szünet után, még 
hozzátette, – majd elmegy apácának. 

– Na, nézzük, hogy állunk? – zárta le a témát az öreg. 
Marco kiterítette a papírjait és sorban ismertette a részvények, kötvények legutolsó 

árfolyamait. Már az ismertetés felén túl volt, amikor Senor Russo feltette a kérdést. 
– Ugye fiam, te nem vagy nıs? 
Marcot úgy érte a kérdés, mint egy mennykıcsapás, elöntötte a hideg verejték, 

csapdában érezte magát, ahonnan nincs menekvés, behunyt szeme elıtt vibrált a kis 
csúnyaság karika lábával, apró, fekete, malac szemeivel, suhancos, pelyhes bajuszával. 
Kapkodva fejezte be a beszámolóját és rövid félóra múlva úgy menekült a Russo-
villából, mint akit üldöznek. 

Az irodába érve, a elıvigyázatosság érdekében, a biztonsági elıírásoknak 
megfelelıen, mint mindig, Marco betáplálta a dosszié tartalmát az iratmegsemmisítıbe. 
Az ügyfelek pénzügyi titkait többszörös jelszóval ırizte az ügynökség a computer 
rendszerében, ahhoz a hivatott személyeken kívül más nem férhetett. Megsemmisítettek 
minden kézzelfogható, látható nyomot. Már-már az utolsó oldalt is a beleillesztette az 
iratmegsemmisítıbe, amikor a pirossal, vastag számokkal szedett végösszeg, mint egy 
gonosz kisördög, Marco képébe röhögött; 

$3.456.965.24 
Angelina + 3.5millio=??? 
Nem is beszélve a 38 hektáros szılészetrıl, a villáról a két kıoroszlánnal, a 

hamiltoni kıbányáról és a még ki tudja, hol rejtızködı legális és illegális vagyonról. 
Johnny the fixer még a honfitársai között is gazdagnak számított. 

$3.456.965.24 
Angelina!! Karikalábú, bajuszos és dobseggő… de jó nagy dudái vannak. Marco 

szerette a nagymellő nıket, legyen az szıke, vagy barna, alacsony vagy hórihorgas, 
nem számit, csak a cici legyen nagy. Három és fél millió. Angelina! Akárhogy 
erılködött, nem tudott megszabadulni a kettıs víziótól. Relative rövid karrierje alatt 
mindig más emberek pénzét számolgatta, gyarapítgatta… három és fél millió, olyan 
elképzelhetetlen, elérhetetlen soknak látszott, mint a Hold, oda meg vissza. Gyalog. 
Három és fél millió, te Uram Isten… de milyen áron? Angelina? Bajuszos angyal. 
Soha, soha, inkább az éhhalál. Aznap este a sárga földig leitta magát a Sheraton 
bárjában.   

 
 
 

Folytatjuk!…. 
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PÉTER ERIKA 
 
 
 
Feltámadás elıtt 
  
 
Szecessziós ékszer 

a várandós faág, 

bimbója Tiffany- 

tükörbe fagyott, 

pár napos tavaszát 

ırzi jégbe zárva; 

opálcseppbe rejti 

a boldog tegnapot. 
 
 
* 
 
 
Hátam mögé állok,  
bámulom magam, 
nagyra nıtt árnyékom  
alkonyba takar, 
 
lábujjhegyen lépek,  
ne is vegyem észre;  
tükrömig elvezet 
 

arcom lidércfénye, 

nézem közhelyeim, 

kopott csillogásom, 

táguló pupillám, 

mosolygó magányom, 

sorsomnak álcázva 

 
gondtalannak látszom,  
nyakamból keblemre 
 
zuhan aranyláncom, 
 
mennyi vágy, fájdalom  
bolyong most is bennem,  
mezítelen állok,  
s Te jössz velem szemben. 

 

 

* 

 

Szeretném, 

ha a Tejúton 

pisztrángok 

 

úszkálnának, 
melléd röpülne  
egy fınixmadár, 
s én szégyenlıs  
rajongással 
lesütném szemem. 
 
* 
 
Egyszer minden tenger 

sivataggá válik,  

homokszemecskékbıl  

Szahara nı, 

csöpp gyermeklapáttal 

kiásnám keresztem, 

szők búvárruhám  

szorongatja testem, 

víz alatt is fájnak 

a lappangó jajok, 

szeretnék mélyebbre 

elmerülni benned, 

de visszahúz zárkózott, 

szemérmes szerelmed, 

fuldokló fonémák, 

nyelv-alatt-szavak, 

végül mindkettınkbıl  

szürke por marad. 

 

* 
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Három napja  
szeretetre szomjazom, 
ismét esik, légtornászként 
fátyol-cseppek lógnak  
láncként összebújva,  
kábeldrótokba fogódzva  
hogy a sárrá-bomlott hóba   
hulljanak, 

 

buborékok táncolnak 
a föld asztalán, tócsák 
fröcskölik a harisnyákat, 
de a még  smink-nélküli 
primadonna-fák 
e tájnyi öltözıben 
már készülnek lombosodni 

 

ablakomon gördülı 
cseppek golyóstollai 
rajzolják sziluetted 
és látom kinyújtott kezed, 
ez a Harmadik Nap  
a testedé, 

 

s lelked a vizek felett lebeg. 

 

 

 

*  

Pocsék volt az a nyár, 
viharszárnyak tépázták tetınk, 
mi, nık - tócsába mártott rongycsomók - 
madárijesztıvé áztunk a kapualjban, 
a parkban hajléktalanok 
ponyvával takarták le a színpadot, 
s a kitaposott macskaköveken 
átázott elkopott cipınk. 
Kinıtt kardigánként feszült ránk a város, 
sáros szerelvények sírtak síneken. 

----- 

Az állomáson most is gyorsvonat tolat, 
kókadt lampionként lebegnek esernyık, 
kendıt nem lobogtat senki, 
elrejti arcom a rám zuhanó zápor, 
fázom, összekulcsolódik, 
majd kinyílik kezem, 
dermedt ujjam denevérszárny, 
már mind a tíz feszül. 

 

  

Megjelent a 2011/3-as Bárkában. 
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VERASZTÓ ANTAL 
 

 
Visszafelé Járó óra 

 
Próbálkozás 
Ki tudja, melyik ısöm tekintetével nézem az elém táruló világot - morfondírozott magában a 
Krónikás. A fejében lakozó, visszafelé járó emlékórát próbálta mőködésbe hozni, melynek hatásától 
a múltbéli dolgok elıbukkanását várta. Ezek aztán tetszésük szerint hol elıjöttek, hol meg 
elmaradoztak. 
Hıseinek nevet is akart adni, de aztán letett róla, mert úgy vélte, a véletlen névazonosság révén 
elıforduló sértıdéseket ily módon lehet leginkább kiküszöbölni.  
Sétálok egyet - gondolta magában a Krónikás -, ülve nem lehet jól gondolkodni. Pedig vigyáznom 
kell, nehogy összezavarjam a dolgokat. És az ismeretlennel viselıs nap küszöbén elindult a 
virágszirmaikat rég elhullajtott hársfák irányába. A gondolkodás a tervezettnél hosszabbra nyújtotta 
sétáját.  
Hát, bizony a szerepek idıvel cserélıdnek - szögezte le magában, most neki, a Krónikásnak kell 
visszanézni a maga életére. (Lehet, hogy majd sikátorokban is kell neki kóborolni?) Az ıszi nap 
melege áthatolt a ruháján, miközben hazafelé tartott. 
Otthon aztán a Krónikásnak a klasszikus angol költıket támad kedve lapozgatni, szeme hamarost 
ráesik egy helyre: Walter Savage Landor: „Hetvenötödik születésnapjára” címő, idemásolt versére: 
 

Nem vívtam, mert nem volt ellenfelem. 
A természet s mővészet volt szerelmem: 

Élet-lángnál melengettem kezem; 
Most, hogy lohad a láng, ideje mennem. 

 

Ide hozzám, segítség! Engem, a Krónikást is nemrég emlékeztettek hetvenötödik születésnapomra. 
Közben talán észre sem veszi, hogy egy félbe maradt mozdulat után neki kezd az írásnak.  

 
 
Tılünk délebbre 
A visszafelé járó óra elsı percei: - Jaj, nekem! Mennyi hely és mennyi név! Puszta tényként 
említhetı, hogy a Krónikás még járt Jugoszláviában, a török kávé, az érlelt törköly, a nyárson sült 
birka, zöldhagyma, sült erıs zöldpaprika és a testes Carpazar vörösbor mind-mind erre az útjára 
emlékezteti. 
Mivel a Krónikás a meglazult remények idején is hitt a találkozásokban, itt is azt kereste, ami 
számára hiányzott: a bálványok nélküli világot. Este a Duna közelében, a halott kövekre rakott 
tüzeknél, míg tamburák siratták a torkon ragadott csendet, a Krónikás ajkára is ráolvadtak a szavak, 
mikor az éjben parázslón felizzottak a lányok hajától sebzett virágok.  

Évek hosszú sora telt el az óta. A Krónikás lépéseiben már csak a porrátört idı csikorog, ezek az 
emléksorok is csak, mint a hulló falevelek, akadtak fenn az emlékezés kopjafáján. 

 
 
Váróterem a világ 
A Krónikást megindította Kımíves Kelemenné örökös rabsága, ezért fogadta be magos Déva vára. 
Álomba illı történetet élt át a magasan fekvı várrom ıszi környezetében a már sok rügyfakadást 
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megért bokrok között. A romok közt sétáló lánynak latin neve volt, meg olyan zöld szeme, mint a 
fák leveleinek. 
A Krónikás ebben biztos volt, meg abban is, hogy örültek egymásnak, mert ezer évnél is régebben – 
még sohasem – találkoztak. Micsoda pillanatok! 
A lány aranyló-szıke haján a bágyadt ıszi nap tüze világolt. A fák rejtekében aztán csókolózni 
kezdtek, pedig mindketten tudták, a fával együtt az árnyék is meghal. A dolgok ennyiben maradtak. 
A lány akkor is szép volt, amikor búcsúzás közben a Krónikásról az idıtlenségbe tévedt a tekintete. 

 

 

Pályaudvar 

A hangszóróból egy nıi hang: Gyorsvonat indul Murmanszk felé a harmadik, Moszkvába az ötödik 
vágányról. Fiatal orosz nı hangja, akit talán egy szempillanatra már valahol láthatott is a Krónikás. 
Talán éppen akkor, amikor a Néva egyik hídján állva hosszasan nézi a feléje úszó felhıket az égen, 
és észre sem veszi a Krónikást, csak az ıt. 
Pedig a Krónikás nem is érti, mit mond, csakhogy érkezik, vagy indul, ezt is csak inkább gondolja. 
Csak a bemondónıre figyel, akinek arca láthatatlan, de a hangja megmaradt.  
Közben más nıkre is gondol, akiknek arca talán már örökre elmerült az idıben, de hangjuk 
megmaradt. Talán éppen annak a fiatal nınek a hangjában, aki a hangszóróban beszél, és már kezd 
egyre ismerısebbnek tőnni a Krónikás számára. 

 
 
Balkán 
A Krónikás valahonnan azt hallotta, hogy a Balkánon háború lappang, úgy gondolta, hogy a veszély 
keresése csak bonyolultabbá tenné a dolgát. Inkább a szempillantásnyi emlékeknek szentelte magát. 
Egyszerően úgy is mondható lenne, egy szó, mint száz: a Krónikás valahol a Balkánon fiatal 
apácákat látott. Sejteni vélte, hogy pörge fityulájuk alatt percre kész mosolyt rejt az arcuk. És ahogy 
léptek, úgy mozdultak az almatapintású térdek. A fekete ruhák mögé sáncolt beszentelt kis kebleik a 
Krónikástól karnyújtásnyira pihegtek céltalanul. 
 
 
Estellik 
A Krónikást még arra is emlékezteti a visszafelé járó óra, hogy az alkonyatban mindig gyönyörő 
lányok sétáltak a korzón. Legalább egynek a nevére szeretne most visszaemlékezni, hogy bemutassa 
az olvasónak. Egy lengyeleset vagy  
szlávosat inkább? Nem tudja. Zavarja, hogy az emlékezete már nem a régi, csak az emlékei azok. 
Az idı-óra visszafelé nehezebben jár.  
Az viszont bizonyos, amikor a hegyek között járt, látta, hogy a szél a város felé nyargal s ı hagyta, 
hogy az út egyedül ballagjon utána. A völgyet nézte s fölötte a napot, ahogy a délutáni fények 
burkát törögetve készülıdik vissza a hegyekbe. 
Mint az ünnepnapot, úgy várta az alkonyatot. Tudta, már sok nap véget ért, de látni a színeket, mely 
a fák bırén örökre megmarad, csak ott, a görbe hegyek oldalán szabad.  
Ahogy fogyott az alkony fénypalástja, úgy nıtt a lányhajak nyújtózó árnya. Végül a napot elnyelte 
valami katlan, az út visszafordult az alkonyatban, a szél a lányok hajával játszott, a szelíd forrás 
fázott. Jött az éj, a Krónikás odabújt hozzá, feledni nem is tudná. 
 
 
Dombok közt 
A szelíd dombok közt felejtett ösvényen megint csak a Krónikás csatangol. Csalán és fodormenta 
kíséri lépteit. Érkezésének örömére egy görnyedt hátú öreg meggyfa tőzpiros csengettyőkkel 
csenget. Így teljesednek ki színek, órák, percek, az emlékezés kézzelfoghatatlan képe. A Krónikás 
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szemében öreg házak ablakfénye, fülében gyógyító füvek hallgatása, tenyerében a gyermekkori 
kavicsok mása. A patakra hajló főz tövén a harmat, hős árnyéka az idı marta falnak, csak hallgat, 
hallgat és emlékezik. 
És aki most nem könyökölhet ki az öreg házak ablakán, annak arcára a Krónikás emlékeiben 
kettızött ırség vigyáz. 

 

 

 

 

 

Szabálytalan riport egy kisfiúról, 
március idusán 

 
Évekkel korábban történt városunkban, március 15-én. Már csendesül a nagy sürgés-forgás, 
ünneplı embergyőrő állja körül a Kossuth-szobrot. Szép idı van! Szép nap! Egy kisebb csoport a 
szálloda feljárójának lépcsıirıl – mint valami alkalmi tribünrıl – nézi, hallgatja az ünnepi 
programot. Magam is ott állok, meg az a fiatal édesapa is, aki hároméves forma kisfiát nyakába 
ültette, hogy az még nálunk is többet, messzebbre lásson. 
Ez a kis emberke – ötlik eszembe – még nem tudhatja, nem értheti, mit jelent nekünk, felnıtt 
magyaroknak „ezernyolszáznegyvennyolc.” İ még nem boldogul el a felnıtt érzelmek, okok, célok 
világában. Azt sem tudhatja, hogy városunk közönsége 1904 óta róhatja le kegyeletét Kossuth 
szobra elıtt. 
Tévedtem! Ez a kedves kisfiú ennél sokkal többet tudott. Belopta magát a körülötte álló, lélekben is 
ünneplı emberek szívébe. Kérdéseivel tette ezt, melyeket édesapja válaszaival együtt megkísérlek 
szó szerint idézni: 
– Apa, Kossuth Jalost ünnepeljük? 
– Igen kisfiam. 
– Itt van eltemetve? 
– Nem, Budapesten egy nagy temetıben. 
– Apu, mi az a koszorú? Virág? 
– Igen kisfiam, sok virág egybekötve. 
– Miért rakják a sok virágot a szoborhoz? 
– Tiszteletbıl! 
Most én is tiszteletbıl írom e sorokat, kedves kis barátom. Nemcsak Kossuth, Petıfi, Táncsics és a 
többi nagyok, és nemcsak történelmünk legfényesebb lapjainak okán. Nemcsak elveszettnek hitt, 
történelmünk során többször is mellızött ünnepünk okán. Temiattad is, édesapád miatt is, 
mindannyiunk miatt, akik ezen a napon „a hit, remény és szeretet” oltalma alá szeretnénk ajánlani 
Téged. 
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VERASZTÓ ANTAL 

 

PETİFIHEZ 

„Még holta után is 
     kedvét keresem én.” 

 
A sokágú fák levél nélkül hallgatnak, 
de már víz, föld, felhı szaga van a Tavasznak 
mint hajdan március idusán 
a seregnyi nemzetiszín kokárdán 
most is hővöske szél babrál. 
Utcahosszat ásít az ég, egy felhı épp hogy 
esıt nem csorgat 
így ünnepeljük a csak egyszervolt 
ezernyolcszáznegyvennyolcat. 
 

Pest, 1986. március 15. 
 
 
 
MÁRCIUS IDUSÁN 
 
Szelet lehel a mindenség szája 
sebezhetetlen csontok fölött 
türelmetlen a fák topogása. 
Költı! Így tavasztájt 
még mindig felsajog az a 
néhány lapát föld 
mely melléd temette 
a megálmodott szabadságot. 
 
 
 
NAPIHÍREK 
 
Valami idıtlen vágy készülıdik a rügyekben 
sietıs léptekkel van tele a város 
a szélhordta újságlap betője sáros 
valami oltalomra várás vacog a szívekben. 
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BALOGH ÖRSE 
 
 
Pillantásba zárt évszakok 
 
Szirombontó napsugár  

gyümölcsérlelı nyár  

felhık közé feszített  

tél és tavasz  

alszik szemhéjad alatt  

 
 
 
Mulandóság  
 
Amit ifjan nem hittem  

ma nappalom és éjjelem.  

Fájdalomra ritkul az álom,  

nappal még csodára várok,   

de a nappalok  

árnyékot vetnek lábam elé.  

Úgy haladok elıre,  

hogy tudom, egyszer  

én is megbotlom a  

lábam elé vetett kıbe.   

 
 
 

Ars poetica  
 
Süssön napsugár  

homályból vezessen holdvilág  

nekem már nincs más dolgom  

mint embernek maradni  

 
* 
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KARAFFA GYULA 
 
 
A vadnyúl fia 
 
Házinyúl lettem. Egy konformista féreg  
az apám szerint – aki csak vadnyúl maradt –.  
Untam már magam, az ugrálást, a rétet,  
hogy kilenc a testvér, és száraz a falat,  
 
beköltöztem hát egy falusi udvarba,  
hol mindenem megvan, amit csak nyúl kíván,  
– káposzta torzsája, kenyér, táp, meg alma – 
és gazdám érces hangja lett a litániám.  
 
Néha egy-egy nyúllány kerül ketrecembe,  
– ahogy mondják jó vérfrissítı bak vagyok –  
vagy száz fiam van, de egy se néz szemembe  
 
amikor mesélek, – apámról hallgatok –,  
túl közel van a múlt, és a zsigerekbe  
elevenen élnek még a szabad napok.  
 
 
Disznóvágás... 
 
Fején, a lábán, a nyakán nagy sebekkel  
csak feküdt, akár egy áldozati bárány,  
vére maradéka kifolyott a földre,  
a többi besózva gızölgött egy tálkán.  
 
Vérzı sebébe ujjam beletettem,  
– nem tiltakozott – elhittem hát halálát,  
s valami földi örömet éreztem,  
mikor a böllér megélezte bárdját.  
 
És néztem, ahogy széthasadt a teste  
sonkára, karajra, dagadóra, hájra,  
– a jövıt láttam a bőzös belekben –  
 
így lett mindınknek hasznos a halála.  
Aztán csak ettem. És ittam is, vedelve,  
én, a mindenség hitetlen Tamása. 
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ÓDOR GYÖRGY 
 
Nézelıdı 
 
Amikor elıször eljöttél és láttad,  
az ágyamon durva lópokróc van,  
a szoba olyan keskeny,  
a nyílt folyosón fér el a szekrény,  
könyveim a sarokban egymásra  
púpozva, alig kaptál levegıt a döbbenettıl.  
Talán azt gondoltad, hogyan lehet itt élni.  
Hosszan bámultad az elıtérben a stokira  
helyezett, zománcától foszladozó lavórt,  
az egyetlen lehetıséget a tisztálkodáshoz.  
Nem ehhez voltál szokva.  
Ha tudtad volna azt is, a házinéni  
folyton hallgatózik és a másik oldalon  
olyan vékony a fal, szeretkezésünk  
hangja is átszőrıdik, elrohantál volna.  
De akkor megpillantottál egy  
katicabogarat az ablakpárkányon,  
ujjadra csalogattad, majd türelmesen 
átterelgetted az enyémre.  
Többet ért a világ összes aranyánál,  
mert ezt követıen jobb lettél,  
ha egyáltalán lehettél náladnál jobb. 
 
Amikor magamba roskadva ültem  
az ágy szélén, szék hiányában,  
mert a volt lakótársam és barátom,  
az a hülye, egy nı miatt felakasztotta magát  
mielıtt meglátogathattam volna,  
te Jézusról beszéltél,  
hogy jóllakatta az embereket  
az összegyőjtött morzsával,  
meggyógyította a vakot,  
csak rád kellett néznem és elhallgattál.  
Hiszen jól tudtad, én nem hiszek a csodákban,  
a Laci nem támasztható fel többé,  
és a költı sem csak úgy születik,  
hanem meg kell élnie ahhoz ilyeneket,  
minél gonoszabb körülmények között,  
hogy azzá válhasson. 
 
Kerestem valamit. Nézelıdtem 
az ablakon, hosszan nézelıdtem, 
de nem találtam neked egy katicabogarat, 
hogy visszaadhassam. Sajnálom. 
 
 
 

Hosszú kilométerek 
 

Nem tudom, mire gondolsz mostanában. 
Én rajtad kívül alig másra. 
Elfáradt a lábam, annyit kószáltunk 
együtt a városban és azon kívül, 
már alig bírlak követni. 
Régi ismerısök jönnek szembe, 
arcomra húzom a kabátgallért 
kényszeredve, nincs mit mondanom 
nekik, a kérdéseiktıl irtózom. 
Leülök az állomással szembeni 
kıkerítésre, ahol elıször éreztem, 
milyen a vállad és a melled, 
elnézegetem a tehervagonok 
bakterfülkéit, hátha ráismerek 
arra, amelyikben állatok 
módjára üzekedtünk. Belehalok. 
A hangod színe, amikor mondtad: 
én leszek a te kis feleséged. 
Mennyi mindenben tévedtünk, 
pedig még úgy nézek rájuk, 
mintha megvalósult volna. 
 

Marad ez a huncut képzelet, 
a köd és esı áztatta házak, 
savanyodó kenyér, uborka 
a dunsztosüvegben. Letakarom. 
 
 
Téli séta 
 

Sétáltatlak, ahogyan jólesik, 
idegen utcákban, egymagam, 
csak gondolat vagy, a hó szerint 
alakod árnyékként feldagad, 
 

olyan, akár fehér házfalon 
növı sötétfoltos olvadás. 
Lábaim, két nehéz fájdalom. 
A metszı szél válaszodra vár. 
 

A fenyık tövében pár toboz 
ırzi a korhadó levelet. 
Ahogy múlok, úgy is változom 
meg, ennél nekem jobb nem lehet, 
 

nincs ki elıl és nincs ki után 
vánszorogjak én, ketten vagyunk 
csak és ez a kusza délután. 
Fákon a dér, ıszülı hajunk. 
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MENTOVICS ÉVA 
 
 
Háborgó miértek 
 
Sejtelmes  
álmok osonnak  
(nézd, anyám!),  
s gyertyaláng ırködik  
e tavaszi éjszakán.  
A csokrot, mit néked szánok,  
karjaidba rég nem zárod,  
s nem ölelsz át féltın,  
mint egykoron,  
de tudd, elfeledni  
késıbb sem fogom,  
mily terhet cipeltél  
negyven éven át.  
Küzdelmeid sorát,  
mint gyermek éltem át,  
s mert felelet nem akadt  
a háborgó miértre,  
kutattam az okot,  
megtudjam, mi végre  
adatott Néked oly kevés  
e földi pályán?  
… de tudom, Anyám,  
óvó tekinteted 
fönt vigyáz rám.  
   
 

Néked adnám… 
 
Forró nyarak minden ékét néked adnám jó anyám, 
hogyha kezed foghatnám még, és elébed szórhatnám 
zöld pázsitok lenge selymét, szivárványt, a domb felett, 
holdfény ezüst csillogását, a nyár esti felleget, 
 
búzavirág halvány kékjét, pipacs piros bársonyát, 
mézillatú szellı csókját, ahogy leng a hárson át, 
tengermélyrıl igazgyöngyöt, mely valahol ott lebeg,  
ahol a csönd ezerszínő, s évezredeket belep. 
 
Kegyetlen a sors szeszélye, búcsúzni sem engedett, 
befedte a néma göröngy lélektelen testedet. 
Bánat könnye hull a rögre, érted sírok, jó anyám,  
s bízom, hogy a lelked boldog égi társad oldalán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gesztenyevirágzáskor 
 
Bár gondolatim gyakran másfelé matatnak, 
még hallom csengését áldott, szép szavadnak, 
és a dallamot, mely szíved húrján rezdült. 
Rég volt. Megfáradt lelkemre lomha csend ült, 
 
és tavasszal, midın zsendül az új élet, 
pillantásom egy kerti padra téved, 
melyre szíves keretbe véstem két nevet. 
Álmaimban olykor rám ragyog szép szemed, 
 
kezed nyomát ırzi a szilakert amott, 
gerlék búgnak mellette méla dallamot 
a gesztenyefánkon, mely fölénk terült rég, 
ám hasztalan várom, hogy jöjj, és leülj még. 
 
Május táján most is gyertyák gyúlnak rajta… 
mind teérted, drágám. A sors úgy akarta, 
hogy gyász, emlékezés lengje be a házat. 
Tiéd az öröklét, ám enyém a bánat. 
 
 
A szolgalelkő 
 
Torkunk kiszáradt, nem bírja most tovább, 
hiába gyızködnénk, a gıgös, ostobák 
hangja túlharsogja megfontolt szavunk’. 
Indulatra, dacra már nincs mit mondanunk, 
mert hiába a hit, jó szándék, akarat, 
nehéz ledönteni oly erıs falat, 
melynek bástyája a hatalomra épül, 
s pazarló termeiben látnak vendégül 
minden potyalesı, befolyásos urat. 
 
Nézd, a szolgalelkő ma is ott mulat, 
hol zsírosabb koncok lesnek a fazékból! 
Könnyen megélne a régi maradékból, 
de megszokta szép, pazarló életét, 
s lám, identitása akár egy szélkerék; 
ellenállást sohasem tanúsítva, 
arra fordul, amerre meg van írva. 
 
Életfilozófiája: Légy rugalmas! 
Elvárás szerint beszélj, hogy nyugton alhass! 
Ha sírsz, vagy nevetsz, urad után tegyed! 
Buzgón hajbókolva köszönd meg a kegyet! 
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MESTER GYÖRGYI 
 
 
Babett 
 

Babett, a markotányosnı, kereskedıként férkızött a sereg közelébe. Követte a katonákat, aztán 
egyszer csak ott ragadt. Nagydarab, fiatal, tüzesvérő nı volt, tele életkedvvel, örökké csatározásra 
készen. És nem csak a harcban, a szerelemben is.  

Tudta, mit vállal. Azért fogadták oda, hogy képviselje a nıi nemet, helyettesítse a távol lévı 
anyákat, feleségeket, szeretıket. És ı tette a dolgát. Ha kellett, fızött, pedig volt szakács is a 
táborban, ha kellett, sebesültet ápolt a felcser mellett. És persze, ha arra volt szükség, helytállt 
nıként. Sokan jártak hozzá alkalmanként, egy-egy gyızelem, vagy éppen vereség után. Máskor 
meg csak úgy, ha kedvük támadt rá. 
İ volt a tábor cafkája. De nem bánta, büszkén felvállalta, sıt, élvezte a helyzetét. Tudta 

magáról, terméketlen, megmondták neki már régen: ne reménykedjen, gyermeke nem lehet. Hát ez 
is hajtotta. Néha saját gyermekének érezte a félénk újoncokat, akkor anyáskodott felettük, máskor 
pedig magát érezte gyermeknek, egy-egy éltesebb hadfi mellett. 

Igazi rendszerességgel viszont csak hárman jártak hozzá. Három megfáradt vándor, akiket 
otthon nem várt senki. A legfiatalabb azonban még nem adta fel a reményt. Majd, ha egyszer 
hazamehet, tán kerül mellé asszony. De addig is. Babett kéznél volt, és be nem vallottan, lassacskán 
már ragaszkodott a lányhoz. 

Az idı meg telt, vesztett csaták váltották egymást a gyıztesekkel, s egyszer csak azt vették 
észre, nagyon megfogyatkoztak létszámban. Babett nem sokáig kérette magát, jól bánt a fegyverrel, 
hát kérte, osszák be az elırenyomuló csapatba. Mit neki az, eddig is harcolt a bajtársaiért, most 
legalább közvetlen közelrıl tehet értük valamit. Védheti az életüket, ha mellettük, velük együtt 
harcol. 

Tudatosan hátra parancsolták, mert féltették, egy eltévedt golyó mégis megtalálta. A combján 
fúródott át, a karját is súrolva. Ketten vitték vissza a táborba. A felcser ellátta, de hozzátette, nem 
mehet velük tovább. Veszélyeztetné az életét, fertızés léphet fel, ágynyugalomra van szüksége. 
Majd utánuk megy, ha felgyógyult, vagy érte jönnek, ha a hadi helyzet megengedi. 

Babett így hátra maradt. Egy rokonszenves, egyedül élı öregasszony vette pártfogásába, aki 
vállalta, hogy a házába fogadja, míg teljesen fel nem épül, meg nem erısödik. A csapat elvonult. 

Alig telt el két hét, Babett, bár a sebe gyógyulni látszott, kezdte rosszul érezni magát. Folyton 
szédült, hányingere volt, a rosszullétek egészen legyöngítették.  

Az öregasszony nem állhatta meg szó nélkül: állapotos vagy, te lány, ne tagadd!  
– De az nem lehet, néne! Nekem megmondták, nem lehet gyerekem.  
– Pedig mégis lesz, várd csak ki a végét – jósolta az öregasszony. 
És neki lett igaza. Babett gömbölyödni kezdett, dereka megvastagodott. Késıbb a rosszullétek 

elmúltak, és valami angyali nyugalom szállta meg. Csak a félidı elteltével kezdett el afölött 
gondolkodni, vajon ki lehet a gyermeke apja? A sereg felıl nem jött semmi hír. İ ugyan utánuk 
mehetett volna, ha tudja, hol keresse – a zavaros harci helyzet, meg az egymásnak ellentmondó 
hírek alapján - a régi századát. De nem tudta, hát csak várt.  

A napok csendben teltek, változás csupán akkor következett be, amikor az öregasszony, ki 
oltalmába fogadta, egyik napról a másikra elment. Eltemette, meggyászolta, mivel rajta kívül nem 
volt senkije, aztán csak várakozott tovább. Az fel sem merült benne, hogy féljen, akár a szüléstıl, 
akár az egyedülléttıl. Nemhiába volt a seregnél, katonavér csörgedezett az ereiben. 

Fegyvere volt, azt hagytak nála a bajtársai, bánni is tudott vele, hát nem félt, bár olyan hírek 
jöttek, hogy míg az övéi gyızelmet-gyızelemre arattak, az ellenség megfutamodván csapást váltott, 
immár hazafelé szaladnak, a határ felé. 

Babett búvóhelye épp az útjukba esett. Tudta jól, mégsem félt. Már nagyon közeledett az ideje, 
érezte, bár tapasztalata nem volt, nemsoká megszületik a várva várt gyermek. 
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Egy éjszaka szokatlan zörejeket hallott. Ébren virrasztott, nem hagyták aludni a meg-megújuló 
fájások. A külvilág neszeire fülelt, remélve, ha elterelıdik a figyelme, tán könnyebben viseli a 
szenvedést. 

A pislákoló gyertya fénye mellett, óvatosan kifelé kémlelt az ablakon. A háztól nem messze, a 
bokrok között felfénylett valami. A holdfény fegyver vasán csillant meg, a szeme hozzászokott az 
ilyen látványhoz, nem hiába vett részt olykor-olykor maga is az éjszakai portyákon. 

Aki lopva jön, az csak rosszban sántikálhat – gondolta. Nem magát féltette, hanem a gyermekét, 
ki éppen úton volt a kinti világ felé. Ha ı most nem védi meg magukat, a gyermek tán sosem 
ismerheti meg az apját. 

Nem habozott, és ahogy a sötét alak egyre közelebb lopódzott a házhoz, fegyverét a keze 
ügyébe helyezte, majd amikor a másik lıtávolba került, ujját a ravaszra tette. Kétség sem férhetett 
hozzá, az ismeretlen lopni jött, rabolni az éjszaka leple alatt, vagy kiszimatolta, hogy egy nı van 
csupán a házban, egyedül, mit tehetne ellene. A következı pillanatban elérkezettnek látta az idıt, és 
amikor az addig homályos figura körvonalai élesen kirajzolódtak, Babett meghúzta a ravaszt.  

Biztosra akart menni, a fejét célozta, hogy a másiknak felkelni se legyen ideje, ereje. 
A lövés eldördült, a következı pillanatban az alak a földre zuhant. 
Babett sokáig várt, és amikor nem történt semmi, csak akkor tette le a fegyvert. A fájdalma most 

ismét éreztette, hogy azért nem múlt el, eddig is jelen volt, csak az izgalom, a feszültség hevében, 
szinte megfeledkezett róla. 

Most újult erıvel támadt rá, nem tudta visszatartani a sikoltást, földre hanyatlott…és egy 
tízperces ádáz kínlódás, kemény harc után, mit magával, a saját testével vívott, világra jött a 
gyermek.  

Mire megvirradt, úgy-ahogy rendbe tette magát, és a kisdedet is. 
Az udvaron heverı testrıl egészen elfeledkezett, csak amikor a nap már magasan állt, akkor 

jutott eszébe, hogy utána nézzen, kit ölt meg. Hiszen be kell jelentenie, hogy rablót fogott, talán 
harácsolni, fosztogatni szándékozó ellenséges katonát semmisített meg, amire egyszer még büszke 
is lehet. 

Az udvar porában furcsa pózban heverı katona olyan gyámoltalanul festett, szinte megszánta. 
Letérdelt mellé, és erejét megfeszítve, amennyire csak fájdalomtól meggyötört testétıl tellett, 
megfordította a halott férfit. 

Aztán meglátta az arcot. Annak a férfinak az arcát, aki szerette annyira, hogy megérezze, 
gyermeke született, és eljött ide, visszajött érte, hogy a gyıztes csaták után, magával vigye…  

 
 

* 
 
 
Interjú az ördöggel 
 

Nem szokásom káromkodni, most is csak úgy kiszaladt a számon, hogy „vigyen el az ördög, ha 
még egyszer, segítı szándékkal beleavatkozom a mások magánéletébe!” – amikor ez tényleg 
bekövetkezett. 

Váratlanul ott találtam magam a Pokol tornácán, és egy csinos tiniördög mosolyogva intett 
türelemre, hogy azonnal jön, akire várok. A tornácra ki is lépett hamarosan, maga az Ördög. 
Szépszál pokolfajzat volt, mit tagadjuk, kis körszakállal, tüzes szemei fölött bozontos 
szemöldökkel, dús, hullámos, fekete haja szinte teljesen eltakarta azt a két picurka, egészen 
elhanyagolható szarvát. A patákat is ügyesen elfedte az egyedi szabású cipı, a többit ne is 
részletezzük… 

Kezit csókolommal üdvözölt, és megkérdezte, miben lehet a szolgálatomra. Kapva kaptam az 
alkalmon, ezt nem lehetett kihagyni, és megkértem, adna némi felvilágosítást, hogyan is mennek itt 
az ügyek a Pokolban. 
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Ön netán riporter? – kérdezte –, merthogy több kollégája is nálunk van. Megnyugtattam, hogy 
nem riporterkedem, de irogatok. Tagadni hiábavaló lett volna, itt úgysem maradna semmi titokban. 
Akkor lássuk, mire kíváncsi? – adta meg a kérdezés lehetıségét ıméltósága. 

Nekiveselkedtem, jól meghánytam–vetettem magamban a dolgot, és elıálltam az elsı lényegi 
kérdéssel.  

– Évszaktól függetlenül, tényleg olyan magas állandóan a hımérséklet önöknél?  
– Mire gondol, a Pokol tüzére netán? Ha arra, biztosíthatom, hogy nálunk a legnagyobb télben is 

megvan a minimum negyven fok. Itt nálunk még nem volt fagyhalál, amióta én vagyok a fınök. 
– Azok a szörnyő kínzások, melyekrıl annyit hallani, tényleg megtörténnek? 
– Ahogy vesszük, kinek, mi a kín. Ez nézıpont kérdése. Például, azok a nagyon pedáns 

emberek, akik odafenn annyit szenvednek, hogy maguk és mások után állandóan rendet rakjanak, itt 
végre kiélhetik titkos szenvedélyüket: állandó rendetlenség veszi ıket körül. A nagyon erkölcsösek, 
kik elzárják magukat minden jótól, és szőziesen, visszafogottan élnek, itt végre felszabadulhatnak 
görcsös gátlásaik alól. A szexorgiákat saját kezdeményezésre rendezik. Az antialkoholistáknak 
tivornyákat tartunk, és elmondhatom, még nem merült fel panasz. Az odafenn olyan nagyon 
szorgalmasak, itt végre lazsálhatnak. És elárulhatom, igencsak élvezik. 

 
 
 

 
 

KEGLOVICH T. MILÁN  grafikája 
 

 
 
– Na, de miért kerülnek ide ezek a jóemberek? 
– Hát mert maguk ellen vétenek, megtartóztatják magukat olyasmitıl, amire pedig titkon 

annyira vágynak. 
– És mi van a bőnözıkkel? 
– Kikre gondol? Például a csalóknak, szélhámosoknak muszáj betartaniuk a szabályokat, ezt 

szigorúan ellenırizzük. Arra is nagyon odafigyelünk, hogy aki erıszakos volt odafenn, az itt csak 
olyasmivel foglalatoskodhat, amihez lágyság, szelídség szükségeltetik, például belılük kerülnek ki 
a virágkertészek, a gyermekfelvigyázók, a lírai költık, stb… 

– Mi lesz a nagyon gazdagokkal? 
– Velük? Hát utcaseprıre, kukásra szükség van, rendnek kell lennie a Pokolban is. 
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– Mi a helyzet a kapzsiság, mohóság miatt ide került delikvensekkel? 
– İk kezelik a házipénztárt, kifizetik a béreket, és igen nagy odafigyeléssel, beosztással kell 

gazdálkodniuk. A mohó ember itt nálunk általában raktárosi állást tölt be, de csak kiadhat, és 
sohasem bevételez. 

– A szenvedélybetegek? 
– İk általában nem sokáig húzzák. Ide vágytak, és amikor meg is kapják, amit akarnak, már 

nem kell nekik, nincs benne semmi érdekes, így az átlagnál hamarabb kiégnek. 
– Ügyvéd? 
– Ja, hát igen, az Ördögnek is szüksége van néha jó szakemberre… 
– És végül, vannak-e itt írók, költık? 
– Természetesen. Az ı büntetésük az, hogy folyton a saját mőveiket olvassák fel nekik. Ha 

tudná, mennyire szenvednek, milyen nehezen viselik!  
– Köszönöm az interjút. Ja, és még egy utolsó, személyes kérdés: télire alkalmaznak 

idénymunkást? Meggondolnám.... 
 

 
 
* 
 

 
Balerinák 
 

Újra tavasz van. Kell ennél több? 
A természet téli, tetszhalott állapotából feléledt, ábrázata mosolyra derült. Megrázta magát, 

lehullajtotta tavalyról megmaradt száraz leveleit, elhalt ágacskáit, új gyermekeket dajkál már, a friss 
rügyeket. 

Szinte látni, mint húzza, egyenesíti ki a sodort rügyecskékbıl a hamvaszöld, zsenge leveleket a 
napfény, a locspoccsal mosdató, langy tavaszi esı. 

Elsık közt, a barkát és az aranyvesszıt követıen, virágoznak a mandulafák. Rózsaszínő habként 
borítják ágaikat a virágok. Azután a cseresznyék, a meggyek, az alma- és körtefák. Nem is 
menyasszonyok, balerinák. Bájosak a fodros, fehér-rózsaszín tütüben.  

Lábujjhegyen állva parádéznak. Karjaik a magasba emelkednek, törzsük egyenesen kihúzva, 
koronás fejüket az ég felé tartva, bájos, lenge lányként hajladoznak a húsvéti szélben. 

Gyönyörőek vagytok gyümölcsfák, a szépek szépei! Szépségetek végtelen, és a világ 
körforgásában, ti hozzátok el az örök megújulást… 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 
 
 
 
Nem érthetı 
 
Lógatja a lábát, nyújtózik 
egy még ki nem tört vihar. 
Félhomályban alszik a nyár. 
 
Az utcán fúrnak, egyfolytában 
késve a tegnapival. 
Egy munkás felkiabál 
 
a lakókhoz, vagy az istennek, 
nem számít, nem érthetı. 
Nem nagyon artikulál. 
 
Majd vár, mint akinek nem felel 
az a másik illetı. 
Nincs is hátra annyi talán. 
 
 
(megj.: Liget, 2012. szept.) 
 

 
Árulkodó 
 
Nincs több helye a beszédnek. 
Elpakoltam gondosan, amit tudtam. 
Ami nem kell, 
hagytam csak még egy kicsit az útban. 
 
Kitöltöm, úgy mérem meg az 
ürességet, de mindent elárul a 
lesütött szem, 
mint kém, akin saját az álruha. 
 
Árulkodó mondatait 
keserő nyálként magában erjeszti 
a kapzsi száj 
és visszaszívja, ha kiereszti. 
 
Mint lecsavart rádióból 
éppen elhaló, foszlányos, halk adás, 
szünet nélkül 
egyre többet fecseg a hallgatás. 
 
 
(megj.: Mozgó Világ, 2012. okt.) 
 

 
 

Bármire bárki 
 
Ma lesz a harmadik napja, hogy nem alszom. 
Mint talpon bırkeményedés, megfeszül az arcom. 
Számban nehezen meghatározható, erıs íz. 
Könny helyett lecsorog rajtam az esıvíz. 
 
Hazaindulok, mint akinek dolga van. 
Ezzel foglalkozom, hogy ne legyek dologtalan. 
Fogyasztom az idıt, várom, hogy vehesse hasznom 
bármire bárki. Még kivárok, nem alszom. 
 
 
(megj.: A Vörös Postakocsi, 2012. szept.) 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 5. 
 

Baudelaire-nek ez a verse már megjelent a Les Fleurs du Mal elsı kiadásában is 
(1857). Nagy erejő, többrétegő költemény, de általában nem tartozik szerzıje 
legismertebb darabjai közé. A cím, már a cím is tükörképek, tükrözıdések 
komplex rendszerét vetíti az olvasó elé: görög szó, a jelentése körülbelül annyi, 
mint „önkínzó” vagy „önmagát büntetı”. A latin komédia egyik mesterének, 
Terentiusnak darabja ez, aki i. e. 163-ban mutatta be mővét, mégpedig azért 
görög címmel, mert a vígjáték maga is Menandrosz darabjának átdolgozása volt. 
A két színmőben egy apa bünteti magát fia ellen elkövetett igazságtalanságaiért, 
de Baudelaire sem ezt a motívumot, sem általában a nemzedéki ellentétet nem 
mozgósítja versében: az intertextuális utalás ezért egyszerre kimódolt, már-már 
tudálékos (senki sem próbálkozna meg szívesen a szó kiejtésével) és 
megtévesztı. A versbıl legföljebb egy szerelmi viszony konfliktusrendszere 
bontható ki (Illyés Gyula is erre az értelmezésre hajlik), de leginkább az én, a 
személyes lírai alany megkettızıdését, meghasonlását tematizálja. A nyolc 
szótagos, tehát igen rövid sorokból álló és szigorú rímeléső vers nyelvezete 
kristálytiszta, általános, köznyelvi szavak és fogalmak uralják – éppen ezért 
olyan gyötrelmesen nehéz lefordítani. Itt aztán nemigen bővészkedhet a fordító 
ritka, míves kifejezésekkel, hogy áthidaljon vagy megkerüljön nehézségeket. 
Még a „kacaj” szó is, amely valamennyi magyar fordításban elıfordul, ritkább és 
irodalmibb íző, mint a lehetı legáltalánosabb francia „nevetés” (rire). 
A három fordítás közül György Oszkár úttörı munkája ma már eléggé 
esendınek rémlik. Némely megoldása erıltetettnek hat (például a második sor, 
valamint az ötödik versszak egésze). Az is hiba, hogy az eredeti „faux accord” 
(hamis akkord) egyetlen, szigorúan magában álló jelzıjét két magyar szóra 
bontja: „mert visszás, durva hang vagyok”. Viszont egyik-másik kulcsfontosságú 
szakasz retorikai sémáját úgyszólván véglegesen eltalálja. 
Szabó Lırinc fordítása a legismertebb, ez került bele a nagy magyar Baudelaire-
be, A romlás virágaiba. (Szabó Lırinc sokáig csiszolgatta saját fordításait, mi az 
utolsó változat szövegét vettük át.) Ez a szöveg még az ı nagyszerő Baudelaire-
jei közül is egyike a legkiválóbbaknak. Rideg, kíméletlen pontossággal párosuló 
zaklatott szenvedélye valóban a legközelebb jut ahhoz, amit Baudelaire a francia 
nyelvben és a francia retorikai hagyomány újító folytatójaként megvalósított. 
— Illyésnek ez a munkája nem jelent meg győjteményben, saját mőfordítás-
köteteiben sem. A Nagyvilágban tette közzé, hetvenkét éves korában, mégpedig 
úgy, hogy szövegét egy mőhelytanulmány végére állította. (Ebbıl a sajátos 
elrendezésbıl fakad a furcsaság, hogy a versnek voltaképpen nem adott címet: 
mi azért jelöltük az Önkínzó munkacímmel, mert maga a cikk újra meg újra így 
emlegeti a vers címét.) Az esszé különben úgyszólván az egyetlen magyar 
nyelvő elmélkedés a szóban forgó versrıl, és Illyés Baudelaire-értékeléséhez 
egyedülálló adalékokkal szolgál. Illyés „osztályon felüli”-nek nevezi Szabó 
Lırinc átültetését: vele egyetértve és ıt követve nevezzük most elsı osztályúnak 
az övét. Feszülten erıteljes fordítás ez, olyan telitalálatokkal, mint az ötödik 
versszak „melyben tetszeleg e boszorkány” sora; habár megjegyezhetjük, hogy 
az eredetihez itt Szabó Lırinc „Megaera”-ja áll közelebb, amely egyébként a 
francia vers sajátos görög, illetıleg antik tükrözıdéseivel is összefügg (Megéra 
az egyik Erinnüsz, illetve Fúria neve). Illyés pompásan versel, de itt is 
fölfigyelhetünk néhány megszokott lazítására (például nem tiszta jambus sorvégi 
nırím esetében). 
 

                                                                                                  Bárdos László 
 

CHARLES BAUDELAIRE:  
L'Héautontimorouménos 
À J.G.F. 
 
Je te frapperai sans colère 
Et sans haine, comme un boucher, 
Comme Moïse le rocher! 
Et je ferai de ta paupière, 
 
Pour abreuver mon Saharah, 
Jaillir les eaux de la souffrance. 
Mon désir gonflé d'espérance 
Sur tes pleurs salés nagera 
 
Comme un vaisseau qui prend le large, 
Et dans mon cœur qu'ils soûleront 
Tes chers sanglots retentiront 
Comme un tambour qui bat la charge! 
 
Ne suis-je pas un faux accord 
Dans la divine symphonie, 
Grâce à la vorace Ironie 
Qui me secoue et qui me mord? 
 
Elle est dans ma voix, la criarde! 
C'est tout mon sang, ce poison noir! 
Je suis le sinistre miroir 
Où la mégère se regarde! 
 
Je suis la plaie et le couteau! 
Je suis le soufflet et la joue! 
Je suis les membres et la roue, 
Et la victime et le bourreau! 
 
Je suis de mon cœur le vampire, 
– Un de ces grands abandonnés 
Au rire éternel condamnés, 
Et qui ne peuvent plus sourire! 
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HÉAUTON TIMOROUMÉNOS 
 
Majd megütlek én harag nélkül, 
Mint mészáros bárdot ha vet, 
Mint Mózes a sziklakövet! 
És pilláidnak peremérül, 
 
Hogy megöntözze Szaharám, 
Kihajtom én vizét a kínnak. 
Remény ad szárnyat vágyaimnak, 
S úsznak sós könnyeid taván. 
 
Mint nagy hajó, mely útra lendül, 
És mámoros szivembe mart 
Zokogásod úgy ver vihart, 
Mint dob ha támadóra perdül! 
 
Mert visszás, durva hang vagyok 
Az isteni simphóniában, 
A rémes gúny rám les falánkan 
É bennem dúl és agyarog. 
 
A hangomban is ı kiáltoz! 
İ, a méreg: bennem a vér! 
És gyászos tükrét engem ér, 
Megéra-képe nekem átkos! 
 
Vagyok seb és vagyok a tır! 
Vagyok ütés és vagyok orca! 
Vagyok kerék és tagok roncsa, 
Vagyok hóhér és akit öl! 
 
Vagyok vámpírja önszivemnek 
– A nagy magányosok közül, 
Akiknek ajkán kacaj ül, 
De mosolyok sosem teremnek. 
 
György Oszkár fordítása 
Charles Baudelaire: A rossz virágai, 
Magyarul György Oszkár, 2. kiadás  
[Békéscsaba,] 1920, Tevan-kiadás 73–
74. o. 
 
 

 
 
 
HÉAUTONTIMOROUMÉNOS  
                                 J. G. F.-nek     
 

Megütlek, mint tagló a barmot, 
düh s győlölet nélkül; ahogy 
Mózes a sziklára csapott! 
– S hogy pillád kútja hőtse zsarnok 
 
Szaharámat, kipréselem 
szemedbıl vizeit a kínnak: 
reményvitorlás vágyaim vad 
hajója sós könnyeiden 
 
nagy és szabad tengerre lendől, 
s zokogásodtól részegen 
úgy visszhangzik majd a szivem, 
mint dob, mikor rohamra perdől. 
 
Vagy nem torz akkord vagyok-e 
az isteni szimfóniában 
a Gúny miatt, melynek falánkan 
ráz és marcangol a dühe? 
 
Sötét mérge bennem a vér! A 
hangomban ı rikoltozik! 
A kárhozott vagyok, akit 
tükrének használ a Megaera! 
 
Az arc vagyok és az ököl! 
A tır s a seb, melybe a tır csap! 
A kerék s a kerékbe tört tag 
és a hóhér és akit öl: 
 
saját vámpírom – a valódi 
nagy árvák egyike, kire 
örök kacajt mért végzete, 
s aki már nem tud mosolyogni! 
 
Szabó Lırinc fordítása 
Charles Baudelaire Válogatott 
mővei, 
Bp., 1964, Európa Könyvkiadó, 
104–105.o.  
 
 

 
 
 
[Önkínzó] 
 
Harag nélkül, mint a mészáros 
Sujtok le rád majd, hidegen. 
Mint Mózes a kıre! Nekem 
Pillád közt kell jutnom forráshoz: 
 
Bőnbánatod cseppjeihez: 
Hogy végigöntsék Szaharámat! 
Vágyam, ha remény szele támad,  
Könnyed sós árján száll sebes 
 
Hajóként ki a nyílt vizekre. 
S zokogásodtól úgy dobog  
Hangos szivem, mint rohamot 
Verı szív, belerészegedve! 
 
Mert hisz csak hamis hang vagyok 
Az isteni szimfóniában 
Marcangoló iróniámmal, 
Mely engem tépáz és tapod. 
 
İ sikolt rögtön, hogy ha szól szám! 
Ölı mérge bennem ömöl! 
Én vagyok a gyászos tükör, 
Melyben tetszeleg e boszorkány! 
 
Én vagyok a seb és a kés! 
Én a pofon és az arc! Én a 
Kínpadra kötött s a hóhéra. 
A kerék s aki rajta vész. 
 
Magam vámpirja, – egy azoknak 
Fajából, akiket az ég 
Örökös kacajra itélt, 
Kik mosolyra már sose szoknak! 
 
Illyés Gyula fordítása 
Nagyvilág, 1974/1, 128–129. o. 
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SZONETTKOSZORÚ — I. 
 
HORVÁTH-HOITSY EDIT  
 
A MASZK 
 
„Amikor ıt, a nıt maszk nem takarja” 

              (Czédli józsef) 
 
 
I. 
Amikor ıt, a nıt maszk nem takarja, 
bár nem ruhátlan, mégis meztelen, 
pedig palástja bíbor és selyem. 
Hiába tart jogart a karcsú karja, 
 

már amaz ısi, zsarnok-kényszeren 
– habár királyi háznak dísze-sarja –, 
nem lehet úrrá. Vágyna, s gıge marja: 
király, de asszony…És ez a végzetem, 
 

a végzete – a végzetünk –, Madonna. 
Komornáját titokban megirigyli: 
az nyíltan szólhat, mit se leplez el. 
 

Ön ül tükre elıtt, haja lebontva, 
s magában – amíg fésüli a csitri –, 
Ámornál szerelemért esdekel. 
 

 
 
III. 
Míg éj mosódik rózsás pirkadatba, 
és száz teremben s utcán áll a bál, 
lenéz – magányos bálvány - a sokakra, 
s látja, mily szertelen a karnevál, 
 

s érzi, hogy izzadt testek szaga száll, 
s ajzott vágyé; s úri nıstény is hagyja, 
hogy kényes ajakára durva száj 
tapadjon, minden illemet tagadva. 
 

Magányos itt csak ön, Tündérkirálynı, 
s egy udvaronc. S ha pillájuk se rezdül, 
vadat les a vadász – s tán tırbeejt 
 

lanthanggal. S míg a buja kavalkád nı, 
valahol hangszer vékony húrja pendül, 
s a lantos édes vágyról énekel. 
 

II. 
Ámornál szerelemért esdekel, 
bár szép kezében ezrek élte-sorsa, 
egy lánnyal - ki a kamrában telel - 
cserélne; akit markos háziszolga 
 

a tőzhely mögött ölel és emel, 
míg az, vaskos fazék fölé hajolva 
sürögne. És ha pofon is felel 
a fickónak, követi azt – csók…Ócska, 
 

lapos a párna, és a takaró 
keskeny kettınek – sebaj ! – összebújnak, 
és vándorolnak a kezek. Az alja- 
 

nép így szeret. Az arcok kipirulnak, 
és jön, mi tiltott (jó, de nem való), 
míg éj mosódik rózsás pirkadatba. 
 
 

IV. 
S a lantos édes vágyról énekel, 
s a visszahozhatatlan ifjúságról, 
mely, mint az éji bál, úgy röppen el. 
És – gondolatban – hullik már a fátyol 
 

s az öv, s szoknya alól a kis lepel; 
az ékszer-pánt is forró homlokáról, 
s a Kır-királynı jelvénye a vállról: 
a boglár…A park illatot lehel, 
 

és szerteszórva minden ott hever 
– mi csak teher – lenn, s nincs más, csak a kéj: 
s alázatos lesz, aki volt kevély. 
 

„Jaj, tartson még, ó, tartson még az éj !” 
(A gyönyör akkor teljes, hogyha mély.) 
…De már a hajnal rıtes képe kel. 
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V. 
De már a hajnal rıtes képe kel, 
oszlik a nép és oszlik minden álom. 
Az udvaronc megint csak térdepel 
és föl se nézhet – és rózsaszín virágon 
 

hernyó és fonnyadás. Hull mint a pehely 
a tört szirom, s a megfakult virágon 
a nappal trónol. Kit a trón nevel 
– s etikettmester, s régi-régi kánon – 
 

uralkodásra, hát parancsol az. 
Bár inkább lenne asszony – engedelmes – 
s polgári ágyban, vásznak közt virradna 
 

rá a reggel. S mert tündököl, panaszt 
nem sírhat el – a hangtalan szerelmet –, 
mert ez a rend, az ısi rend hatalma. 
 

VIII. 
És más asszony tart igényt a jogarra. 
Csak egy göcsörtös térdő, vén beteg 
lovagja vár, hogy végre már bevallja 
mit érez, s egykor miként érezett. 
 

Mert önt, a nıt mindég takarja maszkja. 
Lehet hogy vérzett a vértezet alatt ? 
A férfit szíjra főzte kasztja, s így 
nem vallhatott, nem kérdezhetett. 
 

Most sírva-nyögve sántikál nyomában, 
s egy ébenfából készült ládikában 
két tincset ıriz: egy szıkét, egy szürkét. 
 

S ha mécs lobban, s gyertya a szobában 
csak ül, mereng, tünıdik egymagában, 
kezében tartja imádottja fürtjét. 
 

VI. 
Mert ez a rend, az ısi rend hatalma: 
ön férjhez megy – tudom – gonosz muszájból. 
Pohos férj érkezik, s a kincseskamra 
telik megint. De menekül a mámor, 
 

s üres a szív, s a baldachinos ágyból 
kínpad leszen. S majd kéri, bárha halna 
meg reggelig. Ám a rítus leláncol, 
bilincs az eskü. Él, de sírja-halma 
 

nı egyre, napra-nap. Szül három satnya 
sarjat, az ısi fának három vézna 
gallyat – apjuk fiát –, s ím szerepe letelt. 
 

Csak erre szánták, ily feladatnak. 
A régi hódolók mind elmaradtak, 
a sorsa már senkit nem érdekel. 
 

IX. 
Kezében tartja imádottja fürtjét: 
Az úrnıét, ki oly elérhetetlen volt 
és marad, mert bársonyágyban szülték, 
– s nemzették is – és ott fog halni. 
 

Szemben a budoárt, de bejár minden 
fülkét a szenvedés elviselhetetlen 
vad párája és hiába kéri, szőnjék 
a lázálom. Szeretne halni szebben 
 

– fenségesen és királynıien –, 
de kínokverte teste nem pihen. 
Átadja hát hosszú agóniának. 
 

És ajtajánál ott remeg a bánat, 
egyetlen híve minden perciben. 
Deres lovagja sír keserviben. 
 

VII. 
A sorsa már senkit nem érdekel, 
fonnyadni kezd. Amott, a kerti lakban 
a vén ripıköt metressze fogadja 
s ön hátratolva hervad csendben el. 
 

Haja szürkül, nem festi, nem tagadja; 
olykor áttetszı kendıvel takarja 
– e kendıhöz hamuszín kelme kell –, 
az ajka sápadt, vértelen kehely. 
 

Gyorsan jött vénség, kurta ifjúság 
– mit ér ? –, kéjtıl fosztotta meg magát ! 
Most pudvás már az aranyalma 
 

és kihaltak az árnyaslombú fák; 
hasáb a törzsük, rızse lett az ág 
és más asszony tart igényt a jogarra. 
 

X. 
Deres lovagja sír keserviben; 
az ajtónálló gyakran kapja rajta, 
ahogy fejét a márványlapra hajtja, 
amíg sikolt a téboly. Sebtiben 
 

egy szolgalány vizet hoz. Látni benn 
a súlyos bársonyt félig leszaggatva: 
mikor a kín a testet megszaggatja, 
s az elmerül a végsı semmiben. 
 

Zászlós temetés, pompás ravatal. 
Ön fekszik rajta némán, balzsamozva; 
a koszorúk már befolyva viasszal, 
 

kinn suttogás: még milyen fiatal ! 
Az érsek szava csupa cikornya. 
Ön hallgat – kínzott arcán büszke maszkkal. 
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XI. 
Ön hallgat – kínzott arcán büszke maszkkal. 
No hess, jövendölés, te ostoba ! 
A királynıt, kit mindenki magasztal 
– mert kéznél van a hóhér, s pallosa –, 
 

nem sértheti meg senki gondolattal, 
sıt még álommal sem. Nincs ahhoz joga! 
De nékem mindegy: pórból lett lovaggal 
é bár keze tiszta, nem lopott soha – 
 

végeznek úgyis, közel a gyalázat.  
Itt nem segít már dac, szelíd alázat: 
alátaposnak. Gyötrı keserőség ! 
 

Hát hallgass szivem hogyha megaláznak; 
hallgass elitélt, meg ne nyisd a szádat ! 
Magas a trón, hiába itt a hőség… 
 

XIII. 
Mi a szerelem önnek ? Mi hitem ? 
S hogy kincseit hívsággal ıriztem  
– ıriztem vón –, nem hagyta. Hogy  
imádom mint nıt, sértette, 
 

hiszen ön királyom, mert az, ha nı is ! 
Jaj, bolond szivem…tán érzett ön is 
szerelmet ? – Igen, és ezen bús, utolsó 
állomáson körmömet cellám köveibe vájom 
 

s már ott neve – öröklétnek bevésve. 
Reccsen a rács, kulcs csörren, a bíró 
érkezik parókásan, rút kalappal. 
 

Künn emelvény s már győl a söpredéke… 
Ön erkélyen áll – szemben a bitó 
S ön int – halált –, szívén a szörnyő maszkkal. 
 

XII. 
Magas a trón, hiába itt a hőség… 
Míg folyt és folyt az esztelen pazarlás 
– a rablóbanda jól végezte mővét –, 
a tolvajoknál telt a pince-padlás. 
 

Ön nem látta a nyomor szembetüntét, 
s nem hallgatott rám, ha azok szavalták: 
minden rendben. A kamarást legyőrték 
ha szólni mert, majd’ nyakát kicsavarták. 
 

Ön rossz tanácsadóknak hitt, Madam! 
S ilyen a gıg is, a tékozló pompa; 
ürült a kincstár, látszat bıviben 
 

és bıségnek látszatában rám – ki 
vészmadárként szólt –, hallgatott volna! 
Mi a szerelem önnek? Mi hitem? 
 

XIV. 
Ön int – halált –, szívén a szörnyő maszkkal 
s sejti-e, hogy önmagát ítélte 
ezzel a fennhéjázó mozdulattal 
örömtelen jövıre ? Hát megérte ?! 
 

Mert lélek nem lesz egy sem, hogy megértse 
s vívjon csatát az étkes sáskahaddal… 
Ki száz halált is felvállalna érte – 
jöhet bár ajkára hangtalan panaszdal, 
 

csak árvasága nı ! Ó, mily kegyetlen 
a nı élete, hogyha szeretetlen: 
nincs vágyra válasz, nincs aki vígasztal. 
 

Halálba küldött engem, mert szerettem. 
Jó…, férfivággyal is. Miért lehetetlen ? 
Ön feddhetetlen. Mit kezd a malaszttal ? 
 

 

XV. 
Amikor ıt, a nıt maszk nem takarja, 
Ámornál szerelemért esdekel. 
Míg éj mosódik rózsás pirkadatba 
s a lantos édes vágyról énekel. 
 

De már a hajnal rıtes képe kel, 
S mert ez a rend, az ısi rend hatalma, 
a sorsa már senkit nem érdekel 
és más asszony tart igényt a jogarra. 
 

Kezében tartva imádottja fürtjét 
deres lovagja sír keserviben… 
Ön hallgat – kínzott arcán büszke maszkkal. 
 

Magas a trón, hiába itt a hőség… 
Mi a szerelem önnek ? Mi hitem? 
Ön int – halált –, szívén a szörnyő maszkkal. 
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SZONETTKOSZORÚ — II. 
 

 
SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 

Költészet 
 
 

I. 
...toll hegye rebben – a kezdetek egybefonódnak a véggel; 
életet adsz ma a gondolatoknak; a szó a hatalmad, 
kételyek állnak utadba, de szellemed álmokat érlel: 
 
égre tekintve, talán a talajt nem is érzi a talpad, 
lelked a távoli tájra tekint, nem a földi javakra: 
gyakran elúszik elıtted a pompa – de mintha harapna; 
halkan eloldalazol s belerúgod a porba a sarkad. 
 
Megfog a szélben a fák levelének aszott csevegése, 
érzed a kıben az életerıt, a humuszt a virágban, 
nyárban a tél erejét s ami múlik – a forma a sárban; 
és ami tart: anyagában atomja örök remegése... 
 
Éjjeled egybemosódik; a hajnala sem lel az ágyban, 
várva a múzsa mosolyt s valahogy fura-ferde a képe 
s végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban. 
 

III. 
Vágyad a napra tekint s ha elérheted: egy vagy az éjjel 
érzed a ritmusokat, de a homlokod izzad; a vérrel 
képedet elmaszatolja kezed s lehidalna a kedved: 
 
szertelenül sorakoznak a verssorok: éled a lába; 
gyáva ki engedi lógni s akárhogyan illeti segged, 
persze a talpa felével, elásva – kiásod a vermed. 
Tervedet összecsavarja a forma: szakadna anyába 
 
ferde menet; beletörsz – merev ám a selejt s ha kacagna... 
adva alapja: tudatlan ugatja, faragja, magában 
állva se állja helyét: rabigát makog és zavarában; 
trágya a szó: – hol a zord meg a mord bizony összeakadna... 
 
Labda a gyomrod: ökölbe szorul; nem elég csak elégni 
s élni a kínai lírai kínjait: írva megérni; 
méred a verssorod – eltemetıdöl a vers anyagában! 
 

II. 
S végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban 
vágyva virágra, akármire, bárkire: üljön öledbe 
kedvesen, ám de a vers: az alázat, ezért koponyádban 
 
sátrat emelnek a gondok; a gombod a nincs, gatya esne 
verve a port s kiröhögve se vékony a bır a pofádon: 
rántod a vállad; ugyan mit akartok? a mester a páston 
én vagyok! és a ruhád, ha szegényes is – élvezet, eszme. 
 
Este, hogy eljön a perc s a papírosok új hada várat 
s vázat akarna a mőnek: a tiszta igazra a kényszer 
hétszer is elviszi tolladat: állati! – vonz a középszer: 
s lényeged ırli a fintora – győlölöd érte hazádat! 
 
Fárad a tinta, hamar tovatőnik a gondola; ésszel 
érvel az elme, de lusta folyón ki nem állod a bátrat... 
vágyad a napra tekint s ha elérheted: egy vagy az éjjel. 
 
 

IV. 
Méred a verssorod – eltemetıdöl a vers anyagában; 
mában, a holnaputánban: a múlt sosem izgat: eloltja 
gyorsan a holnap a szomjad; aládtesz a köznapi gondja. 
 
És van az úgy, hogy a gondolat elszalad: ülsz a szobában 
hátha az ihlet a lelkedet átalakítja, de szenved 
benned a szó, alakulna, de nem megy a strófa... a terhed 
terjed – elolvad a Buddha szobor mohazöld mosolyában. 
 
Cetlire írt benyomásaidat cipeled zsebeidben, 
kincsed a tollad, a tinta, papírosod és a hiánya 
frászkarikákat okoz, ha ne adj' valahogy jön a fránya 
áramütés, de hiába, ha megfagy a vér szemeidben! 
 
Ingerel, untat a képmutatás, a barokk a kukádban 
várja a véget; a szépmutatás – idegen: ha a vágya 
várna – ereszd el! a lényeget írd s igaz éled a sárban! 
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V. 
Várna – ereszd el! a lényeget írd s igaz éled a sárban; 
drága az élet; a pénzed a mézed – alig van! a szádat 
bánatod elkeseríti: lehiggad az íz a pohárban. 
 

Élve kevésre becsülnek – elélsz: a kenyér hasa zsíros; 
csillog a tepsi, harang a fazék s ma se dünnyög a lábas. 
Több fizetést, ha akarsz – belegörnyed idıd meg a hátad 
és az örökhagyatékodat elveszi s elnyeli sírod... 
 

Senki nem érti a tetteid – elmenekülsz, a szemedben 
rejtve a nyárteli álmok az ıszre ütöttek, a télre, 
félre sodornak a kések, az átlagos emberi... délre 
végleg alázuhan ifjan a nap s belepusztul a lelked! 
 

Tudd, mit akarsz, hogyan és mi a célja; ne ülj a mocsárban 
már, ha nem állod a bőzt s hogy a kulcs nyele fordul a zárban: 
árva világod elosztja az ısz: nyomokat hagy a nyárban. 
 

VIII. 
Semmibe elveti, bárkivel ütközik elvei kardja, 
nyugtalan, önkeze gátjait eltöri, megtöri zúgva 
élete átlagos útjait; álmai, korszaka nagyra 
 

késztetik, élteti; megfeszül állati ösztöne húrja 
s pengeti; emberi érzelem, értelem égeti, tartja. 
Mestere – mindene, mővei érlelik, ihleti, hajtja, 
könyveit élvezi: változik általa jelleme útja. 
 

Nézete képtelen, önfeje elviszi bárhova, léte 
városi értelem, éktelen indulat éjhideg alja; 
ostoba koldusa hergeli s elnyeli tízezer akna. 
(Úttalan életek intenek: állani illene! vége, 
 

oktalan eltelik élete; megveti, semmire adja, 
elveri, kergeti álmait ...) Utcai szelleme, vére; 
egymaga támasza: önmaga istene, önmaga apja! 
 

VI. 
Macuo Bashonak 
 

Árva világod elosztja az ısz: nyomokat hagy a nyárban 
sárga a táj, de a bokrok alatt tücsök éneke hallik, 
alszik a főzfa, magányosan int neki tükre a sárban. 
 

Lágyan esik le, felolvad a nyelvemen; éteri ízek, 
íme az égi s a véges. Ugyancsak a semmibe hajlik. 
Zajlik a víz, aromás tea; jégszirom illata habzik: 
tarts ki! hiszen pici korty csak a tél, noha fájdul a szíved. 
 

Sarjad a zsenge vetés, valahol csalogány szava szárnyal 
s áztam – a bırömig! és a varangy? hasal: ágya a bánat. 
Lábaim állnak: az utca kövén lila orgona szárad, 
száll a tücsök – ni! de röpke a röpte! csak éjszaka szájal. 
 

Gömbök a porban: a fecskeraj álmai megtörik árnyam, 
szánjad a nap sugarát; felemészti a távoli tájat, 
bátran elıre haladsz, hova fény sose hull, csak az ágak. 
 

IX. 
Egymaga támasza: önmaga istene, önmaga apja 
s nincsen idı: a barátait elhanyagolja, magába 
fordul; eléri a válaszokat, de magány a jutalma 
 

bár nem akarja, de nem lehet ingatag. Indulatába 
gondolatok települnek, elégnek. A szelleme néha 
megköti, formaköré kalapálja: a kútban a béka 
egy nagyot ugrik, a kút pereméig elér s a világba... 
 

Néha a toll nem is érzi a szó erejét, ül a téma... 
...lopj, ha muszáj, de a rímet, a sort a tulaj se akarja 
rád bizonyítani; átalakítod, a szót betakarja 
versed; a sorba simul. S jön a szemtelen, elcseni – léha! 
 

pont a tiédet?... A szén beleszánthat a vasba: alapja 
s ötvözi, ám ha sok, elridegülhet az ihlet, a véna... 
más utakon keresed s igazát nem a módszere adja. 
 

VII. 
Bátran elıre haladsz, hova fény sose hull, csak az ágak; 
élsz, noha névtelenül, megemésztik erıd s kinevetted 
annyira! Mért hiszed azt, hogy az Úr keze fogja bokádat? 
 

Környezeted befolyásol; elélnek a hétközi szinten, 
írhatod éjjeled, egyre megy életed és ami reggel 
megmarad – elviszed, eltakarod. Laza munkahelyeddel 
kapcsolatod; csupa vers az a gyár... s ha zavarna tekintet: 
 

visszavonulsz. Aki ismer, azaz – hiszi, ismer egészen, 
véli, hogy egy vagy a többi között, ki idıt mulat ennyi 
szóra; minek? hiszen úgysem ad érte ma senki sem enni! 
Verseidet, ha kemények, alig veszik; állj ki tevékeny 
 

önmagadért! Hagyományt alapít, de a régi haragja: 
foglya a toll, sosem értheti anyja, nem értheti senki, 
semmibe elveti, bárkivel ütközik elvei kardja! 
 

X. 
Más utakon keresed s igazát nem a módszere adja: 
mind, ami szép – rezonál tudatodban. Az ösztön, a lélek 
gyermeki s ingatag; elszakad: ifjan a vér a kalandra 
 

bármikor ugrik. A társadalom toleráns, az a nézet; 
élje magát ki az ember, amíg lehet, úgyis eléri 
végzete: házasodik. Gyereket nevel és fizetési 
gondjai lesznek, öregszik, eléri az ágyban a véget... 
 

Fog tudatod s tavaszod megidézi az egyszeri élet; 
vágyod, amit sose, mint aki csak padon ült s szeme színe 
nézte a lányt: piros arca, csodás fara! combjai íve 
dallamosak. Hatökör, hiszen erre se robban a vére! 
 

Mert ami és aki szép, az a szívzsineged maga tartja, 
fogja erısen a tested, a lelkedet is neki kéne... 
vonz pokol, ég, de nem érsz se emitt, se amott soha partra. 
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XI. 
Vonz pokol, ég, de nem érsz se emitt, se amott soha partra; 
görcs ez a lét, a papír hasa izzik az éjjel a fényben, 
táncol a lámpa, ha fáj fejed, úgy az – a versnek a hantja... 
 

Mert nagy a tét: ez a szó? az a jó? ez ad, ám az a mély. S egy 
elv: az a szép, ha a szó ül, az ám! hisz a jobb – üt! A nyers sem 
megy, de ha rossz lesz a rím – dög a sor meg a mő, de ha fest, fed 
majd az a szó! Ma a rend nem a rím, de a vers: vas, a férc – nem! 
 

Éld meg a szót, mit a csend meg a gond szül, a lesz vagy a nincs s hol 
fagy ma a föld, fogy az ég, egy a hold meg a táj, mit a sás fon 
át, min az éj ül, a fán sem a törzs, de mi él – csak az ág. Nos, 
mért van ez így, hogy a szép s nem a torz ma a jel min a giccs fog? 
 

Végül is írj te poéta, ne vélje a toll idegennek 
pont a szabályokat: értsd, hogy a mő legyen ép s mire piszkos, 
vad, darabos szavaid lenyesed, türelem szigeted lesz. 
 

XIII. 
Vagy hamujuk lepereg s megülik nevedet, betakar ma 
rétege; mennyi elég, mire végleg a földbe helyeznek? 
Nem szabad újra születni a földön! a kín nem a karma, 
 

égnek a percek, a sorsodat érzi az ösztönöd egyre... 
s mint az esı: csepereg, lepereg s tudatok telepednek 
minden egyes pici cseppre, ha csobban a tény, de felednek; 
túl sok a gond, ami most veled él s a jövı – ide messze... 
 

Készül a vers, de tanulni belıle ma sem lehetetlen: 
szép az az út, mi gyomos, hol az árok a sár szövetében 
áll, amiként a papír feketül be az ész szövegéhez 
újrateremtve a szót, de a súlya alatt sose szenved. 
 

Egy lehet így csak a toll, mi fölött ne legyen soha nézet 
sem közügy, állami érdek, uras hivatal s ugye pedzed; 
mőveidet nem az életed írta, de téged a versek... 
 

XII. 
Vad, darabos szavaid lenyesed, türelem szigeted lesz 
hol követed napodat; csakugyan magasan csavarog ma; 
nagy feladat köveit viseled s nehezen cipeled fel. 
 

Sok kalapos kritikus szimatol, dühödet lenyeled – nem 
baj; kidobod: tipikus matador – szavakon lovagol, ha 
lel valamit; megakad, lehajol, tapogat s – csomagol. Ma 
sem szereted – tudatuk monoton s beteges tehenet fej... 
 

...nem tagadom: valahogy konokul kaparok, nehezen megy 
s nagy köröket szaladok, kutatok, hazudok s kiteszem vagy 
sem, porolom s csatolom: szekerem kitolom s hidegen hagy 
hogy sivatag kövein s folyamok vizein felelek meg! 
 

Nagy mocsaras talajon hegyeket nevelek mihamar, ha 
nem tehetem; kilököm soraim s parazsat keverek fel... 
vagy hamujuk lepereg s megülik nevedet, betakar ma. 
 

XIV. 
Mőveidet nem az életed írta, de téged a versek... 
és te nekik neved adva szövetkezel újra meg újra 
s egyszer a párka-fonál fonatán a pokolra vezetnek... 
 

általad élnek, ahogy te is általuk élsz, letagadhat 
mind szeretıd, a hazád vagy a korszakod, ık sose fognak 
s majd – ami őz, ami éltet, elejt, felemel – sorakozhat 
egyszer a polcokon és szavaikkal elıre mutatnak. 
 

Nincs bizonyos, de a perc pereg, elfogy; a még teli kútja 
majd kimerül s te hiába ereszted a vödröt a mélybe, 
húzod a láncot, erılteted és – iszapot hoz a fényre, 
szomjazol; ennyi dukált s amit adtak az útra, 
 

bármilyen áron is, ám kamatoznia kell – nyereséggel 
vagy köteles ma tökélyre elérni, szilánk se maradhat: 
...toll hegye rebben – a kezdetek egybefonódnak a véggel. 
 

 

Mesterszonett 
 

...toll hegye rebben – a kezdetek egybefonódnak a véggel 
s végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban, 
vágyad a napra tekint s ha elérheted: egy vagy az éjjel. 
 

Méred a verssorod – eltemetıdöl a vers anyagában: 
várna – ereszd el! a lényeget írd s igaz éled a sárban; 
árva világod elosztja az ısz: nyomokat hagy a nyárban, 
bátran elıre haladsz, hova fény sose hull, csak az ágak. 
 

Semmibe elveti, bárkivel ütközik elvei kardja 
egymaga támasza: önmaga istene, önmaga apja, 
más utakon keresed s igazát nem a módszere adja; 
vonz pokol, ég, de nem érsz se emitt, se amott soha partra. 
 

Vad, darabos szavaid lenyesed, türelem szigeted lesz, 
vagy hamujuk lepereg s megülik nevedet, betakar ma; 
mőveidet nem az életed írta, de téged a versek... 
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GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
 
„İszintén szólva” 
 
– hangzik fel bennem, 
s eltőnıdöm ezen. 
Mi ez? Mennyire? 
Jó ez, vagy sem? 
Létezik, mint legnagyobb? 
– legkisebb? – mindez 
oly viszonylagos 
ellentmondásos – 
mint minden 
kerek e világon. 
– Túl ıszinte – súgják sokan. 
– İszintétlen – 
állítják mások. 
Lehet vád 
ágaskodó felkiáltójellel. 
Lehet megállapítás 
csendes-szelíden 
megbúvó ponttal. 
„İszintén szólva” 
– Mi ez? Mennyire? 
Van, akit vonz, 
s van, akit ugyanaz 
mélyen taszít. 
 
Hát nem érdekes? 
Érdekes, mint 
virág a kertben, 
telihold éjszaka, 
mely fogyóba fordul. 
Természetes 
– és emberi – 
mondom csak úgy, 
ıszintén szólva. 
 
 
Tevékeny nap után 
 
kinek mi jut 
kinek a mese 
kinek a józan világ 
mi jobb 
télen mandulavirág 

tavasszal rügyfagyás 
ki telkét bővöli-varázsolja 
ki számítógépének 
   monitorjára tapad 
    míg keze a billentyőt veri 
        s „egerészik” 
nem kell dönteni 
sokszor már nem is 
rajtunk múlik 
úgy érezzük: hajt a 
kényszer, a vágy, az álom 
már megvalósulni látjuk 
mit érne másképpen 
maga az élet 
semmibıl valamit 
a teremtés, a csoda 
nem minden rügy fagy el 
a mandulafa is 
olykor idıben nyit virágot 
talán jövıre újra terem 
gyümölcs, búza és vers 
 
mindig csak egy éjszaka 
mindig csak az az egy nap 
mi elıttünk van 
mi éltet és megtart 
 
 
„Jót s jól” 
 
Nekem jó, neki nem 
Ma még jó, holnap nem 
Kinek mi a jó 
kinek hogyan jó 
Csak jót akar 
és bajt csinál 
Jól akarja 
és melléfog 
„Jót s jól” 
mindenki 
másképpen gondolja 
vagy maga sem tudja 
de mondja, mondja 
– s legtöbbször másnak. 
Mert nem könnyő 
jót tenni, pláne jól 
– senkinek. 
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REGÉNYI ILDIKÓ 

 
Évfordulós séták József Attila szobránál 

 
 

Bevallom, kíváncsiság és búcsúzkodó nosztalgia vezetett 2012. november 1. és január 3. között 
a szoborhoz. 

Egy évvel sétáim elıtt országos szintő civil szervezıdés hozta létre azt a Versmaratont, 
amelynek keretében 2011. november 18-20 között 24 órán át szóltak a József Attila versek. 
Tiltakozásul a hír miatt, hogy a költı, Marton László szobrászmővész (1925-2008) által alkotott, 
1980-ban ide helyezett szobrát el akarják innen távolítani. Akkori hírek szerint, Öcsödre, vagy 
Balatonszárszóra vitték volna… Minden nap mécsesek, virágok, József Attila-idézetek borították a 
szobor talapzatát már november eleje óta. Civilek zarándokoltak ide, mécsest gyújtani, 
fényképeszkedni itt, a szoborral. 

A Versmaraton idıpontjában civilek, felnıttek, gyermekek, öregek és ifjabbak, valamint 
országos nevő mővészek mondták folyamatosan a József Attila verseket, a virágok és mécsesek 
díszítette szobor mellett felállított kis pódiumon. Szünet nélkül, nappal és éjjel 24 órán át… 
Magyarul és idegen nyelveken megszólaltatva… élıszóval, zenével, és jeleléssel is. Felemelı érzés 
volt részt venni ebben… 

Elmúlt egy év, szobor még ott ül, töprenkedve nézve a folyó felé, fényesre simogatott bronz 
jobb kezét még meg lehet érinteni… 

2012.november 1-jén, halottak napján látogattam meg elıször. 
Talapzatán több mint húsz mécses égett, egy kis mőanyagcserépben fehér krizantém volt az ülı 

alak elé helyezve. A hely tágasabbá vált, gondosan visszavágták a tiszafa bokrok alját, a vágott 
felületeket sebgyantával kezelték. Példás rend volt a kis téren. A Parlament déli oldalán, pontosan 
ott, ahol hajdan a Kossuth híd pesti hídfıje volt. 
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Itt állt hajdan 1906-tól gróf Andrássy Gyula lovas szobra, Zala György (1858-1937) alkotása. 
1945-ben a Kossuth híd építése miatt bontották le, akkor ideiglenesen, késıbb azonban bronzát a 
hírek szerint, Sztálin szobrához használták fel… 

 

 
 

Mindennapos látogató lettem a költı szobránál. Kíváncsi voltam arra, mennyire fontos ez a 
szobor itt, egy évvel a demonstráció után is… Három nap múlva egyetlen mécsest sem találtam a 
talapzaton. Magyarázatát késıbb kaptam meg. Másnap éppen akkor érkeztem oda, amikor ügyes kis 
kerti gépekkel takarították a teret. Egy porszívó-jellegő csıvel a lehulló lombot, a szemetet, és a 
mécseseket is felszippantották. Rend lett. 

Aztán tizenhat fáklya letőzött nyelét leltem a kis dombon, a szobor mögé tőzve, és ismét piros 
„kabátkában” még reggel is égı mécseseket… és két naponként újra meg újra példás rendet… 

November 20-án mikor arra jártam, utamat végig, a Parlament körül mécsesek lecsöpögött 
viaszának nyoma kísérte. Élı lánc vette körül elızı este az országházat, tiltakozásul a regisztrációs 
törvény bevezetése ellen… 

Óh, költı… aki már 1935-ben leírtad: 
„Számon tarthatják, mit telefonoztam 
        s mikor, miért, kinek. 
Aktákba írják, mirıl álmodoztam 
        s azt is, ki érti meg. 
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok, 
elıkotorni azt a kartotékot, 
mely jogom sérti meg.” 
– pedig akkor még nem is volt számítógép, amellyel mindez sokkal gyorsabban megy…A 

talapzaton nagy csokor hússzínő krizantémot szórt szét a szél. 
Összeszedtem a virágokat, a hajamban lévı gumigyőrővel csokorba rögzítettem. Elhelyeztem a 

szobor bronzkabátjának öblében, a kis terménykoszorút is mellé, a bal kézen gubancolódó 
szalagokat is kibogoztam, újra megkötöttem, még közöttük lobogott a fehér, feliratos, több mint egy 
éves koszorúról mentett is: „Jöjj el szabadság, te szülj nekem rendet!” 

Két nap múlva a talapzat ismét példásan tiszta volt, a csokor, a koszorú és szalagok a helyükön 
maradtak. 

Azóta köztudottak lettek a tervek: A Kossuth tér kiemelt nemzeti emlékhely lesz.  
Arculata ezért meg fog változni. Az országház tere három fı szempont szerint alakul át. Ez lesz 

az ország fıtere. A 2-es villamos kivételével megszőnik itt a gépjármő forgalom, megnövekszik a 
zöld területek aránya. A Parlament fıbejárata felé fordítva áll majd a 33 méter magas országzászló, 
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és szökıkúttal a közepén, itt jön létre a dísztér, az állami ünnepségek és a hivatalos fogadások 
helye. A 2-es metró felett lévı MTESZ székház is a tér stílusával harmonizáló új homlokzatot kap. 

A második szempont szerint létre jön itt a közösségi funkciójú térrész is, az ide érkezı látogatók 
számára. Az északi oldalon létesül a háromszintes mélygarázs, és a háromezer négyzetméteres 
látogatóközpont, így a vendégek egy kulturált földalatti folyosón léphetnek az épületbe. Jelenleg 73, 
a tér építését, a Parlament háborús sérüléseit, valamint 1944-es látványát mutató, kordon-elem 
mérető plakát takarásában folynak a munkák. 

A harmadik szempont, hogy itt legyen a demokratikus élet központi tere is, az Országháztól 
délre esı térrészen, ahol lehetıség nyílik demonstrációk kulturált lebonyolítására. Kiépül az alsó 
rakparton a sétány, így az országház körbesétálhatóvá válik. A Duna partra átjutást két, lámpás 
gyalogátkelıhely biztosítja majd. 

A téren négy szobor kap helyet. 
II. Rákóczi Ferenc lovas szobra restaurálás után is jelenlegi helyén marad.  
Az északi oldalra gróf Tisza István Zala György és Orbán Antal által készített emlékmőve kerül. 
Stróbl Alajos jelenlegi Kossuth szobra helyett, a régi helyén faragják újra, a Kossuth-

emlékmővet, amely a Batthyány-kormány tagjait ábrázolja.  
Gróf Andrássy Gyula lovas bronzszobrának rekonstruált változata kerül a Parlament déli 

részére, vissza az eredeti helyére. 
József Attila bronz szobra az új rakparti sétány kezdıpontjára kerül, még közelebb a Dunához. 

Pár méterre lesz Pauer Gyula:” Cipık a Duna parton” címő kompozíciójától, amelyet 2005. április 
16-án a fegyveresek által Dunába lıtt áldozatok emlékére állítottak. 

Az 1956.október 25-i Kossuth téri sortőz áldozatainak emlékmőve elıtt, majd a Vidékfejlesztési 
Minisztérium épületében elhelyezett puskagolyó imitáció mellett lehet leróni tiszteletünket. 

Évfordulós sétám utolsó napja január 3. volt, József Attila halálának dátuma. Sok mécses égett a 
talapzaton. Egy-egy szál virág; rózsa, szegfő is tisztelgett elıtte. Bronz balján lobogtak a szalagok, a 
krizantém csokor állta az idı próbáját a bronzkabát öblében.   

Olyan kicsinek, érzem most itt, ahogy ül elıregörbedı vállal… a Parlament déli bejáratának 
tetıig állványerdıben álló háttere elıtt.  

 

 
 

Jelkép lett ez a szobor, de József Attila értékét nemcsak ez a mő, hanem költészetének értékes 
egésze jelenti mindannyiunk számára. Megsimogattam a fényesre „szeretett” jobb kezet. Egy idıre 
elköszöntem. İszintén remélem, hogy viszontláthatom İt új helyén is! 
 

Forrás: szoborlap.hu - Zala György: Andrássy Gyula lovasszobra  
           Mai Belváros. Belváros-Lipótváros független lapja. XIII. évfolyam 3.szám.2013.február 8. 
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FÖLDESDY GABRIELLA 

 

MELÁNIA 

 

    A magára és a világra eszmélı gyermek három és tizennyolc éves kor között egyfelıl rendkívül 

bájos, másfelıl messzire vezetı, kínos helyzeteket tud produkálni. Az ilyenféle tapasztalatok 

tanulságosak, egész életre szólnak. 

    Csak mostanában kezdett el foglalkoztatni, melyik gyerekkori élmény lesz maradandó az ember 

életében, és melyik felejtıdik el végképp, nyom nélkül. Az alábbi történet a néhány benne szereplı 

gyerek számára maradandó élményt adott, de ık sosem beszéltek róla. Bennem is szunnyadt eddig, 

nemrég azonban mőködı vulkánként tört föl szelektív, idınként kormányozható emlékezetembıl. 

     Harmadik vagy negyedik általánosba járhattunk, szerettük az iskolát, lányosztály voltunk, még 

nem jött be a koedukáció. A jó tanulók barátkoztak egymással, de ezt nem bántó módon tették, 

magától értetıdı dolog volt a közepes és a rossz tanulók irányában. Nem mondanám 

kasztosodásnak, mindenki beszélgetett mindenkivel, de az iskolán kívüli élet mutatta meg, hogy a jó 

tanuló csak jó tanulóval barátkozik, a közepes a közepessel, gyenge a gyengével. Ritkán volt kivétel. 

   Szilágyi Erzsébet volt az osztály üdvöskéje. Helyes, jó alakú lány finom arccal, jó modorral, 

kitőnı tanulmányi eredménnyel. Kivételezettségét még csak fokozta a történelmi név, amelyet viselt. 

Hunyadi Mátyás anyjának nevét hordozni egy életen át nemcsak kiváltság, hanem feladat is. İ 

megfelelt ennek a feladatnak. A tanárok kedvence volt, és mindenki áhítozta volna a barátságát. İ 

viszont - rátartisága miatt - csak felületesen barátkozott, mintha nem is lenne szüksége senkire. 

Idınként mégis úgy alakult, hogy egyik-másik osztálytárs ellátogatott a lakásukra, leckét vitt föl 

Erzsi hiányzásakor, vagy kérdezni akart valamit, esetleg közös program volt, náluk találkoztak. Erzsi 

szülei már a televíziózás kezdetén - 1958-ban? - vásároltak készüléket, többen elmentünk 

megcsodálni a képernyıs dobozt, ami akkor kuriózum volt. Szép, kétszobás lakásban laktak a 

Dessewffy utcában. Apja szabómesterként dolgozott egy szalonban, ı varrta Erzsi ruháit is, látszott, 

hogy nem konfekciós holmiban jár. Anyja is dolgozott, talán csomagolóban vagy irodán, és velük élt 

a nagymama is, Nagytétényben családi házuk volt, amit nyaralónak használtak. 

   Egy születésnapi gyerekzsúr állt a középpontban. Erzsi meghívott bennünket, a három legjobb 

tanulót születésnapjára, de nem hívta meg Melániát, aki szintén jó tanuló volt, de látszott rajta a 

szegénység, a szőkös lakásviszonyok, gyerekes volt, és nem „nagylányos”. Melánia észrevette, hogy 

készül valami, amibıl ı kimarad, látta a sustorgást, nyilván megértette, hogy ebbıl a zsúrból ı ki fog 

maradni, nem hívták meg. Mindenáron részese akart lenni ennek az összejövetelnek. 
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    Egy alkalmas pillanatban félrehívta Erzsit, és számon kérte, ıt miért nem hívták meg a készülı 

ünnepségre? Messzirıl néztük a jelenetet, Erzsi arca kissé eltorzult a dühtıl, de uralkodott magán, 

meghívta Melániát is, bár nem szívesen tette. 

 

     Elérkezett az ünnepnap, Erzsi születésnapja. Mi, az igazi meghívottak, pár perccel elıtte 

Szilágyiék utcájának végén találkoztunk, hogy együtt menjünk föl hozzá. Pontban öt órakor négyen 

elindultunk a második emeletre. Mikor beléptünk az ajtón kezünkben a tábla csokoládéval és egy 

szál virággal, megdöbbentünk. Melánia már ott ült az asztalnál, ı volt az elsı, elıbb érkezett, mint 

mi, az eredeti meghívottak. Kissé zavarban volt, bizonyára érezte, hogy viselkedését tolakodónak 

tartják, esetleg kinézik a társaságból. Az ı ajándéka már az ebédlıszekrényre volt téve, egy 

kismérető - ma is emlékszem - Kedvenc nevő, sárga borítású tábla csoki. Akkoriban ez volt a 

legkisebb és legolcsóbb tejcsokoládé fajta. A miénk kicsit drágábbnak és divatosabbnak számított 

akkoriban, Tibi csoki tejben és keserőben. 

    A gyerekzsúr csendben zajlott le, ettük a szendvicseket és a süteményeket, bambit és 

málnaszörpöt ittunk, a szülık idınként kérdeztek valamit, kinyitották a televíziót, elıkerült egy-két 

társasjáték, de a hangulat nyomott volt. Melánia nem szólt egy szót sem egész este. Neki elég volt 

az, hogy ott lehetett, ı is a „nagyok”, a „jó tanulók” közé tartozik! Talán erre gondolt, meg arra, 

hogy kínos helyzetbe hozta Erzsit és a szülıket, ı nem ide való. Sajna, a történteket már nem lehetett 

visszacsinálni. 

    Este fél 9-kor elköszöntünk és eljöttünk, Melánia maradt, még ki akarta élvezni a szép lakást, a 

televíziót. Másnap tudtuk meg, csak tíz perccel maradt tovább, akkor ı is hazament. Kicsit sajnáltuk 

ıt, bár a késıbbiekben nem éreztettük vele fura viselkedését. Erzsi közömbösen viselte az eseményt, 

nem mutatott érzelmeket irányában, Melániát azonban kerülte a továbbiakban, többé nem volt zsúr, 

vagy volt, de arra már nem hívtak meg sem minket, a közelebbi barátnıket, sem Melániát 

természetesen. 

    Adódott egy másik lehetıség az osztályban, a Hantos Ági hívott meg bennünket zsúrra elsı 

emeleti luxusnak számító lakásukba. Apja orvos volt, és értett a gyerekek nyelvén is. Ági pedig jól 

rajzolt és kedves volt mindenkivel. Egyszer Melániát is meghívták. Itt felszabadultabban viselkedett, 

mint Erzsiéknél. Sajnos, Ági hetediktıl már nem járt velünk, elköltöztek. Melánia nyolcadik után 

eltőnt a látókörünkbıl, azt hallottam, nevet változtatott. Erzsi híres ember felesége lett, ezt el is 

vártuk tıle. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 

SZOBRÁSZ-FARESTAURÁTOR 
 
 
 
 

 
 
DOMBRÁDI ISTVÁN 

 

szobrász-farestaurátor, 
költı 

 
 
 

1945.május 14.-én, Ófehértón születtem. Kétéves korom után Sárosdra, 
1954 nyarától Adonyba kerültem. 1965 óta élek Budapesten.  
Mesterem: Kirchmayer Károly 
1982 óta, mint szobrász-farestaurátor mővész tagja vagyok a Magyar 
Alkotómővészek Országos Egyesületének.  Nıs vagyok, van két 
lánygyermekünk. Feleségem Benedek Ilona textilmővész. 1996 óta írok 
rendszeresen verseket, melyek megjelennek antológiákban országos 
kulturális folyóiratban, irodalmi lapokban. 
 
Költıi munkásságom, verseskötetek: 
Lélekarc 2001 
Itt ahol élek 2003 
Verskoszorú, angol-magyar nyelvő antológia 2007 
Csipke-táncú szélben http://mek.oszk.hu/10200/10271/ 2011 
Idıvirágzás 2011 
Válogatott versek 2013 
 
Köztéri munkáim: 
Budapest XVII-ker. Százszorszép királykisasszony, bronz 2005 
Százszorszép virág, fa és bronz 2006 
RTK pályán Zavadszky Gábor bronz mellszobra 2006 
Budapest XVII-ker. 56-os Jubileumi emlékérem 2006 
Farestaurátori munkáim: 
Kıszegi Jezsuita Patika, bútorzata 
Kıbányán Szent László templomban szembemisézı oltár tervezése és 
kivitelezése 
Gyırben Szent Miklós görög katolikus templom padjainak, aranyozott 
ornamentikáinak a restaurálása 
 

 

  
 

Munka közben… 
 

fotó: DARVAS JUDIT 
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DOMBRÁDI ISTVÁN szobrász-farestaurátor munkái 
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DOMBRÁDI ISTVÁN szobrász-farestaurátor munkái 
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DOMBRÁDI ISTVÁN szobrász-farestaurátor munkái 
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DOMBRÁDI ISTVÁN szobrász-farestaurátor munkái 
 
 
 
A Központi Papnevelı Intézet kápolnájának padja – restaurálás elıtt és után 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2013. III. évfolyam 1. szám 
 

 72 

 
 
DOMBRÁDI ISTVÁN szobrász-farestaurátor munkái 
 
 

 
 
 

Százszorszép királykisasszony, bronz, 2005 
Budapest XVII-ker.  
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PÁVEL (COLTON) ISTVÁN 
 
 
Eszembe jutsz 
 

Hővös az éj, feléled a szél, 
meglibben a győrött függöny nyitott ablakom elıtt. 
Kisszobámat betölti a friss levegı, 
amely védın körbeölel. 
Míg véreres kezével nyúl felém a múlt, 
újra eszembe jutsz! 
 
 
Hitel 
 

Enni kell, vagy nem?! 
Még az is meglehet, 
ám a lakásból maholnap mindenképp menni kell! 
Hiszen jól megkelt 
a „szebb jövı”-be vetett hittel felvett, 
szinte ingyen kínált frankos hitel, 
ami oly frankón megdagadt, 
hogy nem maradt, 
másra kellı zsozsónak hely 
adósságtól duzzadó zsebemben. 
Ó, én anyátlan, apátlan árva! 
Nyugodtan hívhattok galádnak, 
én most is ételt adnék a családnak! 
De nem lehet, már nem lehet! 
Bárhogyan reszketek, 
mégsem leszek én becstelen, 
amíg marad egy csepp esély, 
hogy a vesztes itt valahogy megél. 
Vajon elmondhatom amit biztosan tudok, 
elıbb-utóbb eljutok oda, hol a 
kemény elkeseredés, 
legyız majd józan észt, 
mit a szél hord el messzire? 
Ugyan kinek is fáj majd, 
ha vert seregként tétova 
léptekkel tántorgok máshova? 
Ne hagyd, hogy így legyen, Uram!˝ 
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PÁVEL (COLTON) ISTVÁN  
 
Csupa csúszás, csúsztatás 
 

Haver, ha ver a tél, csúszik a jég, 
miképp a tavalyi fizetésemelés. 
Oly jó volt, ha lecsúszott olykor pár korsó, 
mert zsíros az ebéd! 
Kókadó elmém, csalóka emlék! 
Mi az hogy ebéd? 
Manapság úgy vagyunk, 
meggárgyult nyúltagyunk, 
hazug szavakkal csúsztatunk! 
Kész rontás a feltálalt megoldás! 
Kötés és oldás, még én is csúsztatok, 
míg felettem a nagyok, a gazdagok, de gazok! 
És mégis… Nekem te bátran mondhatod: 
„Ellopva már a hajdani esély, hogy valahogy megélj!” 
Még csak nem is cseng hamisan hangom, 
amíg laza válaszom adom: 
„Ne mondd! Hiszen ez Afrika, 
hol csak az antilop!” 
A becsület kókadt talaján zsibbadtan járva, 
hiába vár az árva a piszkos elcsúszásra, 
pedig nélküle kék füge, étke az ég füle. 
Gázoló gondolat, mostoha mozdonyunk hogy tolat! 
Az élet túl drága, olvadó jégpálya, kétszínő, sárga apróban játszva, 
elcsúszni kész zárka! 
Mégis, konok mód biztatom magam: 
„Mindennek ára van, amíg te árva vagy, 
a legjobb, ha gyáva vagy amíg… 
Amíg az egekig nem emeled téted!!” 
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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 
 
Tavaszba szaladva 
 
Vedletten omló rögök között 
rétekre belvizek terülnek 
Akác liget-sátorból kikandikál 

Csordányi kíváncsi ız-tekintet. 
Szelíd paták hasított nyomát 

ırzi a hőséges talaj 
fakult smaragd a Balaton vize 

egy halfaj holnapra kihal. 
Szél-rózsa rúzsozza 

arca-pírját, egy lány  
kecsesen pogácsát tesz eléd, 
kopasz fák kelletik magukat 

felhıcopfokat fon az ég. 
A szél rájuk sem hederít, 
hódítani készül. dombokat, 
Csókzáporral,  
- Nem futó kalanddal - 
Termékenyíteni a lombokat. 
Aludni tért a tél 
Ezer csüngı fagyöngy-kosárba, 

Hófoltokban lyukas cipıjét, 
Maszatos rongyait hagyva hátra. 
 
 
Magtalan fogadalmak 
 
Hány fogadalom 
Süllyedt el hóban, 
Fagyott meg tóban 
Nád-csutkák között. 
Mire kitavaszodott 
Didergı szóban, 
Már oszlóban 
Mállott szét 
Halvány emlék-láp fölött. 
Nem fogadalom, 
Nem az én akaratom 
Csak elindulás, 
Csak azonosulás  
a jóval, s terítve ránk 
A varázs, hogy  
Mőködik az a malom 
Mi kenyérnek ıröl, 
S a magon 
Reped a héj-páncél, 

beteljesül  
Száz évnyi sóhajom, 
Mibıl kaput ível 
Felettünk a cél. 
 

Engedd el 
 
Szent sírokon lépdel át az éjfél 
a templom kertben egy főzfa búsong, 
maga alá húzza lábát a harang,  
öblös torkában csak a csend-zene bong. 
 
Kísérem a holdat mint az alvajárók 
pedig oly igazán éberen vagyok, 
messze kerülnek a békés álmok, 
szememben csillag-pillanat ragyog. 
 
Új ıs-káoszt támasztott a világ 
ember mőve fordult nem remekbe, 
vad hírekkel zaklat fel minden .... 
hogyan legyen így nyugodt az este? 
 
Mindennek kitaposott rendje volt, 
ember s állat az ösvényét tudta, 
most magjában sül meg a virág, 
mintha évszakok fordulnának vissza! 
 
Tudatom kérlek, csendesedj le, 
küldj békés álmot minden nyugtalannak, 
Engedd el az anyagi világot, 
kristályágyon adj helyet a tudattalannak. 
 
 
Éjfél  
 
Az éjfél mint vadász a magaslesen, 
figyelt csendesen, majd halkan 
belopakodott, kézen fogta az órát 
kecsesen léptette mutatóját, 
mint ki hölgyét viszi táncba, 
az óra a tizenkettıt járta. 
Az éjfél keresett, de nem talált, 
lassan körbe járta a szobát, 
nem talált hisz a Tejúton jártam 
ringtam csillagok ringató karjában. 
Itt tartott rabként a látomás, 
az a különös éji varázs, hogy 
egy Nyilas les  egy Oroszlánra, 
de íját sosem húzza fel támadásra, 
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Hogy Kos vágtat a Halak után,  
kik elúsznak minden éjszakán,  
hol a Rák egyet lép elıre kettıt hátra, 
csak a  Mérleg lehet a bírája. 
Maradnék, de halványulni kezd az ég 
ezer sziporkája, s egy hajnali kósza  
szellı visszaröpített az ágyra, 
s lelkem szomorú-boldogan bújik 
vissza  kihőlt vackába. 
- Talán kis álom maradék a lant-zene,  
  s  hogy valaki belefont karjába. 
 
 
 
 
Kortyold az édest  
 
Az édes méz – mézédes 
a gyümölcs  - gyümölcsözı 
mérgezett nyíl – mérgesen ölhet 
mint a gondolat – mi hatalmas erı! 
 
Kortyold hát az édest 
az ép ész – nem zavart, 
vágyj a jóra, nevelj virágot 
eszed azt teszi, amit TE akarsz! 
 
Bosszúra bosszút ne pazarolj 
„gyöngyöket ne szórj a disznók elé”! 
Teremts magadban édeni világot, 
s e teremtést hozd a világ elé! 
 
 
 
 
Csak kérdezem 
 
Felborzong bennem a lényeg, 
az igazságban  mennyit érek? 
Az idıtıl érik-e a lélek 
mennyi a hamis mit megérzek? 

Mit viszek másoknak magamból? 
Kihasítok – e a nagyból 
egy meghatározó kicsi részet 
mit feláldozok az egésznek? 
Magas hegyekre száguldozom, 

vagy magam csak porba rajzolom, 
gondolatot pingálok papír falakra 
ecsetvonásban hátra hagyva 
az anyaggá sőrőlt semmiséget, 
porrá  el-  csak lélekben - égek? 
 
 
 
 
 
Élet 
 
Elfogadlak-e, 
Elfogadsz-e engem, 
Átölelni képes vagy-e 
Féltı szeretetben? 
 
Mozdulunk- e ébredésben, 
nem késve le a világot 
szédült tempóban rohanás 
Mikorra belátod, 
 
Hogy nincs már idıd 
Ezt kell emésszed, 
Valósítani élettervet,  
Nem gerjeszteni félszed. 
 
Enyészet és korrózió, 
Lelked izgalom rágja, 
Szemlélıdı szeretetért 
Jöttünk a világra. 
 
Ne engedd, hogy  
Szétszórjanak, még vagyunk,  
S érkeznek valakik  
Akiknek hagyunk, 
 
Talán egy tanmesét 
Talán egyetlen szavunk 
Volt egy életünk, 
S az sem a birtokunk. 
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SZ. PİRDY MÁRIA 

 
Képeslapok Helsinkibıl 

(a szerzı fotóival) 
 

Megérkezés 
 

Mosolyogtatóan kezdıdött a repülıút. 
A beszálló kapu elıtt várakozók nagy része japán utas volt, a férfiaknál jóval nagyobb számban 

nık. A gépen szokatlanul hangosan rendezkedtek, majd az elhelyezkedésük után azonnal magura 
aggatták fehér maszkjaikat. Csak azért találtam szokatlannak, mert a váróban egyiken sem láttam 
maszkot. Némi rosszmájúsággal figyeltem, hogy mit tesznek, amikor a légikísérıktıl megkapták az 
ebédjüket? Maszkon keresztül, pontosabban alatta esznek, vagy mégis leveszik magukról? Bizony 
levették! Vírus ide, bacik oda, gondosan összehajtva a táskájukba csúsztatták maszkjaikat. Evés 
után lehunyt szemmel pihentek, újra maszkban. Hogy közben esetleg mégis csak bekaptak a 
bacikból/vírusokból is egy adagot, úgy látszik, felejthetı szempont volt. 

Délutánba hajlott az idı, mikor a Helsinki-Vantaai repülıtérrıl megérkeztem a szállodába. A 9. 
emeletrıl olyan páratlan látvány fogadott, amilyent sem elıtte, sem azóta nem láttam. Északon a 
Székesegyház mögött hideg szürkés-kékbe, kelet felé egyre haragosabb indigókékbe borult az ég. A 
piactér és a kikötı felett, mint zsinórpadlásról a színpad fölé lógatott drapéria, hatalmas, sok 
árnyalatú szürke felhıgomolyagok függtek, alattuk a szeptemberi, délnyugati napfényben fehérnél 
is fehérebben világítottak a piactér patinás épületei, a városházától végig az elnöki palotáig. A kép 
hátterébıl emelkedett ki a Székesegyház vakítóan fehér, fenséges tömbje, kupolája fehér védıfólia 
alatt várta a felújítást. Az ég indigókékje, mint az asztalra ömlött tinta, kelet felé az Uszpenszkij 
katedrális aranyozott hagymakupolái felett terült szét, és a kikötıben árnyat vont a hullámokon 
megcsillanó napsugarakra.  
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A levegıt megtöltötte a várakozás csöndje. Aztán, ahogy elıadás kezdetekor elsötétül a színpad 

és a nézıtér, éjszakai sötét lett és ömleni kezdett az esı. Az erkély korlátjáról befröccsenı hideg 
esıcseppek betessékeltek a szobába. 

Mire a bıröndömet kipakoltam, elállt az esı, az ég megszabadult komor színétıl és 
felhıgomolyagjaitól. A nyugvóra készülıdı nap lágy fénybe öltöztette a kikötıt, aranyos-
krémszínnel vonta be az épületeket a piactéren, és az idı múlásával egyre nagyobbakat nyújtott az 
árnyékokon. A tiszta levegıben mindennek olyan éles kontúrja volt, mintha gyerek rajzolta volna 
óriási rajzlapra. 

Nyakamban két fényképezıgéppel szélsebesen elindultam a Szenátus térre, a Székesegyházhoz. 
Tudtam, csak tíz percekben mérhetı idım van a fényképezésre, de ki akartam használni a lágy 
fényt, megörökíteni a meredek lépcsısor felett a Székesegyház korinthoszi oszlopait, körben az 
Egyetemet és Könyvtárat, a Szenátus épületét (ma minisztériumok vannak benne), a város legrégibb 
kıépületét, a Sederholm kereskedıházat. És természetesen II. Sándor cár szobrát, körben a 
mellékalakokkal, a négy, ırt álló oszlopra szerelt elegáns kovácsoltvas lámpákat.  

Még jutott fény a Pohjola ház fıbejáratának és felette a második emeletig körbefutó, a Kalevala 
mitikus alakjait megörökítı díszfüzérnek a fényképezésére is.  

Mire a Svéd Színházhoz értem, kigyulladtak az utcai lámpák, a város esti lüktetésre váltott. 
Másnap reggel, a piaci nézelıdésem közben meglepıdve szembesültem a valósággal, az 

épületek valójában pasztellszínőek, csak a tegnapi különös égi jelenség változtatta ıket vakító 
fehérré, majd aranyos krémszínővé 

 
 
Templomok 
 
Az Uszpenszkij katedrális a piactértıl nem messze, kis híddal összekötött félsziget, a 

Katajanokka gránitdombján épült a XIX. század második felében. A vörös téglás építmény arany 
hagymakupolái napsütésben vakítóan izzanak a kikötı felett. A templom, nem csak kívülrıl 
impozáns, belsı kiképzése is fenséges, szemet gyönyörködtetı a díszítése. Ikonosztázát híres festık 
képei alkotják. Hatalmas csillár ereszkedik le a csillagos eget ábrázoló kupolából, uralja az 
oszlopok közti teret. Az ikonosztázzal szemben, a templom hátsó falánál az ajándéktárgyakat 
árusító szakállas pópa készségesen elsuttogja a legfontosabb tudnivalókat a megvételre kiszemelt 
tárgyról. Nem tudtam ellenállni, egyházi énekeket tartalmazó cd-t vettem Nikolaj Gedda és a 
templom híres férfi kórusának az elıadásában. A címét három nyelven írták a borítóra. Érdekes a 
címek különbözısége, mindegyik nyelv másként fejezi ki a dalban imádkozás áhítatát, amellyel az 
Urat dicsérik. Angolul: „Ki tudná emberi szavakkal leírni”, németül: „A szeretet hatalmáért 
imádkozom”, oroszul: „Mert dicsérve vagy”. Magyarul meg talán az lehetne: „Téged dicsérünk, 
Uram”. Gyerekkorom óta csodálattal hallgatom a gyönyörő pravoszláv énekeket, amikor megláttam 
az ajándéktárgyak között, úgy éreztem magam, mint aki váratlan kincsre lelt! 

A templom teraszáról, a gránitdomb tetejérıl elénk tárul az öböl a kikötıivel, a horizontig 
szélesedett, hatalmas vízfelület, benne a szigetek kisebb-nagyobb zöld foltjaival. Partközelben látni 
lehet a vízbıl kiálló, fényes gömbölyőre csiszolódott gránitsziklákat, a róluk felröppenı sirályokat.  

Városnézı útjaim során magam is tapasztaltam, milyen sok helyen látni változatos mérető 
gránitdombokat, amelyeket az élı környezet kialakításakor beterveztek a tájba. Nem robbantották 
le, hanem hozzá- vagy ráillesztették az épületeket, a tereket, a közlekedési utakat. Az olimpiai 
stadiont és a hozzá kapcsolódó sportlétesítményeket is ilyen környezetben építették, amelyet 
leginkább a 17 emeletes torony felsı szintjén levı kilátóból csodálhatunk meg. Jól látszanak az 
épületek között kiemelkedı dombok, amelyeken életet tört magának a természet, nem csak fő 
sarjadt a sziklák mélyedéseiben és apró repedéseiben, látni rajtuk nagyobb mérető növényeket is. 

A sziklás adottságot kihasználva hozták létre a múlt század hatvanas éveinek végére a város 
egyik híres látnivalóját is, a Sziklatemplomot. Építése épp úgy indulatokat váltott ki a lakosságból 
és megosztotta az embereket, mint annak idején az Eiffel-torony építése a franciákat. A hatalmas 
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mérető sziklából robbantással vájták ki a belsejét. Tetejét vörösrézbıl készült kupolával fedték be, 
amelyet sugarasan elhelyezett betonbordák tartanak. A bordák közötti üvegfedéseken keresztül 
kapja a templom a természetes világítást, amelyben jól érvényesül a rusztikus gránitfal rózsaszín-
szürke színe. Berendezése a lehetı legegyszerőbb, a tér nagy részét a kékre festett padok foglalják 
el, amelyek üléshuzatának pink színe az elsı pillanatban bizarrnak tőnik. Az oltár egyszerő asztal, 
tıle balra a gyertyagyújtáshoz kialakított emlékezı hely, majd az orgona, mögötte a sziklára 
erısítve az orgonasípok. A templom akusztikája kiváló, alkalmas koncertek tartására, zenei 
felvételek készítésére. 

 

 
 

 
Az ide belépıt mindig halk, klasszikus zene fogadja. Az egyszerőségében is páratlan látvány és 

a zene padba ülteti a látogatót, és annak is áhítattal telik meg a lelke, aki soha nem hajtotta imára a 
fejét. 

Néhány perce érkeztem a templomba, a hátsó padok egyikébe ültem le, ahonnan beláttam az 
egész teret. Minden részletét igyekeztem az emlékezetembe vésni, majd sietve, mint aki tilos dolgot 
cselekszik, néhány kattintással felvételeket készítettem. A gépet ölembe tettem és alig rebegtem el 
magamban a köszönetet az Úrnak, hogy ide is eljuthattam, ezt a különleges alkotást is láthattam, 
amikor a pillanatnyi csend után megszólalt Mozart C-dúr zongoraversenyének 2. tétele. Az újabb 
csoda, a ráadás. 

Ültem a padban, folyt a könny a szemüvegem alól, nem mertem megmozdulni, nehogy valaki 
észrevegye, hogy sírok. 

Még a kilencvenes évek elején a rádióban hallottam egy a dalt, ami valójában zenei aláfestéssel 
mondott szöveg volt és nagyon megfogott. Röviddel ezután megint hallottam a számot, a dal címét 
is, és az információt, hogy ez betétdala egy készülı magyar filmnek. 

A (régen) Felvonulási téren tartott sátoros vásár pavilonjainak egyikében véletlenül 
rábukkantam a film dalait tartalmazó kazettára. A film terv maradt vagy soha nem mutatták be, 
nyilvánosan biztosan nem. Az utána következı években olyan gyakran hallgattam a szerzı által 
„Etődök szavakra és hangokra” nevezett felvételt, hogy a szalag megnyúlt és a végén már csak 
nyávogásnak hallatszott minden dal. Legkedvesebb továbbra is a legelsı alkalommal hallott szám 
maradt. 
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Hiába kerestem az elnyőtt kazetta helyett újat zeneboltokban és zenei antikváriumokban, mintha 
soha nem lett volna, mindenki csak a fejét ingatta. Közben odaadtam a kazettát egy számítógépes 
ismerısömnek, aki azzal bíztatott, hogy van lehetıség digitalizálni a szalagot és azzal a zene 
minıségén is lehet javítani. Az illetı válás miatt költözködött és valahol elkeveredett a kazettám, 
nyoma veszett.  

A számok után kutatást egyetlen percig sem adtam fel és a You Tube-on ráakadtam az egyik 
dalra, onnan tovább keresgélve rátaláltam a többire is egy „dalvadász” révén. Mint írta, évekig 
kereste a neten, míg rájuk akadt, aztán összegyőjtve közkinccsé tette. Így jutottam hozzá – a 
számítástechnikához értı másik barátom segítségével – a dalokat tartalmazó cd-hez. 

Azonnal a számítógépemre mentettem, biztonságból két cd-re írtam ki és áttettem mp3 
lejátszóra is. Az örömöm gyermeki volt. Heteken keresztül megunhatatlanul hallgattam, sokszor 
még lefekvéskor is, így aludtam el, a fülemre akasztott kütyükkel. Bár a sikeres vadászat öröme 
idıvel halványult, s az mp3 lejátszón azóta sokszor cseréltem dalokat, zenemőveket, a két 
biztonsági cd is a polcon várja, hogy újra lejátsszam, de a zenei anyaghoz, fıleg a legkedvesebbhez 
kötıdı megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan és rabul ejtı érzések újra élednek, akárhol és 
akármikor meghallom Mozart gyönyörő zenéjét. 

 

 
 
Ez csendült fel a Sziklatemplomban, és telibe talált. Végigszaladt rajtam az utóbbi másfél év 

teljes ırülete, az örökös töprengés, a minden nap feltett kérdés, hol hibáztam, mit rontottam el, és 
tényleg nem vettem észre egyetlen olyan jelet sem, amely számomra elfogadhatatlan 
következményhez vezetett? A kialvatlan éjszakák, az idegrendszerem megroggyanása, elkeseredett, 
kétszínő játék a látszat fenntartásáért, magányos küzdelem a csomókban hulló hajamért. „Egy anya 
a gyereke száz éves koráig felelıs érte és idegeskedik miatta”, mondta a szülészorvos közvetlenül a 
gyerekem születése után, aggódó kérdésemre válaszolva. Ennél lényegre mutatóbban senkitıl sem 
hallottam megfogalmazni az anya viszonyát a gyerekéhez. Ültem a padban, folyt a könny a 
szemüvegem alól, nem mertem megmozdulni, nehogy valaki észrevegye, hogy sírok. Megvártam, 
hogy a közelemben levık elmenjenek, csak akkor töröltem meg az arcomat. 

Távozóban, kint az elıcsarnokban falra akasztott fatáblát pillantottam meg, amelyen számtalan 
rekesz volt. Hosszú, könyvjelzı formájú papírok álltak ki belılük. A magyar feliratúból egyet 
kiemeltem és elolvastam a ráírt szöveget. „Mi hozhat segítséget a legsötétebb éjszakában? A 
bizonyosság: Jézus jobban szeret engem, mint elgondolhatnám.” Nehezen hittem el, hogy a 
véletlenek így összejöttek. De tény, úgy éreztem, bíztatást kaptam a jövıre.  
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Bevallom, késıbb is, ha elbizonytalanodtam a dolgok jobbra fordulását illetıen, újra elolvastam 
az idézetet. Hogy mennyit segített a hit és mennyit oldott meg az idı? Nos, ezt nem latolgattam.  

 
 
Suomenlinna 
 
A világörökség részét, Suomenlinnát ki ne hagyd! – tanácsolták Helsinkit járt ismerıseim. 

Látnod kell, akármilyen idıt fogsz ki! Menj át hajóval a szigetekre, maga az út is élmény! Az öböl 
vizébıl kiemelkedı, a hullámok által simára koptatott gránittömbök a rajtuk pihenı sirályokkal 
neked, akinek örökké nyakában lóg a fényképezıgépe, lencsevégre kínálkozó pillanatok! 

A napijegyem érvényes volt a Suomenlinna erıdszigetre menı kompokra is, a reggeli kihajózás 
mellett döntöttem. A hajók a piactér melletti állomásról indultak. 

A piacteret már elfoglalták a húsokat, gyümölcsöket, bogyós terméseket, halféléket, virágokat 
árusítók narancssárga sátrai. Közöttük lazításként az asztalaikról kötött holmikat kínálók, a 
díszcsokrokat, koszorúkat színes levelekbıl készítı kézmővesek, az akvarelljeiket, kis akril- és 
olajképeiket kiállító mővészek. A part mentén csónakjaikból nyers halakat és sült halételeket 
kínáltak a távolabbi szigetek lakói.  

A teret zárás után minden nap nagy nyomású vízzel tisztára mossák a locsolóautók, morzsája 
sem marad a piacozásnak (a sirályok nagy bánatára!). A gömbölyő fejő kavicsokkal kirakott, az esti 
fényekben csillogó-villogó teret a sétálók veszik birtokba. Sehol kordon, sehol mobil vagy stabil 
vaskerítés, sehol a hivatalos épületek elıtti utat a tértıl elválasztó vastag fémlánc, nincsenek 
hatalmas, szorosan egymáshoz simuló virágládák, amelyek mögött ráadásul fegyveres ırség léte ad 
nyomatékot a megközelíthetetlenségnek.  

Ebben a reggeli órában még nem sokan voltak kíváncsiak Suomenlinnára, talán 25-30-an 
szálltunk ki a hajóból. A hidakkal összekötött, öt szigetbıl álló szigetcsoporton, amely világörökség 
része, a XVIII. sz. közepén kezdıdött el egy nagyszabású, majd’ harminc évig tartó munka. A 
svédek, hogy megvédjék magukat a hozzájuk hasonlóan földéhes, háborúskodó szomszédoktól, a 
szigeteken bevehetetlennek tartott, a gibraltárihoz hasonló tengeri védelmi rendszert építettek ki. A 
svédek legalább is így hitték és tartották. Árulók azonban mindig voltak (vannak, lesznek), így 
lettek a sziget és ország elfoglalói az oroszok, és ezzel több száz éves svéd uralomtól szabadították 
meg a finneket. Bı száz éves orosz fennhatóság következett a finnek életében. De az is tény, hogy 
Helsinkit 1812-ben I. Sándor orosz cár indította el a gyors fejlıdés útján azzal, hogy a Finn 
Nagyhercegség fıvárosává tette.  
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Ha nem figyeled a kitett táblákat, csak a térképedben mélyedsz el, könnyen úgy jársz, hogy 

hirtelen fegyveres egyenruhás terem elıtted, és az orrod elıtt lévı táblára mutat, amelyen szemüveg 
nélkül is olvasható nagyságú betőkkel tudatják, hogy katonailag elzárt terület. Fordulj vissza! Ha 
nem értenéd, az ır szigorú arccal néz veled farkasszemet és cövekként áll elıtted. Mögötte a 
Tengerészeti Akadémia épületegyüttese. Ha ezek után van még kedved barangolni ezen a szigeten, 
a part mentén eljuthatsz a következı szigetre vezetı hídhoz. Mire felérsz a híd felére, a túloldalon a 
kopár, lepusztult házak látványa visszafordít. Egyébként addigra kicsit eleged is lesz a gyaloglásból, 
jól esik kapucsínó mellett pihentetni a talpat sütögetı cipıket.  

Az erıdsziget negyven éve békés, civil életet él, állandó lakói a turista utaktól kissé távolabbi 
övezet házaiban laknak. Van boltjuk, iskolájuk, van templomuk, amelyet ágyúcsövekbıl és 
hajóláncokból álló kordonnal vettek körül, persze csak jelképesen, hogy a múlt darabjait méltó 
helyen ırizzék és mutassák be. A templom tornyát még az orosz idıkben világítótoronyra cserélték. 
Bevallom, elıször fel sem tőnt, míg fel nem hívta rá a figyelmemet két turista, akik élénken 
hadonászva mutogattak a toronyra. Vannak éttermeik, múzeumaik, van falatnyi strandjuk a mögötte 
magasodó földsánc és néhány kisebb gránitszikla karéjában. Évente sok kiránduló, turista nézi 
ámulva és borzongva az egykori erıdrendszer széles falait, a földsáncai alatt megbúvó katakombák 
emberi tartózkodásra nehezen elképzelhetı belmagasságait (pontosabb lenne belalacsonyságot vagy 
belmélységet mondani), a katonák szálláshelyeit, a tiszteknek és segédeiknek épített faházakat. Az 
erıdrendszerbe telepített partvédelmi ütegeket még az is megcsodálja, aki nem rajong a 
haditechnikáért. Földsánccal teljesen körbevett mélyedésben kialakított, erıs beton talpazatra 
szerelt síneken lehetett az ütegeket elıre, lıállásba hozni, hátratolva pedig a csövüket lenyomni az 
alapzathoz, hogy a tenger felıl láthatatlanná váljanak. Onnan, a fák kivételével, csak a földsáncok, 
bunkerek, katakombák tetejének smaragdzöldje látszott, míg mozgásba nem lendült a hadigépezet. 
Van félkör alakú fordítóra szerelt ágyú is, a monstrum irány- és helyzetváltoztatását ezzel a 
megoldással gyorsan el lehetett érni, Az egykor pusztító fegyverek ma békésen figyelik a város 
kikötıinek hajóforgalmát. 

Az ilyen fegyverek nem csak egy nép múltjának sok pusztítással és pusztulással teli korszakára 
emlékeztetnek, hanem vonzó fényképezkedési hátterek is. A legnagyobb ágyúnál fiatal pár fotózta 
egymást. A lány vidáman pózolt az ágyúcsıre könyökölve, lıállásban tartott kezét az ágyú felé 
irányította, majd szétnyitotta a kabátját és mindkét kezét széttárva hagyta, hogy a tengeri szél 
szárnyként lebegtesse a könnyő, meg-megcsillanó anyagot. Mire az ágyú közelébe értem, ık már 
menni készültek. A szigetnek ez a része kihalt volt, ezért gyorsan megszólítottam ıket angolul. A 
lány arcáról eltőnt a vidámság, ıseitıl megörökölt bizalmatlansággal nézett felém, és sietve 
tovaindult, a srác is utána. Gyorsan összeszedtem az orosz tudásomat.  Már régóta nem beszéltem 
oroszul, szóltam utánuk jó hangosan, de remélem, megértik a kérésemet, szeretném, ha 
készítenének egy fotót rólam. A fiú visszafordult, elvigyorodott, és készségesen átvette a gépemet. 
Biztonságból rákérdezett az exponáló gombra. A lány a kijelzıre nézett és egy lépéssel hátrébb 
küldte a fiút. Két felvételt is készített, megnézette velem, hogy sikerült-e, elégedett vagyok a 
felvételekkel és csak utána mentek tovább.  

Álltam az ösvényen, a tenger felé fordulva, a széllel dacolva, boldogan, és arra gondoltam, hogy 
kétszáz évvel a sziget bevétele után én is az orosszal gyıztem Suomenlinnán. 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET 
 
Színek és álmok 
 
Nem értem, miért csak 
fekete-fehér, s nem piros, 
vagy kék és zöld, még a  
lilával is kibékülnék. 
Ecset kellene.  
Jó nagy, égig érı, erıs, 
ezernyi színnel. 
Ha egyet csapsz vele,  
megélénkül a Föld,  
s minden lélek szivárványban égne. 
Nem csúsznánk rideg,  
repedezett jégre /a fehérre/. 
S nem húznánk fejünkre földet.  
Ott minden fekete. 
Ó Uram! Ecsetet adj a kezembe. 
 
 
Melankólia 
 
Homályos ablakon túl az élet, 
itt benn, csak reménytelenség éled, 
minden-fehérségben színes ruhák 
álmodják, mit tudni remélnek. 
Falja az idıt az óra, 
S hiába vár a vágy a jóra, 
csak az ablaknyi világban 
zöldellnek a kitárt-karú fák. 
 
 
- kútbanézı – 
 
amikor tollam papírhoz simul, még nem tudom,  
mit rejtenek a vonalak, csak serceg a toll hegye  
megállíthatatlanul, a rádióban csodákról beszélnek  
de más a valóság, nem tudni miért születtünk 
s halunk, ha burokban élünk s csak a szépség  
csöppen ki az irón hegyébıl, hazudunk önmagunknak, 
mert a pusztulás ugyanitt döngeti mellét,  
rátelepszik napjainkra, önámítás a boldogság,  
mert méhében ott gömbölyödik, hízik a halál  
s arra vár hogy megszülessen. 
Én mégis szorítom tenyeremben azt a keveset, amim van. 
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HORVÁTH HELGA 
 
 

A tükör másik oldala 
 
Nyirkos, hővös délutáni nap volt. Már csak a fákról folytak le a leveleken fennakadt 

súlyos esıcseppek, a viharnak csak szürkesége hagyott nyomott az emlékezetben. A 
vizes, elázott természet gızfürdıjében andalító elegyet alkottak a különféle illatok, 
amik így elázva most felerısödtek. Most érezhetı valójában a világ valósága: a késı 
délutáni napsugarak aranyragyogása, mely ecsetjével fölerısíti a hétköznapokban 
megkopott színeket, megmutatja az ég valódi kékjét, a megkönnyebbült felhık csipkés 
szoknyájának szélét, a fák lombjainak száz különféle zöld árnyalatát és formáit, a róluk 
lepottyanó esıcseppek, pedig gyémántként ragyognak, földet érve pedig tócsákat 
alkotva, tengerként olvadnak egymásba. Mindennek most nem csupán a látványa 
gyönyörködtet, mint egy festmény, hanem átjár egészben: a bırre a hővös levegı lehel 
párás csókot, amitıl egyszerre minden szırszál fölágaskodik, hullámként fut át testben 
egy érzés, megrándítva az izmokat, majd a környezet parfümje a gyomrunkban 
émelyeg, és társul a bır felszínén átrohanó érzéshez. A lehulló vízcseppek dúdolnak 
dallamokat. Messzirıl tán még hallani a haragos égbolt egy-egy mordulását, ahogy 
morajlik a messzeség, itt azonban a búvóhelyükrıl elıtódult madársereg örül a friss 
itatóknak és fürdıknek, melyek az utak mélyedéseit töltik ki, tükörként meredve az 
égnek. Néma tükör, mely most mindenfele tarkítja földet. Békéjét az önfeledt 
madársereg szárnycsapkodásai, vagy az elhaladók lépései zavarják meg. De nem 
húzódik arrébb, hogy nyugtot találjon, felzavart nyugalma lassan visszatér, és várja, 
hogy a napsugarak melege újra visszahívja ıket az égbe. Tudják talán ezek a kicsike 
nyugodt kis tükrök, hogy az embervilág, csak beletaposni tud mélységükbe, belecsapni 
haragosan, nehogy mutasson számára valamit. Az állatvilág azonban örül nekik, 
számukra nem mutatni hivatottak, hanem szomjat oltani, és örömükre lenni. Talán a 
kisgyerekek még, akik boldogan pancsolnak bennük, a visszahulló cseppekben csodát 
látnak, nevetnek a gyönyörőségén, érdekesnek találják és örülnek nekik.  

Az utca kövein újra sietıs léptek kopogásai visszhangzanak, minden ember 
igyekszik eljutni valahova, ki-ki a maga dolgára, a maga céljáért. Minden lépésnek 
hivatása van, közelebb kerülni az elérni szándékozott pontot a térben, nincs félre lépés, 
a lényeg, hogy gazdája egyszer csak ott találja magát, ahova szándékai vezérelték. 

Egy lépés azonban nem siet. Minden rákövetkezı megáll egy kicsit, tétovázik, nem 
siettetik sehova, csupán a helyváltoztatásra hivatottak, hogy gazdája mégse egy helyben 
rostokoljon, amíg magának célt nem talál. A kontúrokon dolgozó napfény most egy 
alakot fest az utcára. A kapualjban üdvözli, és büszkén mutatja be neki mővét: a vihar 
utáni világot. Végre valaki, aki észreveszi, és hajlandó megcsodálni. Elrohan a táj 
körülötte, nézi ezt a monoton rendszert, mely korlátok közé szorítja a világot, de érzi, ı 
most ezt kívülrıl szemléli. Más esetben persze, kénytelen ı is becsatlakozni ennek a 
dinamizmusába, de jelen pillanatban, szabad akaratából kiszállt a mókuskerékbıl és a 
végtelen teljességhez indul látogatóba. Útját a jól ismert betonlapok kövezik ki. Elıtte a 
térben az összegyőlt csapadék sekélyes mélységei derengenek fel, ahogy egyre 
közelebb ér hozzájuk, és meglátja a rajtuk táncoló napsugarakat, kikerülve halad tovább 
el mellettük. A forgalom zajában elveszı hangok: a szél halk suhanása, ami titkot súg a 
lombok rejtekébe, és amit a csacsogó madárraj rögtön világgá is kürtöl, a száz különféle 
csicsergés egymást túlharsogni kívánó szándéka gyönyörködteti hallóidegeit, amíg ez a 
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hangforrás át nem veszi szépen lassan az embervilág alkotta zajok felett az uralmat, és a 
parkba beérve immár máris azok vannak elnyomásban. A természet pedig 
feszélytelenül hancúrozik saját birodalmában. Itt az ember csupán vendégnek van 
tekintve, ha megzavarni kívánja e világ rendjét, már betolakodónak számít, és 
rejtekeikbe menekülve várják meg, a hívatlanok távozását. Az alak egyre mélyebbre 
hatolt ebben a szent oázisban. A város elé magasodó lombok alatt az emberek számára 
kirakott padok várnak elhagyatottan, hátha arra téved egy megpihenni vágyó. Egy 
eldugott, öreg fadeszkákból összekalapált pad elıtt hatalmas tócsa mered némán az ég 
felé, magához ölelve az elıle kitérni szándékozó utat, csak a pad elıtt hagyott egy 
lábnyomnyi helyet. A padon egy öregember ücsörög, szakadt kabátján színes foltokat 
hagy az esı száradó emléke. Elázott otthonából üres tekintettel mered a világ felé. Az 
alak halkan lépdel felé, ı is gondolataiban keresgél. Véletlenül lépte felzavarja a 
víztükör nyugalmát, ezzel az öreg pad öreg lakója is megmozdul. Mérgesen a férfira 
mordul: 

– Maguk átgázolnak mindenen! Nézze most milyen zavaros lett a világ hirtelen! 
– Kérem?! – lepıdik meg az elhaladó a váratlan megszólításon. 
– Én nem szerettem volna belelépni a pocsolyába, hiszen a cipımet is 

összekoszolta… – feleli zavarában. 
– Hát persze a pocsolya koszolta össze a maga cipıjét, vagy inkább az ön modern, 

divatos lábbelije a vizet. Ráadásul nézze, hogy felzaklatta. 
– Nem értem mirıl beszél, ne haragudjon – értetlenkedik. – Mindig figyelni 

szoktam, hogy kikerüljem ıket, sajnos nem megfelelı mindenhol a vízelvezetés, hogy 
el tudjon folyni rendesen az esıvíz.  

– Hát persze, jó is lenne, ha az ember mindent kénye-kedve szerint irányíthatna. 
Csak az esı néha nem olyan szófogadó, hogy a csatornába egybıl belehulljon. Nem 
értik már az emberek, hogy milyen fontos tiszteletben tartani egy mélyedésben 
összegyőlt világ nyugalmát.  

– Maga meghibbant, a világ körülötte van, nem abban a koszos esıvízben. 
Feleli az alak most már türelmetlenül a padon ülı vénember aggályoskodásaira, 

amit egy pocsolya ügyében tett. 
– Tudja, miért nem érti, amit beszélek? Mert fordítva áll a dologhoz. 
– Hogy érti, hogy fordítva? Az esıvíz összegyőlik, ha nem tud elfolyni, és… 
– Nem érti, látja…– szakítja félbe az öreg. – Pedig érthetıen mondtam: „Fordítva 

áll a pocsolya mellett”. Szemben áll, és takarással van a Napnak, így a maga árnyéka 
eltakarja a lényeget és csak azt látja, amit épp megmagyarázni kívánt, vagyis egy 
mélyedésben összegyőlt esıvizet egy kiadós zápor után.  

A férfi, meghökkenve az érdekes érvelésen, félbe akarta szakítani az oktondi 
beszédet, amit már sértı kioktatásnak vélt, de a döbbenet a filozofikus 
elgondolkodáson, amit egy bizonyára hajléktalan emberbıl nemigen nézne ki senki, 
most teljesen elámította, és nem bírt egy épkézláb választ se kinyögni. Inkább 
menekülni kíván a kellemetlen helyzetbıl, és továbbállni készül:  

– Hát ne haragudjon, de nem állok le vitatkozni magával egy tócsáról… további 
szép délutánt! 

És lépte továbbviszi a fura eseménytıl. Azonban gondolatai ott maradnak, sıt 
elmerülnek az öreg és közte elterülı vízben. Mindig is fogékony volt a más 
megközelítéseken való elmélázásra. Ez a helyzet pedig eléggé felzaklatta, szinte 
lelkiismeret-furdalása volt, hogy belelépett abba a vízbe, pedig inkább azért kéne 
bosszankodnia, hogy beázott a cipıje. Éjjeli álma sem hagyja, hogy kiverje fejébıl a 
parkban történteket. Ott áll a padnál és egy esıcsepp hullik homlokára, lassan 
végigfolynak az arcán, amit az ı könnyei követnek. Nem sír, de könnyezik. Körülötte 
pedig nem szívódnak föl a lehullott könnyek és vízcseppek, hanem elegyet alkotva, 
egyre csak győlnek, és emelkedik fölfele a víz szintje, hogy mire feleszmél, már 
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elmerül benne. S bár tud úszni, ebben csak kapálózik, ahogy egyre jobban fogy a 
levegıje, cipıje pedig egyre jobban húzza lefele a mélységbe. Ekkor egy kéz nyúl 
feléje, hogy kiragadja, egy pillanatra meglátja megmentıjét, az öreg hajléktalant a 
padról, és ahogy az elsı levegı leér a tüdejébe felriad, izzadsága nedvesen tapasztja 
testére az éjjeli ruháit. 

„De bolond vagyok, hogy így megvisel ez az egész történet…” — dorgálja meg 
magát, és bosszankodva fordul az oldalára.  

Azonban másnap ott találja magát megint a pad elıtt. A pocsolya a felére 
zsugorodott már, a hajléktalannak nyoma sincs. Leül a padra, és körbe néz, hátha 
megláthat valamit, vagy valakit, akitıl megértheti, hogy mit is csinál éppen. De csak az 
ıszi szellı sodor magával néhány megsárgult árva falevelet. Kellemes melegen süt még 
a nap, sugarai beragyogják a tiszta eget. 

„Nem értem, mit csinálok most… én nem látok semmi különöset, ez a pocsolya 
számomra olyan, mint az összes többi. Vajon mit látott innen különbnek az öreg 
tegnap?” – gondolkozik el magában. 

„Biztosan az alkoholos mámor okozta hallucinációkról beszélt nekem” – próbálja 
megmagyarázni magának az öreg viselkedését. Majd ültében kényelmesen 
elhelyezkedve, rápillant még egyszer az elıtte némán meredı víztükörre. Tiszta felülete 
tükrében kéken kavarog az ıszi égbolt. Nem lehet látni a talajt alatta, így úgy hat, 
mintha tengermélységek bujkálnának benne. Egy árnyék vetıdik rá hirtelen, erre 
felkapja a fejét.  

– Így nem is fogsz látni semmit, hiába nézed… – világosítja föl egy kisfiú. 
– Tessék? Hát te honnan cseppentél ide? – kérdezi meglepıdve. 
Ekkor a kisfiú felmászik mellé, és elıre hajol, könyökével támasztva meg magát 

térdein. 
– Sokat járunk a szüleimmel ebbe a parkba, és én imádom, mikor esı után 

mindenfele pocsolyák vannak. Persze ık figyelmeztetnek, hogy ne lépjek bele, ne 
vizezzek, mert összekoszolom magam. Mintha én olyan lennék, mint más kisgyerekek, 
akik beletrappolnak, meg összesározzák magukat vele. Én csak nézni szeretem, ahogy 
kavarog benne az a fura derengés. Hozzá sem nyúlok, csak ha ki akarok venni belıle 
valami piszkot.  

– Én hiába figyelem, nem látok semmit, csak az ég tükrözıdik benne – válaszol a 
kisfiúnak az ember. 

– Hát persze, mert rosszul nézed. Az emberek általában vagy fordítva állnak, 
szembe vele, hogy a napfényt eltakarják testükkel, vagy nem hajolnak eléggé föléje, így 
ık nem is láthatnak semmit. A legtöbb ember elfelejtette már, hogyan kell nézni a 
világot. 

– De ebben én nem látok akkor sem semmit, nemhogy egy világot… maximum a 
világ tükrözıdését – ellenkezik továbbra is a felnıtt ember.  

– A szüleim is mindig ezt mondják, és persze nem tudom nekik megmagyarázni, 
mert nem képesek talán már másképp nézni, mint, ahogy megszokták. Ha egy kicsit 
elırébb hajolnál, talán…  

Ekkor egy szülıi hívó szó elszólítja a kisfiút. 
– Mennem kell, megyünk haza. További sok sikert, azért nem csinálod olyan 

rosszul, még eredménye is lehet, ha kitartó vagy — biztatja búcsúzóul a kisfiú a 
felnıttet. Majd elrohant. 

– Hát ez remek, azért ez már a második ember, aki valamiféle titkot vél felfedezni 
egy közönséges pocsolyában – jegyzi meg cinikusan önmagának. – Hát nem semmi, 
hogy már én is ezen gondolkozom!  

Majd a kisgyerek tanácsára elırébb hajol, és belebambul a víz néma tükrébe. Most 
már önmagát is látja benne, a kék ég alatt. A kisfiú valami fura derengésrıl beszélt, így 
hát ı is valami afféle jelenségre vár. Kisvártatva történik is valami. Megmozdul a világ 
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a tócsa víztükrében, ami azonban ugyanolyan mozdulatlan marad. Izgalom rohan végig 
az idegein, és verejtékcseppeket csal elı tenyerében. Szinte lélegzet visszafojtva nézi 
tovább a lassan változó képet. Élesebb és tisztább színek kúsznak elı a kékségbıl, az ı 
alakja is formálódik lassan. A napfény arannyal színezi ki bırét, vonásai kisimulnak. 
Így még soha nem látta magát egyetlen tükörben sem. Majd egy árny suhan át a 
tükörben. Erre megmozdul már a néma tükör. Az ı arca is megkeményedik, szemei 
sötétjében újra meg újra látni véli a hirtelen elsuhanó árnyékot. A szél is megmozdul, ı 
pedig idegesen fölszisszen, legszívesebben belecsapna a tükörbe. 

– Látta maga is, ugye? – szólítja meg egy ismerıs hang, a tegnapi hajléktalan 
ember, aki felhívta figyelmét arra, hogy mért taposott bele ugyanebbe a pocsolyába. 

– Nem vagyok normális, hogy foglalkozom ezzel az üggyel – válaszolja neki a férfi. 
– Sebaj, elıször mindenki önmagát nézi hibbantnak – nyugtatja meg a pad lakója. 
– Ne haragudjon, de letelepszem ide maga mellé, már évek óta ez a bázisom. – És 

leteszi csomagjait a pad mellé, ı maga pedig leül a jól szituált férfi mellé. 
– Nem értem ezt az egészet… – vallja meg ıszintén érzéseit neki a férfi. 
– Nem is kell érteni, csak csodálni, és vigyázni rájuk. Mindenki más titkot és csodát 

lát benne, csak egy hibája van, amit persze mi, emberek hívunk annak. 
– Mire gondol?  
– Hogy ıszinte. Kegyetlenül ıszinte. És ezt nem mindenki bírja elviselni, ezért 

sokan tudomást sem vesznek a világról, amit a vizek néma tükrei mutatnak. Ez a világ 
önmagunk és a külvilág egyszerre.  

– Ez nem is olyan bonyolult, mint hittem… – döbben együgyőségére a férfi. – Én 
azt hittem valamiféle csoda van a dologban… – vág csalódott képet – erre milyen 
egyszerő… 

– Hát ez nem egyszerő, mármint erre rájönni – feleli rá mosolyogva a pad lakója. – 
Azonban ezek után furcsa lesz, hogy mindent máshogy fog látni, mint eddig… vagyis 
én ezt vettem észre. Nincs lakásom, munkám, családom… de mégis úgy érzem, 
mindenem megvan… ironikus nemde? Itt élek nincstelenül a világban, éhezem, fázom, 
mégis mindenem megvan; szabad vagyok. 

– Igen ez tényleg furcsa… – tőnıdik el magában. 
A padon ücsörög még pár percig, majd indulásra szólítja föl az esti harangszó. 

Hazafele tovább morfondírozik errıl az új, és érdekes, minden hétköznapitól eltérı 
élményen. E naptól kezdve máshogy néz a világra, fıleg az esı utáni órákban. Már nem 
csak azért kerüli ki a pocsolyákat, hogy cipıjét be ne koszolja, hanem közben 
megcsodálja benne a visszatükrözıdı világ képét, vakító szépségét a napsugaraknak. 
Lelkében érzi: tiszteletben illik tartani békéjét annak, ami a koszos utcakövön is képes 
ilyen fényesen visszaadni az égi derőt, és felfedni az ember lelkének rejtekét. 
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LÁNG EL PÉTER 
 

CICUS 
 

Egy szerelem igaz története 
 
 
Ennek az igaz és tiszta szerelemnek a valóságos történetét Edina és Hanna leányaimnak ajánlom. 
 
Hálával és megbecsüléssel ajánlom azon keveseknek, akik egész életükkel, évek hosszú során át 
tisztán és fáradhatatlanul ırzik magukban a szeretet lángját, s akik folyamatosan és tudatosan 
törekszenek a szeretet Pál apostol üzenete szerinti gyakorlására egymás iránt, kölcsönösen. 
 
Ajánlom továbbá mindazoknak, akikben nincs elég áldozatvállalás, figyelem, alázat és szolgáló 
szeretet ahhoz, hogy társukat és másokat igazán önfeláldozóan szeressék és szolgálják. Nekik most 
még nem késı méltóvá válni a Szeretetre. 
 
 
 

*** 
 
 
Cicus 1942 május 30-án született Marcaliban. Édesapja, Jancsi Lajos, 26 éves vasutas volt, a 

városi focicsapat kiváló csatára. İ a mai Szlovénia területén született. Édesanyja Vörös Bözsike, 21 
éves varrónı. Elsı gyermekük volt. Pár évvel késıbb született öccse 6 éves korában, betegségben 
elhalálozott. 

Cicust Janka keresztnéven anyakönyvezték, Bözsike elmondása szerint azért, mert az édesapja, 
a több napos ünneplés közepette, nem tudott eléggé koncentrálni arra, hogy milyen keresztnévben 
állapodtak meg. Ennek ellenére a családban mindig is Hannika néven nevezték. Kivéve, amikor 
édesapja Hıbérkének „becézte”. 

A  Hıbérke „becenév” viszonzásként ragadt rá, mivel Cicus nagylányként gyakorta 
észrevételezte édesapja részegeskedését, óvatos kritikával illette nagy ivászatait. Ilyenkor gyakran 
szokta megjegyezni apjának: 

– Olyan vagy mint egy hıbér, tele borral. 
Apja aztán ezt a becenevet fordította vissza reá. 
Gyermekként is, felnıtt életében is sokat szégyenkezett édesapja italos híre és szokásai miatt, 

annak ellenére is, hogy apja soha nem volt durva ittas állapotában sem édesanyjához, sem ıhozzá. 
Inkább túltengı egója és gyakran zagyva bıbeszédősége volt nehezen tolerálható. 

Szépséges és okos leányát is, feleségét is piedesztálra emelte, túláradó szeretettel övezte mindig 
is, bár saját és felesége jövedelmét is rendszerint elitta. 

Cicus gyermekkorának legfontosabb szereplıi a Marcaliban élı nagyszülık és édesanyja két 
fivére, Pista és Gyuszi voltak. Minden iskolai szünetet náluk töltött akkor is, amikor ı már Csurgón 
lakott a szüleivel. A Nagypapa különös kedvence volt, mint akkoriban egyetlen unoka. 

Nagypapa igazán szerény, szeretetteljes és igaz ember volt. Az én fiatalemberi minıségemet 
néhány sakkparti során mérte fel az elsı találkozásainkon. Mivel az én Nagyapámra emlékeztetett 
szikár egyenessége, ıszinte szemérme és becsületessége, tudása és férfiúi mivoltában leplezett 
szeretete, nagyon tiszteltem és hamar megszerettem. 
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Az elsı világháborúban katonáskodva, a béke beköszöntése után is hosszú hónapokon át 
holtnak hitte Nagymama. Napról-napra azért imádkozott teljes lélekkel, hogy épségben hazatérjen 
élete párja. A háború alatt jöttek rossz hírek is felıle, súlyos sebesülésrıl, fogságról. Bözsi 
Nagymama akkoriban döntött úgy, hogy szombatonként egész napon át koplal és imádkozik, amíg 
bármilyen állapotban is, haza nem tér a férje. Ezt a szombati böjtöt Nagypapa halála után is tartotta, 
egészen az ı élete végéig, pedig még számos évtizedet élt meg özvegyen. 

Cicus mindig jó tanuló volt az iskolákban, így kerülhetett a szakképzettsége megszerzése után 
Csurgó akkori, igen csak háklis fogorvosához fogászati asszisztensnek. 

Gyönyörő szép nagylánnyá majd nıvé cseperedett. 178 cm-es magassága, egyenes tartása, 
hibátlan alakja volt. A mélybarna, tág réső szemeket, a magas homlokot sötétbarna, dús hajkorona 
foglalta olyan keretbe, amely kiemelte és még vonzóbbá tette arca eme legfontosabb részleteit. A 
kicsit szlávos, erıteljesebb arccsontok harmonikusan illeszkedı, szép ívő, telt ajkakat s rejtekükben 
hibátlan, ápolt fogsort öleltek körül, amit lágy hajlatú, éppen illeszkedı mérető és formájú áll zárt 
egységbe. 

Ennek a szép arcnak a komolysága rendezett, tiszta lelket sugallt, a testtartás, a járást szemet 
vonzó ritmusba rendezı mozgás, teljes méltóságot. Szerényet, egyszerőt, igazit, szeretetre méltót, 
soha nem kérkedıt vagy fennhéjázót, de mindenképpen tiszteletet parancsolót. 

1962 ıszén, keki színő posztóruhás kiskatonaként egy ilyen látomás ragadott magával Csurgó 
fıterén. Lelkem a felhık fölé emelt, lábam a földbe gyökerezett, szívem a bordáimon vert 
eszeveszett taktust, mert valahogy meg kellett szólítanom, hogy ne illanjon el mellılem örökre. 

Fogalmam sem volt, hogy a nehezen kinyögött köszönés után milyen kérdéssel késztettem 
megállásra. Azóta is megfejthetetlen, felidézhetetlen maradt. Máig is csak félve, hitetlenkedve 
gyanítom, hogy ıt sem az artikulálatlan szavak állították meg. Ma is csak azzal igazolhatom, hogy 
valóban megállt és tényleg szólhatott is hozzám, hogy aztán megszerettem és magamat is meg 
tudtam szerettetni vele. 

Nem az eltelt 49 év gyorsan lefátyolozódó emlékei, nem mai, idısebb koromnak az átlag szerint 
megkopottnak tekintendı gondolkodása, egyszerően csak annak a pillanatnak a leírhatatlan, 
visszaidézhetetlen varázsa teszi ezeket a részleteket a végtelenbe merültté. 

Nem az ifjúi kor hormon-tobzódása béklyózott maradásra engem is, ıt is. 
Ma már tudom, hogy lelkeink abban a pillanatban összeölelkeztek önfeledten, természetesen, 

ahogyan régen látott szerelmesek kapcsolódnak egymásba: tisztán, mindent feledve, az öröklétre 
összezárva, eggyé kovácsolva. Egy harmonikus egység, két, egymáshoz tartozó félbıl. 

Én akkoriban már pár hónapja „jegyben jártam” Marikával, aki bevonulás elıtti 
munkahelyemen kolléganım volt. A jegyesség úgy adódott, hogy akkoriban minden fiatalembert 
távolra vittek kiskatonának, s én a ritka eltávozások alkalmával többször sürgettem ıt, hogy jöjjön 
el meglátogatni, mire ı azt mondta, hogy csak akkor nem szólnák meg a faluban ezért, ha jegyesek 
lennénk. Azután sem látogatott. 

Cicussal olyan hirtelen tört rám a szerelem, hogy felbontottam jegyességünket Marikával. 
Csodálatos hetek, hónapok jöttek. Csurgótól 10 km-re, Somogycsicsón voltam katona, s mivel 

én voltam a kis katonai ırs élelmiszer beszerzıje, gyakorta találkozhattunk. A kezdetekhez sok 
félelem is tapadt, hiszen ı is édesanyja is úgy írták le nekem Cicus apját, hogy nagyon félti a 
leányát. Pláne egy katonától! Bözsike a segítınk volt, mert hamar megszeretett engem, s mert 
nagyon boldognak látta mellettem a lányát. 

Bár mi ketten akkoriban az Idın kívül éltünk, nem sok hét telhetett el, amikor megérett a helyzet 
arra, hogy meg kellett ismerkednem az édesapával is, aki akkor még mindig nem tudott rólam. 

Bözsikével úgy beszéltük meg, hogy amikor elmondjuk a dolgot, egyúttal azt is elıadom, hogy 
teljesen komolyak a szándékaim és feleségül akarom venni Cicust. 

Végül is nem lett semmi baj a bemutatkozás alkalmával, mert Jancsi Lajosnak valóban igazán 
fontos volt egy szem leánya, s csak mímelte a szigort az elsı percekben, amikor találkoztunk. 

Leírhatatlanul boldog hetek, hónapok következtek. Minden lehetséges idıt Cicuséknál töltöttem, 
s ebben nagyon segített ırsparancsnokom, Lárics Jóska, akit aztán esküvıi tanúként kértem fel 
házasságkötésünkre. De hol volt az még!? 
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Mindketten kölcsönösen arra törekedtünk, hogyan tudjuk értésére adni párunknak, mit érzünk, 
mennyit és hogyan gondolunk rá. Apró meglepetéseket szerezni. Együtt bóklászni az idıtlenségben 
Csurgón, a faluban, órákon át őcsörögni és beszélgetni a Csokonairól híres gimnázium parkjában, 
szorosan összebújva, egymást ölelve. 

Most, ahogy fél évszázad távolából felidézem azokat a boldog együttléteket, átjár annak a 
szerelemnek a hiánya, annak az érintésnek a pótolhatatlansága, azoknak az óráknak a 
felülmúlhatatlansága és zokog a lelkem. 

Mai fiatalok és a miénknél ifjabb generációk, el sem tudjátok képzelni azt a gyönyörőséget, amit 
akkor csupán egybefonódó tenyereink érintése, a tétován és gyakorlatlanul váltott elsı csókok, 
egymás puszta látása vagy a visszaemlékezés egy-egy találkozásunk részleteire, a szerelem 
csodájának teljes értékő érzete okozott! 

Ma sem szégyellem, hogy már 21. évemben járva sem volt még tapasztalatom a szexrıl. 
Természetesen Cicusnak sem. Így kiélveztük az udvarlás minden percét, még az egymástól távol 
töltött idıkben is, mert ott volt az észvesztı várakozás és vágyakozás egymás után. Ha csupán két 
nap telt is el míg újra láthattuk egymást, teljesen ünnepi lélekkel készültünk a következı 
találkozásra. Amikor összefonódva álltunk a csók bővöletében, elszakadtunk a valóságtól, a Földtıl 
és csak szárnyaltunk, mert megszőnt köröttünk minden valóság. Nem volt ı meg én, hanem egy 
csodálatos, felemelkedett, közös egység: egy test, egy lélek, egy összeolvadt valóság. 

Mint minden fiatalnak, akit a tobzódó hormonok vágya hajt, nekünk is módunk lett volna 
lehetıséget teremteni, hogy mielıbb teljesen is egymásé legyünk. Csak annyit kellett volna 
tennünk, hogy kisétálunk a szılıjükbe, s a présház szabadon rendelkezésünkre állt bármikor. Nem 
akartuk. Megállapodtunk egymással, hogy az esküvı utáni nászéjszakánk lesz az az alkalom, 
amikor nyugodtan és biztonságosan, a mindkettınk számára egyformán fontos elsı szeretkezésnek, 
szerelmünk beteljesedésének méltó körülményeket teremthetünk.  

Persze, kettınket is ugyan úgy izgatott egymás testének felfedezése és az ehhez  társított, 
felfokozott izgalom.  Hónapok elteltével elérkezett ez elsı lehetıség, hogy egy eltávozásom 
alkalmával náluk tölthettem az éjszakát. Egy szoba-konyhás lakásuk volt, s így Bözsikével aludtunk 
egy szobában, természetesen külön ágyon. Édesapja vasúti szolgálatban volt. 

Bözsike már viszonylag korán behúzódott a szobába, mi meg órákon át csókolództunk és 
öleltük, simogattuk egymást a konyhában. És beszélgettünk, tervezgettünk a jövırıl, szerelmünkrıl, 
életünkrıl, szorosan összezárt testtel, hogy percrıl percre érezzük azt a felfokozott gyönyörőséget 
amit az együttlét okozott. És megint csókolóztunk, öleltük egymást boldogan, vágyakozva, de 
kordában tartva testünk kívánságait. És a csókokban elfáradva, ismét beszélgettünk, tervezgettünk, 
ittuk a leírhatatlan boldogság perceit. Aztán Bözsike hívására, aludni tértünk. 

Másnap Bözsike a reggeli körül szorgoskodott az üvegajtóval elválasztott konyhában, mi pedig 
egyszerre ébredtünk. Néhány méter választott el bennünket egymástól. Az álmunkról beszélgettünk, 
a szerelmünket öltöztettük gyönyörő szavakba, mondatokba. A testi vágy, amely minden korábbi 
csókunkkal csak nıttön nıtt mindkettınkben, a maga természetességével ébredezett az ágy 
melegében. Kíváncsian biztattuk egymást, hogy felfedezhessük szerelmünk addig rejtett szemérmét. 
„Elıbb te!” „Elıbb te!” – alkudoztunk szelíd pajzánkodással. Így aztán én voltam a bátrabb, aki 
lopva – mert Bözsike bármikor benézhetett, bejöhetett – félrehajtottam a takarót magamról, s 
gyorsan vissza is fedtem, hogy mielıbb láthassam ıt. İ is felfedte szőzi szemérmét egy percre, s a 
következı percekben még mindketten párszor. 

S ez elég volt, hiszen újból közelebb kerültünk egymáshoz, újabb, fontos lépést tettünk 
szerelmünk beteljesedése felé. 

És ugyan úgy folytatódtak találkozásaink, az udvarlás gyönyörő hónapjai, a szerelem rügyezı, 
kibomló, virágba boruló kiteljesedése felé. 

Most, hogy ezt a szépséget és boldogságot újra élhetem emlékeimben, pontosan tudatában 
vagyok, hogy ma, 70 évesen is képes vagyok a szerelem ilyen teljességének megélésére, s ezt a 
képességet annak köszönhetem, hogy ifjú koromban módom volt megtanulni és megtapasztalni ezt 
az igazi, semmivel nem hasonlítható gyönyörőséget. Ezáltal a nélkülözhetetlen tudás által voltam 
mindig is képes a szeretkezésben olyan örömöt nyújtani, amikor a türelemmel felépített és 
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felfokozott vágy hihetetlen boldogsággal hálálja meg a szerelem önzetlen és mindig  a másikra 
figyelı adakozását. Amikor a szeretı társ testétıl akár 5-10 centire tartott tenyér közvetlen testi 
kontaktus nélkül is az egekbe kergeti az emésztı vágyat a kedvesemben. 

Hát ezért érdemes megtanulni és türelemmel társítani a szerelmet. 
Ezért vagyok örökre hálás Cicusnak, hogy segített megélnem az elsı szerelem minden csodáját, 

minden tanulságát. 
Ám ebbe a csodába is belegázolt a lelketlen, irigy, gyalázatos ármánykodás. 
Névtelen levelet kaptam Budapestrıl, ahol drága nagynéném, Iduska lakott, így nem sokat 

kellett törnöm a fejem, kitıl is származhat. A levél tartalma gyalázott, hogy felbontottam a 
jegyességet Marikával és „csurgói tervekkel gyógyítgatom a lelkemet.” Szomorú voltam, hogy ezt 
igazán nem vártam olyan embertıl, akivel egész életünkben testvérként szerettük egymást, hiszen 
csak 9 év volt köztünk a korkülönbség. 

Sok évvel késıbb derült csak ki, hogy a levél szerzıje nem ı volt, hanem a férje, Pali. 
Nem túl gyakran találkoztam kézírásukkal, így könnyen vezetett félre az a mélyen bántó írás. 

Bár nagyon rosszul esett és csalódást okozott ez a levél, nem tulajdonítottam neki különösebb 
jelentıséget, hiszen ott volt és kitöltötte minden percemet Cicus iránti szerelmem. 

Így adódott, hogy bár nagyon is meglepett a váratlanság, de nagy örömmel fogadtam 
édesanyámat, amikor megjelent a laktanyában látogatóként. Furcsa lehetett volna, persze, hogy a 
parancsnokom rendelt be reggelizés után az irodájába, s ott találtam édesanyámat, de ez akkor nem 
ütött szöget a fejembe. 

A rövid üdvözlés és néhány mondat után anyám elém rakott egy levelet, amelyben Cicusra és 
apjára vonatkozólag mindenféle ocsmányság és gyalázat volt leírva. Anyuka teljességgel elhitte a 
levél tartalmát, mert – mint hamar kiderült – az elızı órákban már járt is Cicuséknál. Elmondta, 
hogy Cicus éppen az ágyból kikelve – reggel fél 7 és 7 óra között érkezett hozzájuk – nagy 
rendetlenség közepette és óriási zavarban fogadta ıt, ı pedig így igazolva látta, hogy a magával 
hozott levélben akár minden valós lehet. 

Kétségbeesetten próbáltam neki magyarázni, hogy az egész szemen szedett hazugság, hogy a 
rendetlenség nyilván apósomnak köszönhetı, aki elızı este is fölönthetett a garatra, s talán már 
aznap reggel is túl volt egy-két felesen, amikor Anyuka odaért hozzájuk a hajnali vonatról. Teljesen 
süket fülekre talált a mondandóm. Azt ragozta egyfolytában, hogy milyen erıszakos, nagydumás 
Cicus apja, s hogy mennyire kétségbeesett volt szegény lány meg az anyja is, amikor meglepte ıket. 

Kiderült, hogy az általa hozott levél, ami ily hirtelen utazásra késztette a 260 km-es távolságból 
édesanyámat, ugyancsak névtelen volt. Néhány héttel késıbb Bözsike kinyomozta és számon is 
kérte miatta Cicus addigi legjobb barátnıjét, aki a közeli szomszédságban lakott, s aki sírva ismerte 
el gyalázatos tettét. Mint kiderült, irigy volt a barátnıjére, Cicusra, hogy személyemben egy 
jóvágású és értelmes fiatalembert sikerült találnia, neki meg nem volt senkije. 

Ezek a szomorú és megalázó események megmérgezték boldogságunkat, s az események 
felgyorsítására késztettek bennünket. Hamarosan, 1963 októberében összeházasodtunk. Az esküvı 
csak Cicus szülei és a két tanú jelenlétében zajlott Csurgón. Másnap elutaztunk 
Balatonmáriafürdıre a nászutunkra, egy pici nyaralóba, amit Cicus szüleinek rokonsága bocsátott a 
rendelkezésünkre. 

Nagyon szép „vénasszonyok nyara” volt abban az évben, október második felében. A párás 
levegıjő Balaton-parton még a főben is üldögélhettünk, heverészhettünk. 

Szerelmünk végre beteljesedhetett a maga testi valóságában is. Kölcsönösen figyelmesek, 
szeretetteljesek voltunk egymás iránt. Rengeteget sétáltunk, beszélgettünk, tervezgettük közös 
jövınket. 

Mivel már középiskolás korom óta imádtam fényképezni, a nászútra is vittünk magunkkal 
fényképezıgépet. Rengeteget fotóztam Cicust. Az egyik képre különösen élesen emlékszem. A 
nádas mellett egy horgász stégre ültettem le ıt. A nyaralóban talált szalmakalapot tettem a fejére és 
premier plánban, teljes arcközelségbıl fotóztam. Abban a portréban benne volt az én szeretetem 
minden boldogsága, ahogy ráirányítottam a kamerát, ahogy beállítottam a megfelelı környezetet és 
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megvilágítást, az expozíciót, mindent. És benne volt az ı szerelme irántam abban a feledhetetlen 
mosolyban, a csillogó szemeiben, az elengedett kitárulkozásában felém. 

Csupán még egy hasonló képet sikerült készítenem róla évekkel késıbb Borsosberényben, 
amikor kisétáltunk az Ereszténybe, hogy bemutassam neki gyermekkori játszóhelyeim egyikét. Egy 
hatalmas mezei virágcsokrot szedtem neki a közeli gabonaföldön. Piros pipacs, narancssárga bibéjő 
mezei margaréta, valószerőtlen, égkék búzavirág, királykék és közép ibolyaszín szarkaláb, vöröses-
lilás konkolyvirág és sárga búzakalászok alkották ezt a csokrot. Akkor is szalmakalap volt a fején. 
Akkoriban kezdtem színes filmtekercsekre fotózni. A gépet Kozsuch Pista barátomtól kaptam 
kölcsön. Egy Werra, NDK gyártmányú gép volt, s az akkor elérhetı legjobb minıségő, ugyancsak 
NDK-s Orwo színes filmre fényképeztem. 

Kedvenc forrásomnál, amit két, hatalmas főzfa árnyékolt be a rét közepén, leültettem a földbıl 
kiemelkedı gyökérre, s a csokrot melle elé fogta úgy, hogy a legfelsı virágok az állát érintették. A 
balatonihoz hasonló boldogság és szerelem járt át, hiszen életem nagy szerelmével megint kettesben 
lehettem Isten gyönyörő ege alatt. Ugyan úgy izzott közöttünk a vibrálás, s İ ugyanolyan odaadó 
szerelemmel tekintett a gép lencséjébe, mert tudta, hogy onnan vigyáz és vágyódik rá a lelkem. 
Tökéletes felvétel lett. 

Mindkét képet szerelmünkrıl, a két leányunk gyermekkori fotóinak jelentıs részét is beleértve, 
harmadik feleségem, Nórika egocentrikus megsemmisítési vágya pusztította el, aki nagy 
egoizmusában az én addigi életemet és múltamat is mindenestül akarta eltüntetni, meg nem történtté 
tenni. 

Három hónappal az esküvınk után leszereltem a katonaságtól. Hamarosan Pécsett kaptam állást, 
oda költöztünk, házaséletünk elsı éveinek városába. Lassan helyreállt a viszony édesanyámékkal is, 
Iduskával is. Amikor tehettük, hazautaztunk Csurgóra, Cicus szüleihez vagy Borsosberénybe 
Nagymamiékhoz vagy Édesanyámékhoz. Az én rokonságom is megszerette İt, nevelıapámnak 
meg elsıszámú kedvencévé vált. Így teltek, múltak az évek. Pécsett kb. két év albérlet után kaptunk 
egy mindössze 13.5 négyzetméter alapterülető garzon lakást a Fekete gyémánt téren, ami bányász 
kolónia volt. 

1965. december második felében, karácsony elıtt költöztünk be. Praktikus bútorokkal rendeztük 
be elsı otthonunkat, egy ún. „Ifjú pár” szobaberendezéssel. Ez egy kétszemélyes heverıbıl, egy 
háromajtós szekrénybıl, egy nagymérető asztalból, négy kárpitozott székbıl és egy alacsony, 
fehérnemőszekrénybıl állt. Megvettük életünk elsı televízióját is, egy Kékes márkanevő, fekete-
fehér készüléket. Nagyon okosan kellett méregetnünk, hogy a piciny szobában mindezt el tudjuk 
helyezni. A fehérnemőszekrény lett a tv-állvány. 

Végre boldogan tölthettük kettesben elsı karácsonyunkat. 
Aztán, szilveszter éjjelén, úgy egy óra felé, kopogást hallottunk az ajtón. Amikor kinyitottam a 

kukucskáló ablakot, három férfi vigyorgó képe meredt rám, s a kezükben egy szovjet pezsgıvel 
bebocsáttatást kértek. Három bányász szomszédunk volt. Hamar összetegezıdtünk, 
összebarátkoztunk, aztán átcitáltak bennünket Mikiékhez, ahol hajnalig folytattuk az Újév és az új 
barátság köszöntését. 

Másnap, jan. 1-jén délután aztán folytattuk az ünneplést. Így alapozódott meg a barátság, 
környezetünk elsı tagjaival, ami aztán nagy focimeccsekkel, kártya-partikkal, beszélgetésekkel vált 
egyre közvetlenebbé. 

Nem terveztük a gyermekeinket, hanem boldog várakozással tekintettünk érkezésük elé. Végre 
aztán bekövetkezett az elsı terhesség és Cicus megszülte Edinát, 1966 nyarán. 

Már a várandóssága idején is csodálatos anyuka volt. Olyan szeretettel nézegette és cirógatta, 
simogatta a pocakját, ahogy csak a legjobban gyermekre vágyakozók teszik. Termetének 
megfelelıen, kismamasága is óriási pocakot jelentett. Kivirult és még sokkal szebb lett, ha ez 
egyáltalán elképzelhetı. Boldog várakozásban teltek a várandóság hetei, hónapjai. Soha, egyetlen 
zokszava nem volt, pedig a meleg tavasz igen csak megviseli a kismamákat. Várakoztunk és 
készültünk. Nagyon készültünk, hiszen én is imádtam már akkor is a kisbabákat, a gyermekeket.  

Laci öcsém 15 éves koromban született, s születésétıl kezdve pátyolgattam, szerettem ıt. 
Édesanyám szülésznı volt 1952-tıl, s akkoriban még az otthon szülés volt a természetes. Számos, 
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gyönyörő történetét hallgattam végig különféle nehézségő meg „könnyed” szülésekrıl. Gyakran 
volt rá példa, hogy nekem kellett orvost hívnom ama ritka esetekhez, amikor nehézség támadt. 
Mellette tanultam meg textilpelenkába bugyolálni az öcsémet, kitakarítani a babakakit. 
Beletanultam, hogyan kell biztonságosan tartani egy kisbabát, hogyan kell megetetni. Csak épp 
újszülötett vagy kis csecsemıt füröszteni nem tanultam meg mellette, mert arra Anyuka még 
éretlennek tartott. De pár hónapos korában már nyugodt lélekkel rám bízta Lacikát, amikor elment 
hogy asszisztensként segítse az orvosi rendelést. 

Történt egyszer, hogy egy ilyen rendelés alatt – Lacika fél éves lehetett – még a bableves és a 
tőzhely felügyelete is rám hárult. Öcsémet egy rugdalózóba öltöztetve játszottam vele a szobában a 
sezlonon. Amikor ki kellett mennem a konyhába, hogy megkeverjem a levest és rakjak a tőzre, a 
lelkére kötöttem, hogy maradjon veszteg, amíg nem vagyok mellette. Gondosan beraktam a sezlon 
legvédettebb helyére a fal mellé. Rohanva tettem a dolgom a konyhában, de mire visszaértem, 
Lackó már a padlón volt és sírt. Nagyon kétségbe estem, s össze-vissza tapogattam, hogy nem tört-e 
el valamije. İ hamar megnyugodott, így lassan én is. De megtanultam, hogy egy ilyen babát nem 
szabad magára hagyni egy percre sem. Jól hasznát vettem ennek a korai tudásnak mind a hét 
gyermekem kicsi korában és cseperedése során. 

Edina születése után aztán ránk tört a még nagyobb csoda és a még nagyobb szerelem. 
Gyönyörő kisbaba volt, elég nagy súllyal született. Amikor elıször láthattam a pécsi szülészet 
újszülött részlegének kukucskáló ablakában, éppen aludt. Hófehér bırő, szépséges arcocskája, mint 
egy festett szívecske jelent meg az ablak keretében. Behunyt szemei fölött az összezárt szemhéjakat 
egy parányi vonalként jelezte a sőrő, fekete szempilla. Haja is ébenfekete volt. 

Amikor végre haza vihettük, édesanyja minden nap aggodalmas tekintettel vizsgálgatta egy 
darabig, hogy minden porcikája a helyén van-e, nincs-e a bırén bárhol egyetlen kis pír vagy 
rózsaszín foltocska, rendben van-e a popsija és környéke. A legkisebb elváltozást észlelve már 
gondos, lágy érintéssel kenegette is a helyet az arra szolgáló gyógykenıccsel. Így lett a mi kicsi 
lányunkból a magunk közt évıdésbıl Flucinár reklámnak becézett kisbaba. 

Mózeskosara volt, abban hordtuk, hintáztattuk séta közben boldogan és büszkén az utcákon, 
tereken, ismerısök és ismeretlenek körében. 

A Fekete Gyémánt tér lakótelepéhez közeli rétre szoktunk gyakran menni vele. Vittük a Mózes 
kosárban, berakva mellé az elhagyhatatlan fényképezıgépet, tiszta pelenkákat, kicsi plédet, amire 
lefektethettük ıt a főben. Az ott készült meg a késıbbi korokból származó néhány fényképet 
sikerült megmentenem Nórika dúlásából, így azokat el tudtam juttatni két lányomnak, amikor 
felnıve külön rendezték be életüket. 

Cicus csodálatos, gondos, szeretetteljes édesanya volt. Ez jól látszik azokon a megmaradt 
fényképeken, amelyek máig megvannak lányainknál. Ahol együtt van Edikével még a megfakult, 
régi, fekete-fehér fotó is angyali fénnyel ragyog. Fıként vele maradtak meg fotók, mert Hannus 
születése után nem sokkal megszőnt ez az idilli boldogság. 

Mindketten akartuk szerelmünk valamennyi gyümölcsét, gyermekeinket, így eszünkbe sem 
jutott, hogy bármilyen módon védekezzünk szeretkezés közben Edina születése után sem. Így aztán 
Cicus igen hamar várandós lett ismét és Edike után szinte pontosan 16 hónappal megszületett 
Hannuska. 

Ez a várandósság a közép idıtıl már nem egészen probléma nélkül zajlott: Cicusnak 6 hónapos 
terhessége idején be kellett feküdnie a pécsi II. sz. belgyógyászati klinika urológiai osztályára, mert 
a magzat elzárta az uréterét és vesemedence gyulladást kapott. Két hétig ápolták ott. 

Én közben éppen vizsgáztam. Nem volt igazán unalmas az az idıszakom. Napközben, a 
munkaidıbıl elcsípve rohanás Cicushoz a kórházba, nyugtatni, hogy minden rendben van Edikével 
és velem. Munkaidı után rohanás a bölcsıdébe, baba etetés, böfiztetés, sétáltatás, lopva kis tanulás, 
megint a baba, valami pár falat vacsorára, altatás. 

És végre a tankönyv: a Büntetı Törvénykönyv általános részébıl készülni a rettegett dr. 
Fenyvesi vizsgájára. Egy-két óra tanulás, pelenka mosás, öblögetés kézi erıvel a lavórban – ami 
egyben a baba fürdıkádja és a miénk is volt – szárítás az egyetlen szobában a babaágy rácsán, a 
székek karfáján vagy a parányi konyhába kifeszített kötélen. Aztán megint tanulás úgy éjjel egy 
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óráig, s hullafáradtan alvás, de hajnali négyre felhúzott ébresztıórával, hogy legyen még egy órám 
tanulni, mire a baba ébred. Hatkor pelenkázás, etetés, rohanás a busszal a 8 kilométerre lévı 
bölcsibe, onnan másfél km gyalog a vizsga helyszínére 8-ra. 

Nos, ez volt életem egyetlen bukott vizsgája. 
Aztán végre ismét otthon volt Cicus is egyre hatalmasabb pocakjával, amit ugyan olyan 

szeretettel, féltéssel és gondossággal simogatott mint elızı várandóssága idején. Pedig a középsı 
idıszaknak ez az egy-két hónapja igen megkínozta ıt a vese rendellenességek miatt. 

Semmi nem számított, csak a baba legyen jól! Ezt pedig mindig igazolták a várandóssági 
vizsgálatok, Hannuska is gyönyörően fejlıdött édesanyja oltalmazó ölében. 

Cicus terhelésének könnyítése miatt megbeszéltük Bözsikével, az édesanyjával, hogy Edivel 
együtt hazamennek Csurgóra egy-két hétre. 

Alig vártam, hogy eljöjjön a hétvége és szombat délután utánuk utazhassak Pécsrıl – akkor még 
a szombat is munkanap volt – és vasárnap este vissza a munkába. 

Aztán letelt a két hét és megint együtt voltunk mind a négyen, Hannuska akkor még a legjobb 
helyen, édesanyja méhében. 

Nagyon hamar elérkezett az az ısz. Késıbb kiderült, hogy túlságosan is hamar. 
De gyönyörő napok következtek még. Cicus érthetı módon, gyakran fájlalta a hátát, derekát, 

ahogy haladt elıre áldott állapotában és nıtt-növekedett a pocakja.  
Edina akkor már régen megtanult egyedül  járni, hiszen épp 12 hónaposan tette meg az elsı, 

önálló lépéseket. Cicus várandóssága miatt, meg, persze atyai büszkeségbıl én tanítottam ıt járni. 
Görnyedt derékkal hajolva, mindkét kezét fogva egyengetni a kicsi lábak elıször tétova topogását, 
hihetetlen boldogság! Csak amikor pár tízméter után felegyenesedsz, akkor érzed ennek a 
szépségnek minden súlyát a derekadban. De nem számít, mert ott van az a kicsi emberpalánta, 
szíved magzata, a mindened, akiért az életedet adni sem volna drága! Csak ı a fontos, meg az 
édesanyja, aki már a következıt is ott hordozza a szíve alatt, s dehogy is fárad el a földre húzó 
hasikájával szorgoskodva a már megszületett mellett. 

S az elsı, önálló lépések utáni felragadása a kis porontynak és fölemelése, fölmutatása az ég 
felé, amiben bizonyára ösztönösen benne van a hála a Gondviselésnek a megélhetı csodáért: hogy 
ott van egy kicsinyke ember, a tiéd minden szépségével, felelısségével és a növekedésével, késıbb 
önállóvá válásával együtt növekvı szülıi terheivel együtt. 

Szívet melengetı emlékem errıl az ıszrıl, amikor Edikénk kicsi kezeit a derekára tapasztva, 
kicsit elıre görnyedve, ahogy drága anyukájától látta nap mint nap, járkál föl-alá, borongós 
ábrázattal és ezt hajtogatja: 

Jaj, jaj! De mehéz! 
Lám, így készülnek a kicsi lányok, már ilyen hamvas korukban az anyaságra. 
Nagyon fontos dolog történt azon az ıszön velünk: Cicus második várandósságára is tekintettel, 

végre kaptunk egy kétszobás lakást az egyik fınököm, Vajda Jancsi közbenjárásának köszönhetıen. 
Ez is csak úgy vált lehetségessé az akkori lakásmizériában a nagy panelépítkezések kora ellenére, 
hogy baráti kapcsolata révén sikerült a városi ingatlanközvetítı igazgatójánál kijárnia, hogy 
házmesteri szolgálati lakást kapjunk. A Dr. Dombai János u. 4-ben lévı egyik földszinti lakásba 
költözhettünk, az Uránvárosba. 

Aztán egyre csak sőrősödtek azok a nehéz és boldog napok, növekedett Hannuska és az egyre 
nagyobb, édes „teher” Cicus hasában. 

Hajdani szülésznı gyermekeként tudatos voltam feleségem terhességei idején és jól 
hasznosítottam az édesanyámtól elsajátított „szülészeti fogásokat”. Tudtam, hogy az elsı szülés 
elıtti vajúdás mindig nagyon hosszú, s az utána következıknél már ügyelni kell a fájások 
sőrősödésére. Tudtam, hogy a szülészetre indulásban a második szülésnél már nem szabad nagy 
kockázatot vállalni a bevonulásra, így aztán a negyedóráshoz közelítı ritmusban mentıért 
telefonáltam és Cicust beszállították a szülészeti klinikára. Én, sajnos, nem mehettem vele, mert 
Eduskával otthon kellett maradnom. 

Óh, hol volt még akkor az „apás szülések” kora!? Emlékszem, milyen aggodalom, tipródás volt 
megélni a számtalannak tőnı órát, hogy mi van az én drágáimmal, nem lesz-e valami probléma, 
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vajon megint hosszú órákon át kell-e Cicusnak a szülıágyon feküdnie, mire eljön a megváltó 
pillanat. A perc, amelyben megszabadul a türelemmel viselt, gyötrı, embert próbáló fájdalomtól. 
Az aggodalomtól, hogy vajon ép lesz-e a kicsi minden ízében. Csak annak az apró emberi lénynek 
ne legyen semmi baja! Az nem számít, hogy az anya mit áll ki, csak a baba legyen rendben! 

És nem volt mobil telefon, sıt nem volt lakástelefon sem, csak a kiváltságosaknak, s bizony a 
legközelebbi utcai telefonfülkét sem a szomszédban találta meg az ember. Így aztán azon az 1967. 
október 13-ai estén már Edikét is lefektettem aludni, s mindig a szomszéd asszonyt, Ilonkát kértem 
meg, hogy jöjjön át a lakásba felügyelni, ha Edina esetleg felébredne, míg én újból és újból 
telefonálni mentem. Végül, valamikor jó késın este értesültem róla, hogy megszületett a baba, 
kislány lett és mindketten jól vannak. A Hanna nevet édesanyja után kapta. 
İ is gyönyörő újszülött volt, még is teljesen más, mint a nıvére. Kreol bırő, ugyancsak fekete 

hajú, szépséges és teljesen ép, egészséges újszülött volt. 
Hamar eltelt az 5 nap, mire hazajöhettek. Megint a csodálatos „babaszag” áradt szét új 

otthonunkban és végtelenül boldogok voltunk. Hannuska gyönyörően fejlıdött, mi ketten, „szokás 
szerint” nem tudtunk betelni az örömmel, hogy két ilyen csodálatos gyermekünk van. 

Minden fárasztó munkát igyekeztem otthon is kivenni Cicus kezébıl és mindenféle módon 
próbáltam kímélni, hiszen éppen elég teher maradt rajta úgy is a két kicsi mellett.  

Akkor még Edikénk is pelenkás volt – mint említettem már: a pamutpelenkák korszaka volt ez – 
s bizony az is sok gondot okozott Cicusnak, hogyan szervezze meg, hogy Edusra is közel annyi 
ideje jusson, amennyit igényelt. Mondanom sem kell, hogy Edikénk kicsit nehezen viselte, hogy a 
legdrágább, az édesanyja számára már nem egyedül és kizárólag ı a fontos, hanem meg kell 
osztania a figyelmét, szeretetét és gondoskodását azzal az örökké síró meg cicizı kisbabával, aki az 
ı riválisa ebben a szeretetben. 

Ahogy ez szokott lenni az ilyen hamar születı testvérkéknél, minden trükköt elıvett a 
tarsolyából, hogy felhívja magára édesanyja figyelmét. A szó szoros értelmében, állandóan a 
szoknyáját fogta, minden lépését követte. Ha kellett – s ez látszott a leghatékonyabb módszernek – 
állandóan sírva követelızött. 

Igen, az ember ilyenkor látja a gyakorlatban is József Attila Mama c. versének mély igazságát, 
és pontos tapasztalati elemeit: „Én még ıszinte ember voltam, / ordítottam, toporzékoltam. / Hagyja 
a dagadt ruhát másra. / Engem vigyen föl a padlásra.” 

Október vége felé járt. Bözsike, Cicus édesanyja hozzánk költözött néhány hétre, hogy az elsı 
idıkben segítse az újszülött Hannával és az alig másfél éves Edinával minden percében elfoglalt 
kismamát, szeretett leányát. A háztartási munkákban és a kicsikkel való foglalkozásban is nagyon 
kivette a részét, igyekezett maximálisan kímélni Cicust. Hiába segítettem én az éjszakai tisztába 
rakásban, szoptatás utáni böfiztetésben, az én drága feleségemnek így is rendkívüli megerıltetés 
volt a folyamatos, mindennapos munka. Annál is inkább, mert akkoriban még nem voltak 
kombinált, minden mosási, centrifugálási szükségletet ellátó mosógépek, s ennek a naponta-
kétnaponta ismétlıdı, fárasztó munkának, a vele járó, lábakat, derék izületet alaposan igénybe vevı 
tennivalóknak kipihenhetetlen volt a fáradtsága. Bizony, Bözsikére is, rám is nagy szükség volt 
ebben az idıszakban. 

Apósom nem tanúsított megértést, nagyon nehezményezte, hogy átmenetileg le kellett mondani 
örökös kiszolgálójáról. Máig értetlenül idézem emlékezetembe, hogy ez az önzés és értetlenség 
milyen elképesztıen vádaskodó levél megírására késztette, amivel aztán két hét elteltével sikerült 
hazariasztania Bözsikét Csurgóra. 

Cicusra így még több teher, több munka szakadt, az én szabadságom pedig teljesen kimerült az 
alatt az idıszak alatt, amikor Hannussal való várandóssága közepén heteket kellett kórházban 
töltenie. Csupán a vasárnapra korlátozódó szabadnapjaim és a munkanapok utáni estéim igen csak 
kevésnek bizonyultak, hogy sokkal több terhet vegyek le Cicus válláról, ahogy azt szívem szerint 
tettem volna. Ráadásul abban az esztendıben is levelezı tagozaton tanultam tovább és 
párhuzamosan angol nyelvtanfolyamra is jártam. 
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Akkoriban, sajnos, nem igazán tanították meg a szülıanyákat, hogy szinte csakis rajtuk meg a 
kisbabájukon múlik, mennyi ideig szoptathatnak. Így Edina is Hanna is csak néhány hétig élt 
anyatejen, s aztán jött a bébiétel, fızıcske, leveszöldség passzírozás, reszelt alma és hasonlók. 

Éltük a csecsemıs, kisgyermekes szülık mindennapi életét. 
Cicus ugyanolyan gondossággal és szeretettel, teljes figyelemmel gondozta Hannikát is mint 

Edinát. Minden apró hibát észrevett, egy percig le nem vette róla a tekintetét, sok munkája mellett 
sétálni vitte a babakocsiban vagy legalább kiült velük a balkonra. Mindkettıjüket gyakran tette 
tisztába, s így bizony minden nap megtelt a mosógép és ott görnyedt a fürdıkád mellett az 
öblögetéssel. Minden nap elmondtam neki, hogy legalább az öblögetést hagyja rám, meg a ruhák 
kifacsarását, mert ezekhez jobb erıben vagyok, s engem fizikailag nem vesz igénybe a munkám. 
Így aztán lassan kialakult a megfelelı munkamegosztás köztünk. Ennek ellenére sem volt egyszerő, 
mert  idınként éjszakai szolgálatban is igényt tartott rám a munkahelyem. 

A legtöbb feladat a két picivel továbbra is fıként Cicust terhelte, s már nem számíthattunk 
Bözsike segítségére sem. 

Az 1967-es esztendıben ezért különösen gyorsan érkezett el a Karácsony és az év vége.  
Cicus végtelen türelemmel, minden panaszkodás nélkül tette a dolgát és a legcsodálatosabb 

anyai szeretettel vette körül a két kislányt. 
A szülés után úgy közel két hónappal, december közepén nagyon erıs, görcsös hasi fájdalmak 

kezdték gyötörni. Korábban is, lánykorától voltak hasi panaszai a menstruációk elıtti idıszakban, s 
közben is. Mint kiderült, most is ez, a szülés utáni elsı menstruáció elıszele viselte ıt meg ennyire. 
De ezek a fájdalmak sokkal-sokkal erısebbek voltak, szinte teljesen kifordították magából az én 
Drágámat. Tehetetlen kínlódásában ellenem fordult a fájdalma: mindenbe belekötött, veszekedett 
velem és kiabált, amire addig soha nem volt példa. Pedig minden ízemmel és szeretetemmel arra 
törekedtem, hogy segítsek neki, kíméljem mindentıl és minden lehetséges idıt vele töltsek. Isten 
látja a lelkemet, hogy ebben az idıszakban semmi okot nem adtam neki arra, hogy haraggal 
forduljon felém! 

Hannával való várandóssága és a szülés elıtt hónapokkal voltak afférjeink. Ezek abból eredtek, 
hogy munkahelyi fınökeim és az idısebb kollégák rengeteget kifogásolták, hogy miért nem 
megyünk mi, fiatalok is mindnyájan velük együtt sörözni vagy borozni gyakrabban a munkaidı 
után. Én különösen kiríttam még a velem egykorú, fiatal kollégák sorából is, mivel nagyon 
megbecsültem, hogy végre, sok ifjúkori hányattatásom után, igazi szeretı közegben, igazi, odaadó 
feleség mellett élhettem családomban. Ennek alapvetı oka volt, hogy egészen kicsi koromtól 
Nagymamáék neveltek, édesanyámat sokat kellett nélkülöznöm, édesapámmal nem volt semmilyen 
kapcsolatom, majd 13 éves koromtól jött egy igen kemény nevelıapa, aki félelemben nevelt, 
gyakorta megvert. Most végre szeretı közegben élhettem a feleségemmel és kislányaimmal. 

Pontosan emlékszem, hogy az elsı minısítésembe is belekerült, hogy nem fınökeim 
elvárásához méltón teljesítem szolgálatomat, mert alig várom, hogy vége legyen a munkaidınek és 
rohanok haza. 

Ilyen munkatársi és vezetıi közegben én is gyakran választottam a könnyebb megoldást, s 
bizony, idınként én is beszálltam kollégáim italozásába és elmaradozásába. 

Ezek okozták közöttünk a feszültségeket egészen addig, amíg Cicus nagyon erélyes fellépése és 
kritikái alapján eldöntöttem, hogy mindenképp a családom az elsı mindenben! 

Azokban a nehéz hetekben, amikor a megelızı fájdalmak rátörtek szegény feleségemre, a 
korábbi mulasztásaim sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, s bizony gyakran kellett fél órákon át 
higgadtan és a legnagyobb szeretettel magyaráznom neki, hogy semmi oka engem bántani. 

A kiengesztelıdések mindig megtörténtek, s estérıl estére együtt fürösztöttük, altattuk el a két 
kislányt, s utána boldogan töltöttük együtt az idıt. 

Ilyen módon, a legnagyobb szeretetben és családi boldogságban ünnepeltük a Karácsonyt is, 
négyesben.  

December 30-án úgy délután 2-tıl köszöntöttük az 1968-as esztendıt a munkahelyemen, 
beszélgetve, borozgatva. Az volt a szokás, hogy a Szilveszter elıtti utolsó munkanapon a vezetık 
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sorra jártak minden egyes osztályt és egy pohár pezsgıvel meg pár perces együttléttel köszöntötték 
a beosztottakat..  

Cicus aznap reggel különösen a lelkemre kötötte, hogy ne maradjak el, siessek haza hozzájuk 
nagyon gyorsan. Ismerve a fenti szokást, biztosítottam, hogy legkésıbb délután 3-4 órára otthon 
leszek. Sajnos úgy elhúzódott az idı a fentebb leírt várakozással, hogy már fél öt volt, mire 
hazaértem. Cicus teljesen magából kikelve fogadott, nagyon ki volt készülve. 

(A halála utáni hónapokban és évtizedekben nekem is megadatott alaposan megtapasztalni, 
milyen szörnyő perceken és órákon esik át az ember, amikor egy családtagját hiába várja haza a 
megszokott idıben. Ne tégy ilyet ember a szeretteiddel!!!) 

Sokáig tartott, mire a szokásos szeretettel és nyugtató türelemmel le tudtam ıt csillapítani, s 
elhitte, hogy még az alkalomhoz illı poharazgatásban is csak látszólag vettem részt, mert tudatosan 
kerültem, hogy akár a legcsekélyebb mértékben is spicces lehessek. Nagyon komolyan vettem, 
hogy életem legdrágább teremtményei várnak rám az otthonunkban. 

A megbékélés után gyorsan elmentem a közeli húsboltba, hogy megvegyem a dolgokat a 
tervezett szilveszteri és újévi menükhöz. 

Úgy fél nyolc lehetett, mire a bevásárlás és a pelenka öblögetés és a fürdetés után, le tudtuk 
rakni aludni a két kislányt. Még a munkában viselt pantalló és ing volt rajtam, s nem volt idım 
átöltözni, mert megbeszéltük, hogy a tv-híradó után, 20.20-kor kezdıdı filmet együtt nézzük meg. 

A késıbbi, tragikus eseménysor egész életemre emlékezetembe véste, hogy a film címe A Le 
Havre utca volt.  

Már a történet elején leírtam, hogy egy ún. Ifjú pár garnitúra volt a lakásberendezésünk meg egy 
rácsos kisgyermek ágy. Hannát akkoriban még a mély babakocsijában altattuk és januárban akartuk 
megvenni neki is a kiságyat. Így Hannuska a hosszú, folyosószerő elıszobában aludt a kocsijában, 
Edike pedig a mi szobánkban elhelyezett babaágyban. A tv-t a kétszemélyes heverın fekve néztük. 
Én a falhoz húzódva feküdtem a baloldalamon, félig könyökölve, Cicus pedig félig az ágy szélén 
ülve dılt az ölembe . Minden éjjel ı aludt kívül, hogy a lehetı leggyorsabban tudjon az egyik vagy 
a másik gyerekhez szaladni, ha valamelyikük felsírt vagy más neszre. 

A film egy olyan képsorral kezdıdött, amelyben egy férfi halad egy forgalmas útvonal járdáján 
és a sarok közelében lévı újságos bódé elıtt megállva, hosszan fürkészi az újságos kínálatát. Eddig 
jutottunk, amikor Cicus felállt és sietség nélkül kiment az elıszobába. 

20.30 lehetett az idı, s alig hogy kiment, egy zuhanó test zaját hallottam. Sietve ugrottam fel 
fektembıl és az elıszobában összeesve találtam ıt. Teljesen mozdulatlan volt. 

Kétségbe esetten szólongattam pofozgattam az arcát, nem hallottam a lélegzetét. 
Amikor észleltem, hogy egyáltalán nem reagál, kirohantam a lépcsıházba, becsöngettem a 

mellettünk lévı lakásba és áthívtam mellé a szomszéd nénit, hogy ha magához térne a feleségem, 
azonnal a segítségére tudjon lenni. Én lélekszakadva rohantam fel a harmadik emeletre, ahol a pécsi 
városi kórház igazgató fıorvosa lakott. 

Sürgetı csengetésemre a felesége nyitotta ki a kisablakot, s amikor elmondtam neki, hogy a 
feleségem pár perce összeesett az elıszobában és eszméletlenül fekszik ott, közölte, hogy a férje 
éppen fürdik. Kérve kértem, hogy azonnal küldje le hozzánk és már rohantam is vissza a 
lakásunkba. 

Semmi változás nem történt közben Cicussal, így kértem a szomszédot, hogy maradjon ott 
tovább, én elrohanok mentıt hívni.  

Mire visszaértem a telefonálásból, a fıorvos már ott volt és perceken belül megjött a mentı is. 
Egy ideig helyben élesztgették, majd az elsı életjelekre telefonáltak az épp akkor ügyeletes II. 

Belgyógyászati Klinikára, hogy készítsék elı a mőtıt, mert súlyos esetet visznek. 
Én is velük mentem, úgy ahogy voltam, egy szál zakóban, feltőrt ingujjal. A kicsikkel a 

szomszéd néni maradt. 
A klinikán szinte önkívületben járkáltam le-föl a folyosón, a mőtıajtót figyeltem. Közben 

néhány ápolónıt meghallottam, akik arról beszéltek, hogy a fiatalasszony biztosan öngyilkos lett. 
Elképedtem ezen és a közönyön, amellyel errıl az abszurd feltételezésrıl az én fülem hallatára 
váltottak szót. Pontosan tudatában voltam, hogy ilyet Cicus soha nem tett volna! 
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Éjfél után, háromnegyed egykor jött ki a mőtétet vezetı orvos, aki közölte, hogy sajnos, nem 
tudták İt feléleszteni. 

(Késıbb is csak annyi derült ki halála okáról, hogy valószínőleg agyembólia volt, ami elvitte ıt, 
amit a szülés mőtéti helyeirıl származó vérrög okozhatott és ennek következtében záródott el egy 
fontos idegközpont, amely az aortagörcsöt okozta. Kb. 3 évtizeddel késıbb mostani feleségem, 
Annmarí olvasott ugyanilyen esetrıl egy újságban.) 

Teljes kábulatban botorkáltam le a lépcsıkön, ki az utcára. A hír nem tudatosult bennem, hiszen 
annyira hihetetlen volt! Csak az dobolt az agyamban, hogy kell valakit segítségül hívnom. 

Agócs Laci kollégám lakott a legközelebb, így hozzájuk mentem. Csengetésemre a felesége 
nyitott ajtót. Megütközve nézett rám, hogy mit keresek ott ebben az órában, öltözetben, kábulatban. 
Azt hitte, részeg vagyok, hiszen Szilveszter napjának hajnala volt. 

Beengedett. Közben Laci is felkelt és hitetlenkedve hallgatták „beszámolómat” a történtekrıl, 
amit én is képtelen voltam felfogni, elhinni. 

Végül Laci elıállt a Trabantjával és hazavitt. Egész reggelig ott virrasztott mellettem. Én nem 
tudom, hogyan telt az az éjszaka. 

Valószínő, hogy Laci kikérdezhetett, kiket kell értesítenie a halálesetrıl, mert egészen a temetés 
napjáig, 1968. január 4-éig fogalmam sem volt, mi történik velem és körülöttem. Teljesen magamba 
roskadtam. Néhány napig erıs nyugtatókat szedtem, de a kicsik iránti felelısség miatt, hamar 
leálltam velük. Gépiesen elláttam a gyerekeket, fogadtam a segítségemre sietı kollégákat, 
ismerısöket, rokonokat.  

Közben sürgıs döntéseket kellett hoznom a kislányok átmeneti elhelyezése ügyében és a 
temetéssel kapcsolatban. Mindezekben kizárólag Kati doktor néni – dr.Kovách Katalin fogorvos, 
feleségem fınöke – és néhány kollégám volt a segítségemre, akik mindent elintéztek helyettem. 

Hannuskát Kati doktor néni vállalta két-három hétre, amíg megoldás születik arról, hogyan 
tovább. İ akkor idıs édesanyjával kettesben élt. 

Edikét édesanyám kérte az átmeneti idıre tervezett gondozásra, aki akkoriban éppen 
Balassagyarmatra járt ápolónıi képzésre, mivel a körzeti szülésznık rendszerét akkoriban kezdték 
felszámolni, hogy a szüléseket kizárólag a megfelelıen felkészült kórházi osztályokon vezessék le. 
Apuka – a nevelıapám –abban az idıben a helyi állami gazdaság tejüzemében dolgozott, így csak a 
kora reggeli és koraesti órákban volt elfoglaltsága, felügyelni tudta Edinát. A temetés után így velük 
együtt utaztam Borsosberénybe, hogy néhány napig segítsek megszokni a kislánynak az új 
környezetet és édesanyja hiányát. 

A gyerekek elhelyezésében apósomék csak nehezítették a helyzetemet. Az volt az elképzelés, 
hogy Hannuskára majd a szomszédjukban lakó, csaknem 90 éves, Alzheimer kóros néni fog 
felügyelni. Azért, hogy a Nagymama tudja folytatni varrónıi munkáját, amellyel már évtizedek óta 
megkereste férje számára az italra valót. Addigi tapasztalataim alapján elhárítottam ezt a 
lehetıséget. Ennek helyénvaló voltát aztán a késıbbi tapasztalataim igazolták, mivel semmilyen 
segítséget nem kaptam tılük két unokájuk gondozásában, nevelésében, felnövekedésében. 

Hannus így hetes bölcsıdébe került. Szombat délutántól hétfı reggelig velem volt otthon, utána 
a gondozónıkkel, akikre máig nagy hálával és szeretettel gondolok. Teljesen átérezték a kislány 
szomorú sorsát és egymással versengve kedveskedtek neki, foglalatoskodtak vele. Nem volt az 
intézményben ennyire zsenge korú kicsi, ezért még jobban szerették, pátyolgatták. 

Mindezek ellenére az édesanyja elvesztése, a túl korai közösségi lét oly mértékben tönkretette a 
kicsi immunrendszerét, hogy szinte folyamatosan beteges volt. 2-3 hetente kaptam a telefont a 
bölcsıdébıl, hogy megint el kell vinni ıt a fülészetre, mert nem segítenek rajta a szinte folyamatos 
antibiotikumos kezelések. Mentem érte, vittem a fül-orr-gégészeti klinikára, ültem vele az orvosi 
székbe és én fogtam a fejecskéjét, amíg a szakorvos fölszúrta a fülét. Ez így ment fél éves koráig, 
amikorra olyan rossz állapotba került a krónikus fülgyulladások következtében, hogy mindkét 
fülével mőtéti eljáráson kellett átesnie. 

Edikém simábban úszta meg. İ „csak” pszichésen ment tönkre édesanyja hiányában és Apuka 
meg a 9 éves féltestvér öcsém sok hibával tarkított ellátásában. Amikor, 10 hónap után végre 
magam mellé vehettem, rengeteg bajjal kellett megküzdenünk vele. Félt mindentıl: a nagy 
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házaktól, a hegyektıl, a kutyáktól. Még hat éves korában is naponta küszködnünk kellett vele a 
székletürítésnél. 

Ezek a helyzetek mielıbbi megoldást sürgettek. Azt hittem erre a legjobb lesz, ha jól 
kiválasztott házastársat keresek mielıbb. Utólag be kell látnom, hogy minden más megoldás sokkal 
jobb lett volna annál a két házasságnál, amelyek mindegyikében a gyerekek felesleges terhet 
jelentettek mindketten akár az egyik feleségem, Ilike, akár a másik, Nórika számára. 

Vergıdés volt ezeknek az éveknek a zöme mindhármunk számára.  
Ilit ıl 4 év, Nórikától 12 év házasság után váltam el. Nórival közös fiunk, Robi 12 éves volt, 

amikor elhagytam a válás miatt. Anyja teljesen elfordította tılem, így azóta sem hajlandó velem 
kapcsolatot tartani. Talán azért is, mert fontosabb voltam számára az édesanyjánál, amirıl a válás 
idıszakában írott, máig a Bibliámban ırzött levele tanúskodik. 

Egy hónap múlva éppen 45 esztendeje lesz a tragédiának, amiben mind a hárman 
felbecsülhetetlen veszteséget szenvedtünk. Ezeket a veszteségeket még felnıttkori kapcsolatunk is 
megsínylette. Hannával úgy fél éve tért vissza kettınk között az a szeretet, amely az ı életének 
elején és gyermekkorában is összefőzött bennünket. Edinával éppen édesanyjuk története törte meg 
a hosszú hallgatást nem régen. 

Az élet megy tovább – mondják. Igen. De hogyan is?! 
Hanna két házasságából 2-2 fiú született, most, a második válása után a huszonéves nagyfiúkkal 

közösen, egyre jobb együttmőködésben rakja össze újra az életét. A második házasságában 2 
kislányt is felnevelt kicsi koruktól, akiket férje hozott az elızı házasságából. Jól láttam és 
tapasztaltam, hogy a rossz házassági kapcsolat ellenére, gondos, igazi anyaként gondozta és 
segítette a fölnövekedésben nevelt gyermekeit is.  

Edina a második házasságában él. Gyermektelenül érte meg a 46. évét is.  
Én a negyedik házasságomban élek. 44 évesen, az özvegység és két válás után negyedszerre is 

újra kezdtem. Ez a házasság, együtt élés 27 éve tart és 4 gyermek származik ebbıl a fészekbıl. 
Érdekes, hogy az ember a nehéz sorsfordulóiban milyen jelentéktelen dolgokra is felfigyel. 
A temetés utáni hetek mély gyászában az egyik, idıs takarító néni szólított meg: 
– Ne szomorkodjon, Péter. Meglátja, majd rendbe jönnek a dolgok. Én már három férjemet 

temettem el, a negyedikkel élek és mégis itt vagyok. 
Csak évtizedek múlva tudatosult bennem, miért is jegyeztem meg ezt az epizódot. 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
 
Adjátok csak rám ... 
 
Szülıfalumhoz 
 
Néktek köszönhetem 
kavics-ütötte ablakok, 
feltúrt szénaboglyák, 
hogy létezem - - - 
csúzlikı-verte madárfejek 
bocsássatok meg nekem! 
síró gerlék 
kikötve az öreg akácon - 
néktek gyónom, 
hogy vétettem annyit én is, 
mint más gyerek ... 
a suhanc-kor zöld vetéseiben 
engem is követtek 
pálinka-szagú vérebek. 
Tudom , vérzetek 
ma is lékelt dinnyék, 
játékból meglopott 
tiszta emberek ... 
Naponta láttok 
anyám ágyához menni; 
halljátok súlyos léptemet 
most szórjátok fejemre 
- követelem - 
harminc év után vétkemet 
követelem ...! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De nem - 
adjátok csak rám 
emlékeim 
kényszerzubbonyát 
nagytemplom vastag kötelei 
himbáljatok csak magasba 
harangok 
kongjatok értem 
ıszinte imát! 
Itt bujdokoltok bennem örökre 
tarlórépa-íző 
szerelmeim 
ím csordultig telve a bögre 
s mint íjak húrjai 
feszülnek kínjaim. 
Öleljetek 
magatokhoz 
búvok én hozzátok 
- apró kisgyerek - 
mosolyotok ráncai között 
botladozom, 
mint fáradt részegek ... 
 
 
Verıcemaros, 1977. augusztus 20. 
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CSELÉNYI BÉLA 
 
 
társalgó templom 

kórházi istentisztelet 
 
a négyzet alakú társalgóban 
a székeket félkörívbe helyezik 
lassan-lassan gyülekeznek 
hálóköntösükben a megfáradtak 
nézik némán a kegytárgyak 
folyamatos szimmetriáját 
minden rendben zajlik 
már amennyire vasárnaponként 
a blaszfémia kilúgozható 
csak egy féllábú öreg 
ül derékszögben a tolókocsijával 
fordítanák isten felé 
de ı nem 
nem mutat csonkot a teremtınek 
nem mindenki megy be 
nem mindenkinek kell 
az ostya egyenes vérvonala 
kioldalognak a kánikulába 
ott lomb van 
ott pad 
ott cementlapok közti 
földalatti garázsba furakodik 
egy nagyratermett darázs 
ott pad van és kétségek 
ott özvegység van szolid pongyolában 
 

Budapest, 2012. VII. 1. 
 
 
Hamvas álom 
 
Álmomban apám hamvainak kisebbik része 
nálam volt, és vittem 
hozzátölteni a nagyobbik részhez. 
Csodákat látott a nálam lévı hamu, 
-- mondta apám --, 
amikor hozzátöltöttem a többihez. 
 

Budapest, 2012. VI. 25. 
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NAGY BANDÓ ANDRÁS 
 

PILLANATARAGASZTÓ 
címő, készülı kötetbıl öt egyflekkes történet 

 
Utas és holdvilág 
 
Balfon verték föl az alakulat sátrait. 
A krumplivirágos ırvezetıket kivéve mindenki tudta, hogy itt van elföldelve Szerb Antal. 

Tömegsírban nyugszik, ha lehet ezt nyugalomnak nevezni. 1945. január 27-én ölték meg 
honfitársai, embertelen módon: legyilkolták, mint egy állatot. Szitokszavaikat értette, amíg hallotta, 
anyanyelvük közös volt, sorsuk nem egészen. Joggal föltételezhetjük, gyilkosai a töredékét sem 
tudták annak, amit ı tudott a magyar irodalomról. A tömegsírt benıtte a gaz. Mint mindig, most a 
gazok kerekedtek fölül. 

Az alakulat Szegedrıl érkezett, hogy fölszámolja a korábban a magyar-osztrák határsávra 
telepített, menekülıket gyakran darabokra tépı aknazárat, és helyébe fölépítse a sokkal 
emberségesebb mőszaki zárat, amit késıbb vasfüggönyként emlegettek a kerítés túloldalán és a 
szakadék szélén vergıdık. 

Az aknaszedık között is akadtak, akik mellészúrtak a hosszúnyelő kutató tőikkel, kezük 
vagy lábuk, gyakran kezük és lábuk bánta. 

Brennbergbánya közelében a határ vonalát érintı úton, a tőkanyarban álló ırtoronyban, 
óránkénti váltásban, élesre töltött golyószóróval, a célzó gömbön tartva szemüket, mesterlövészek 
követték az arra haladó autókat. Arra, amelyik lehajtott a mőútról az aknáktól megszabadított sávra, 
azonnal tüzeltek. 

Két szabad életre vágyó kiskatona, egy parancsnoki dzsippel, mégis megkísérelt átjutni a 
határ túloldalára. A dzsippet szitává lıtte a szolgálatos katona, mint utóbb kiderült, a sofır egykori 
iskolatársa. Határeset: osztrák területre már nem lövöldözhetnek át a magyar katonák, akkor sem, ha 
dezertır társaikat akarják elpusztítani. Odaát a fináncok árgus szemekkel figyelték a történéseket. 

A sofır szörnyet halt, az utasként mellette ülı, lövést kapott társa sötétedésig hevert a 
gazban. Este, a holdvilágnál sikerült kúszva eljutnia megmentıihez. 

A golyószórós mesterlövészt tizedessé léptették elı. 
 
 
 
Szégyen  
 
– A szövetségesek Komáromnál átlépték a magyar-csehszlovák határt! – mondta Molnár 

alezredes, a dandár agitprop fıtisztje. 
A dandár KISZ-titkára elsı megdöbbenésében azt sem tudta, hogyan reagáljon erre a 

bejelentésre. Ha azt mondja, „Értettem.”, részint nem mond igazat, részint semmi értelme nem lesz 
ennek az értelmet kifejezı szónak. Azt azonnal fölfogta, hogy nagy baj van, egy éve ismerte Molnár 
alezredest, és tudta, hogy arca csak akkor rángatózott, ha valami megoldhatatlannak látszó dolog 
fölidegesítette. Ha pedig Molnár alezredes arca rángatózik, nem intézheti el a dolgot egy 
értettemmel, arról nem is beszélve, hogy értett-e egyáltalán. Mert ha nagyon ıszinte akart lenni, és e 
percben éppen ez volt soron, legalább önmagának meg kellett vallania, hogy semmit sem értett az 
egészbıl. 

A szövetségesek átlépték, morfondírozott magában, de ez érthetetlen. Egyrészt a második 
világháború óta nem hallotta ezt a kifejezést, másrészt hogy kerültek a magyar-csehszlovák határra, 
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a komáromi hídra a szövetségesek? Ahhoz elıbb Magyarországra kellett volna bevonulniuk, ami 
ennél a bevonulásnál is nagyobb zőr, és azután át a hídon, Csehszlovákiába.  

A dandár KISZ-titkára jobb híján belebámult Molnár alezredes rángatózó képébe, gondolta, 
abból nagyobb baj nem lehet, és várta a következı mondatot, hátha abból majd megérthet valamit a 
határátlépés körülményeirıl. 

– Azonnal be kell győjteni a táborból a közlegényeknél lévı összes táskarádiót. Ez parancs! 
Végrehajtani! – mondta Molnár alezredes, a dandár agitprop fıtisztje, azzal sarkon fordult, és 
otthagyta a még mindig értetlenül pislogó KISZ-titkárt. 

Percek múlva tisztult ki a kép, oszlott szét a homály: a Varsói Szerzıdés tankjai dübörögtek 
át a Duna fölött. 

Koraeste a parancsnoki sátorban sorakoztak a táskarádiók. Ebbıl tudta meg az összes 
katona, hogy olyasmi történt, amit szégyellenünk illik. 

 
 
 
Rovásírás 
 
– Szép, szép – mondta fanyar mosollyal Borka Jóska bácsi, a nyugalmazott magyar tanár, 

egykori iskolaigazgató, amikor a lakott területet jelzı tábla mellé fölállították az új táblát, melyen 
rovásírással is olvasható volt a falu neve. 

– Szép bizony – válaszolta Bérces Botond, aki nemcsak kezdeményezte, hogy legyen 
rovásírásos helységnévtáblája is a falunak, de ı maga festette a fehér táblára a rovásírás betőit. 

– Aztán mond, Boti fiam, azt a szép, de kicsit hosszú szót le tudnád-e írni rovásírással, hogy 
engedelmeskedhetetlenségeskedéseitekért? – kérdezte Borka Jóska bácsi, és faképnél hagyta Bérces 
Botondot. 

Az avatásra kivonult a falu apraja-nagyja, voltak elegen, az ünnepet összekapcsolták a 
búcsúval. A sihederek népviseletbe öltöztek, az aszfalton táncot bokáztak, a kisebbek az út szélén 
tátották a szájukat. 

– Látják, emberek, ez az igazi hagyományápolás – mondta avató beszédében Bérces Botond. 
– Ma mi is tettünk egy kicsit a magyarságunkért. A mi falunk is tagja lett a rovásírással dekorált 
települések népes táborának. Mostantól ıseink írása díszeleg a falunk határában, és aki erre jön, aki 
Nagyhalomra érkezik, mostantól tudni fogja, hogy egy magyarok lakta községen halad át, vagy oda 
érkezik. Becsüljétek meg ezt a táblát, és amikor erre jártok, úgy tekintsetek rá, mint magyar 
identitásunk dokumentumára. 

– Nagyhalom – mondogatták a kisiskolások, olyan lelkesen, ahogy soha azelıtt nem 
mondták még ki szülıfalujuk nevét, szemüket az eredeti helységnévtáblán tartva.  

– Nagyhalom – ismételgették a népviseletbe öltözött nénikék és fehéringes, csizmás 
bácsikák, a régit táblát lesve, de a rovásírást olvasva. 

Végét járta az ünnepség, amikor Bérces Botond félhangosan sziszegte: 
– Bassza meg, fordítva csavaroztam föl: fejen áll a tábla! 
Sötétedés után merészkedett ki, hogy megfordítsa. 
 
 
 
B változat 
 
Felix Baumgartner belebújt a szkafanderbe, és miután minden pontján rögzítették és átesett 

az alapos ellenırzésen, elindult a kabin felé. Nem sokkal ezután megkezdıdött az óriásléggömb 
feltöltése. Még néhány perc, és a földi légkör határát megcélzó léghajó megkezdte lélegzetelállító 
útját. 
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Harmincnyolcezer méteres magasságban Felix Baumgartner megkapta az utolsó 
tájékoztatást és utasítást, mely szerint az idı megfelelı, néhány perc, és kinyithatja a kabin ajtaját, 
készülıdhet asz ugrásra. 

Felix Baumgartner agyában végigfutott mindaz, ami ettıl a perctıl kezdve történni fog, és 
ezzel együtt az ugrás összes veszélyes momentuma. Beleveti magát a rettenetes mélységbe, 
megkezdi a szédítı zuhanást, és ki tudja, kibírja-e eszméletvesztés nélkül, és hogy egyáltalán észhez 
tér-e, mire ernyıt kell nyitnia? És vajon az ernyınyitás begyakorlott mozdulatát képes lesz-e 
megismételni most, a hangsebességnél is gyorsabb zuhanás közben? 

A léghajó tovább emelkedett, Baumgartner hallgatásba burkolózott. A földi irányító 
központban senki sem értette, mi történhetett odafönt. 

Felix Baumgartner maga vállalta kelepcébe került, és tudta, innen már nincs más visszaút: 
bármennyire is úrrá lett rajta a félelem, ki kell ugrania. Hacsak… 

– Itt vagyok a világőr peremén – morfondírozott magában. – Ezt nem hagyhatom ki. Lesz, 
ami lesz. Egy biztos: elsı leszek az emberiség történetében, aki léghajóval lép ki a földi légkörbıl, 
belehajózva a világőrbe. Ez is ér annyit, mint a legalább ennyire kockázatos zuhanás. 

A földi irányító központ embereiben meghőlt a vér, amikor a léghajó fölülemelkedett a föld 
légkörén, és meglátták Felix mosolygó arcát a képernyıkön. Aztán se hang, se kép. 

 
 
 

Enigma  
 
Negyvenkét évesen, mindentıl és mindenkitıl elzárkózva, agyamat terhelı, megszenvedett 

magányban írom e sorokat, nektek, életre született emberek. Olyan sorsot szántak nekem az égiek, 
hogy ismeretlen, soha meg nem ismerhetı hıssé váljak. Isteni adományként zseninek születtem. 
Kisgyermekként három hét alatt, tanítói segédlet nélkül sajátítottam el az olvasást és az írást, 
fejtettem meg mővelt felnıtteknek szánt rejtvényeket, növekvı fiúként pedig minden diáktársam 
elıtt jártam matematikában, esetenként tanáraimat megszégyenítı biztonsággal oldottam meg nehéz 
feladatokat. Hogy mire lesz jó, s hogyan lesz hasznosítható a zsenialitásom, mindaddig nem tudtam, 
amíg Hitler meg nem indította világhódító offenzíváját. A Wehrmacht összes fegyverneme egy 
német mérnök, Arthur Scherbius találmányát, az Enigma nevő kódoló készüléket használta. Rám, és 
a vezetésem alatt álló Hut 8 csoportra várt a kód feltörése. 1940-ben már némi eredményt értünk el, 
ám a késve megfejtett, elavult információk hasznavehetetlenek voltak. A frontról kódkönyvekhez 
kellett jutnunk, végül 1941-ben, egy találatot kapott német tengeralattjáró fedélzetérıl egy példánya 
a kezünkbe került, egy kódolóval együtt. Ennek köszönhetıen raktuk össze a megfejtésre alkalmas, 
Touring-bomba néven ismertté lett kezdetleges számítógépet. Idıközben a németek már egy 
fejlettebb Enigmával kódoltak, és csak a szerencsének köszönhetjük, hogy 1942-ben a 
szövetségesek egy elfogott tengeralattjáróról ezt, és a kódkönyvét is megkaparintották. Egy év 
múlva alkottam meg a Colossust, egy jókora szobát kitöltı számítógépet, mely másodpercenként 
5000 írásjelet dolgozott föl: feltörtük az Enigmát. E nélkül a partraszállás sem történhetett volna 
meg, nem tudni, mikor ért volna véget a sok millió emberéletet követelı háború. Aztán véget ért, 
engem pedig homoszexuálisként meghurcoltak, A kódfejtı program titkossága miatt az eljáró bíró 
sem ismerhette meg a hazafias tettemet. Ítéletével, és a vele járó hormonális kényszerkezeléssel 
örökre tönkretett. A markomban lévı almát én, Alan Mathison Touring itattam át ciánnal. 
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VASADI PÉTER 
 
A test hatalma 
 
Megül ma a kísértés, 
mint gyönyörő test 
szırén a lovat, kísért, 
ha lovagló ülésben rajtam 
marad, s mind gyorsabban 
üget görcsös gyönyörébe, 
kísért, ha leszáll s meg- 
fordul meztelenül, mutatja 
magát, mozdul a csípıje, 
nincs, ki megállítsa, a 
félszer szalmája zizeg, 
benne 
hullámzik, nyög, sóhajt 
a szeretık nyája, rám se 
hederít, valaki mégis 
engem akar meghurkolni, 
lángot érzek a levegıben, 
miattam markol, simogat a 
sok sietıs kéz, láb, comb 
lágyan, szorítva, erıvel, 
gyilkos a levegıtlenség, 
fulladok, megfullaszt a 
vágyam, amirıl azt hittem, 
kialudt annyi unott s gyakori 
ölelésben, micsoda asszonyokat 
küld most, csilingel testükre 
akasztva a lánc s apró ezüst- 
harang, jön, táncol, kúszik 
lustán a menet, homokban 
fúrja elıre magát, de végre 
kinyitom a nehéz kaput, kint 
pipacstól vöröslik a határ, 
a búza már görnyed, nem 
lengedezik, lépek a mezsgyén, 
a kétfelé nyújtott tenyeremmel 
súrolom 
a szúrós, tömött kalászfejeket. 
 
 
 

 
 
Átitattál engem 
 
Lassan elfogynak rólad 
szavaim, de megnı s hozzád 
mélyül a csöndem, halál- 
sikolyból permetezı rózsa- 
illat, mocsári selyem- 
kosbor bíborvöröse, 
tékozló szívő isten, 
te; 
csak ülök, mint akit székhez 
szögezett az utolsó kalapács- 
ütés; méhek döngicsélnek a 
szúnyogháló túloldalán; itt 
bólogatnak az ablakkeretben 
a lilák, a zöldek, de téged 
nézlek a formás semmiben; 
nem-látva látok, tudatlan 
tudok, s oly élesen, ahogy 
egy falomb, faléc, farost 
tudja csúcstól gyökeréig 
a fát; 
óra telik el, míg egy szót 
lábad elé ejtek, s tompa 
koppanással hajópadlóra 
másikat; tóba csúsznak 
bennem a bárkák, csobbanva 
alig, s fröccsenés nélkül 
merülnek vízbe az evezık; 
a békességnek titkos öblei 
vannak, lerakódik bennük 
a világ, 
s minden baj a világban; 
már az imádság sem osztódik 
szavakra; 
átitattál engem; igazad 
kanyarog ereimben, te mész 
Kafarnaumba földrésznyire 
kitágult homlokom mögött, 
te húzod a harangot, te 
üldögélsz az oltárlépcsın; 
misémre érkezem; számban, 
szememben, fülemben ráérzek 
ízeidre; 
te vagyok, én lettél. 
 

 
VASADI PÉTER: Hajnal Kentuckyban, Bp., 2005, Kortárs Kiadó, 73–76. o. 
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MÁNDY GÁBOR 

Faág a vízen 
(variációk) 

 
1. Faág a vízen 

Mint faágat az ár, 
sodor magával az élet. 
Nem tudom, mi vár, 
mégsem félek. 
Visznek magukkal a habok, 
hazátlan faág vagyok - 
de része vagyok a nagy egésznek. 

 
2. Fatörzs 

Kidılt fatörzsként 
sodródom a vízen. 
Kiszakadt a talajból 
gyökerem. 
Fáradt madarak szállnak rám, 
együtt utaznak velem. 
Kidılt fatörzs, kiszakadt gyökerek... 
S lám, 
valakin még így is segíthetek! 

 
3. Sziklák 

Mint az öreg sziklák 
a patak fenekén, 
meghúzódom csöndben. 
Átáramlik rajtam a világ, 
de közben egy picit zöttyen. 
Ez a zöttyenés vagyok én. 

  



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2013. III. évfolyam 1. szám 
 

 107 

 
 
UMHAUSER FERENC  
 
 

Lidércnyomás 
 
 
– A selyempapírból egy pici, díszes koporsó pottyant ki. Az oldalán felirat:  

Vadász  Lívia,  Élt  40  Évet 
– Melyik marha találta ki ezt a morbid viccet?! Különben is, még csak harminckilenc 

vagyok. – Nyúlt érte, hogy a szemétkosárba dobja, de a kosár felé félúton megállt a keze a 
levegıben, mert ismerıs illat furakodott szaglósejtjeibe. – Hm, ez a kedvenc illatom –, 
emelte le önkéntelenül a koporsócska fedelét. Egy fejetlen nıi test anatómiailag hő mását 
pillantotta meg  Crem 21 szappanból formázva. A lábai megremegtek, verejtékezni kezdett, 
gyomra émelyegett  és hányingere támadt. Félig öntudatlanul rogyott bele az egyik fotelbe. 

– Nem az viselte meg, hogy a figura fejetlen volt, hanem az elképesztıen pontos 
ábrázolás: a petyhüdt mellek, a fonnyadt combok, a redık és ráncok barázdálta has látványa. 
Mintha csak a tükörképe nézett  volna rá. Kicsinek és kiszolgáltatottnak érezte magát, pont 
olyannak, mint amilyen a bábú volt a koporsóban. Megdöbbent, hogy valaki ennyire ismeri a 
testét, hisz eddig azt hitte, a főzıkkel és rafinált szabású ruhákkal sikerült elrejtenie 
ormótlanságát. Teljességgel lehetetlen, hogy valaki meztelenül láthatta. Még a férjével is 
csak elsötétített szobában és úgy is csupán hálóingben volt hajlandó lefeküdni, de annak már 
jó egynéhány éve, hogy ez utoljára megtörtént. Akkoriban sem volt az a kimondott szépség, 
ám azóta az alkohol meg önmaga és a világ iránti győlölete teljesen eltorzította. 

– Tisztában volt, hogy György csak apja pozíciója, kapcsolatai miatt vette el, a gyorsan 
ívelı karrier reményében, ami azóta be is teljesült. Az elsı hónapokban megpróbáltak a 
házastársi kötelezettségeknek eleget tenni, azonban az inkább kényszerő csürüszkölésnek 
volt nevezhetı, mint nemi életnek. Egy idı után mindketten örömmel eltekintettek, az efféle 
közös kínlódásoktól; Lívia csak annyit kötött ki, hogy legalább kifelé mutassanak családszerő 
formációt. 

– Az elsı gondolata az volt, „biztos ez a tető”, de rögtön el is vetette. Nıi ösztöne azt 
súgta, ı nem lehet. Ilyen éles csak egy nıi szem lehet, csak egy nı lehet ilyen kegyetlen egy 
másik nıhöz. A férfiaknak csak a bagzás különbözı módozatainak kiagyalása köti le agyi 
energiájuk nagy részét, többi meg arra elég, hogy ne a fülükbe töltsék a kávét. Ha pedig egy 
nı, akkor ez halálosan komoly! De ki és miért? Ezért az impotens majomért? Megjátssza a 
nagytermészető férfit, de ahogy ismerem, ez is csak egy szerep nála. Azt gondolja, a vezetı 
beosztáshoz, jó kocsihoz dögös kis csajok is kellenek. Persze azok a mákszemagyú kis 
cafkák, nem biztos, hogy így gondolják, lehet azt hiszik, vele együtt a kocsit, villát és minden 
mást megkaparinthatnak. Na vegyük csak sorra ıket! 

– Erika: olcsó, könnyő lotyó, egy vacsorával, egy pulcsival vagy táskával beéri. 
– Bori: Agyatlan szexautomata; bedobnak két bókot, leesik a bugyija s máris tárja szét a 

combjait. 
– Heni: İ nagyobb vadra hajt, csak jobb híján a Gyurival kénytelen beérni. 
– Gizi: Egy áldott nagy barom a férje, mindent elnéz neki, miért cserélné föl a biztost a 

bizonytalanra? 
– Lea: Túl buta ahhoz, hogy ilyesmi megforduljon a fejében. 
A többiekkel meg nem volt olyan tartós a viszonya, hogy vérmes reményekre tápot adjon. 

Hogy nekem a legkézenfekvıbb nem jut eszembe?! A gondozottjaim nagy része pszichopata, 
skizofrén, üldözési mániás, félırült vagy más lelki defekttıl szenved; ezeket elég egyszer 
megsérteni s egész életükben nem felejtik el. Ha nem úgy alakul a sorsuk ahogy várják, 
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képesek minden keserőségüket és győlöletüket arra zúdítani, aki egy véletlen elejtett szóval 
az önérzetükbe gázol. Be kell látnom, legtöbbször nem voltam elég türelmes hozzájuk. 
Bármelyiküknek mondhattam olyat, amit a mai napig sem tudott megemészteni. Itt kell 
keresgélni. Most az egyszer végre valami hasznát fogom venni a számítógépes 
nyilvántartásnak. 

– Megkereste az autó kulcsait, bezárta a lakást és a rendelıhöz hajtott. Régen nem érzett 
izgalom villanyozta fel. Lehullott róla a sokéves közöny, eddig mintha csak üvegfalon nézte 
volna az életet, hagyta hogy az események magukkal sodorják, ám most a fenyegetettségtıl, 
a megoldandó feladattól újra kóstolgatni kezdte az élet ízét. 

– Amikor belépett a rendelıbe, elsıként a figura hiányzó feje ötlött a szemébe, a 
számítógép billentyőzetérıl vigyorgott rá. Heves mozdulattal söpörte le, majd leütötte a 
megfelelı billentyőket. A névsor helyett azonban egy fityiszt mutató kéz és egy halálfej 
jelent meg a képernyın. 

- A kurva életbe! Ez még nálam is jobb pszichológus, már készült rá, hogy hol fogok 
keresgélni, de nincs mit csodálkozni rajta, hiszen elismert tény, hogy az ırültet csak egy 
hajszál választja el a zsenitıl – csapott dühödten a billentyőzetre, de meg is bánta s sziszegve 
rántotta vissza a kezét. a kézfejébıl egy miniatőr fecskendı állt ki, aminek teljes tartalma a 
bıre alá, az izomba préselıdött. - Ez valami méreg vagy HIV vírus lehet. Össze kell szednem 
magam, mert így hamar befuccsolok, pedig kezd izgalmas lenni. Ritkán mérkızhet meg egy 
ilyen klasszissal az ember lánya s legalább most van tét, mert ez eddig minden volt, csak élet 
nem. – próbálta kinyomkodni a kézfejébıl az oltóanyagot, de sikertelenül. Elıvette a 
körömollóját és felhasította vele ahol a tő behatolt s hosszan véreztette a csap fölött. – Hát 
egyenlıre ennyit tehettem, de ez még nem volt komoly, inkább csak elıjáték, hogy 
megrémítsen. 

– Leült a számítógép elé és addig bővölgette, míg a fityisz és a halálfej el nem tőnt s 
végre megjelent a névsor. Többször végigvette, újabb és újabb szempontok szerint, végül 
mégis arra a következtetésre jutott, hogy hamis nyomon jár. 

– Föladta. s hazafelé vette útját. Hazaérvén szállt volna ki a kocsiból, mikor szeme a 
száguldva közeledı uszkárjára tévedt. Mint akit kígyó mart meg, úgy rántotta vissza a lábát s 
csapta magára a kocsi ajtaját. A kutya szája habzott, csorgott a nyála, pofáján torz vigyor ült. 
– A rohadék! – sziszegte s könnyek gördültek le az arcán. Lédi, az uszkárja volt az egyetlen 
teremtmény a földön, akit valaha is szeretett. Magasra csapott győlölete az ismeretlen 
ellenfele iránt s ez majdnem olyan jólesı érzéssel töltötte el, mint ahogy másokat a szerelem 
szokott. 

– Miután az állategészségügyiek eltávolították a szerencsétlen állatot, a lakásba már 
óvatosan nyitott be, azt várta, hogy mérges-pókok hulljanak a nyakába és kígyók 
tekeredjenek a lábára, azonban semmi nem történt. Biztonság okából végigkémlelt minden 
sarkot, zugot, minden bútor alá benézett, ezután mert csak egy üveg vodkát elıvenni a 
bárszekrénybıl s a fotelba vetni magát. 

– Az ital kellemesen felmelegítette bensıjét s egy kicsit megnyugtatta. Hamar végzett az 
üveggel s elálmosodott, csakúgy ruhástól végigdılt a kereveten. – Úgyis rájövök, ki vagy te 
rohadék s elıbb foglak kinyuvasztani, mint te engem! – mormogta elszántan mielıtt elaludt. 

– Alig egy órája aludt, amikor rátört a kamaszkorától visszatérı rémálma, ami már pár 
éve nem háborgatta. Csuromvizes volt és minden porcikája remegett, mire a saját artikulátlan 
ordításától fölriadt. 

A nyári szünidıket, addig a bizonyos nyárig, mindig a nagyszüleinél töltötte egy csöndes, 
alföldi falucskában. A vakációk boldogságát csak az felhızte be, hogy nagyszülei 
szeretetében osztoznia kellett Évával, az unokanıvérével. A rivalizálásuk gyakran torkollott 
apró csetepatékba és hajráncigálásokba. Nagyapjuk ilyenkor az egyiket a bal, másikat a jobb 
térdére ültette és Csaba királyfiról vagy a csillagok szívérıl mesélt nekik, míg el nem 
csitultak az ellentétek és fölszáradtak a könnyek, hogy megint önfeledt játékba vessék 
magukat. Bakfis korukig úgy-ahogy még szerették is egymást, egyszer aztán feltőnt a színen 
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Zsolt, aki szintén a faluban nyaralt. Idısebb volt tılük s nagyon imponált nekik, amikor 
motorkerékpárjával egy kerékre állva megjelent a kapu elıtt. Eleinte hol egyikükkel, hol a 
másikukkal száguldott végig a falun, együtt lubickoltak a Tisza holtágában s esténként 
hármasban kortyolták az üdítıt a presszóban és hallgatták a zenegépet. 

– A következı nyáron megváltozott minden. Éva alakja kigömbölyödött, derékig érı 
szıke haját minden lány irigykedve bámulta s a fiúk füttyentgettek utána. Lívia hirtelen 
megnyúlt, lapos és szögletes lett, kezeivel és lábaival nem tudott mit kezdeni. Éva és Zsolt ha 
tehették, lerázták, jobban szerettek kettesben csatangolni. Líviában lassan fölizzott a győlölet. 
Esténként irigykedve leste ıket az orgonabokorból, hogyan csókolóznak a lámpa alatt. 

– Egy szombat délután Lívia a gangon olvasott, amikor meghallotta, hogy Éva a 
szomszéd faluba bálba kéredzkedik a nagyanyjától. Tudta, hogy merre szoktak menni, a 
szılık közötti dőlıúton. Gyorsan kiosont a fészerbe, keresett egy acélhuzalt s fogta a biciglit, 
hogy megelızze ıket. Egy alkalmas helyen kifeszítette a drótot s a kertek alatt 
hazakarikázott. 

– Éva horzsolásokkal és enyhe agyrázkódással megúszta, Zsolt azonban a 
gerincsérülésétıl örökre nyomorék lett. A rendırség nem találta meg a tettest, bár mindenki 
Líviára gyanakodott, de nem beszéltek róla. Azóta Líviának van egy gyakran visszatérı 
álma: Este van, Éva és Zsolt a lámpaoszlopnak dılve csókolóznak, ı az orgonasövény alatt 
hasal s onnan lesi ıket. Egyszer csak egy hatalmas farkaskutya közelít felé fogát csattogtatva, 
ı menekülne, de tagjai mintha ólomból lennének, nem bír megmozdulni s egy hang sem jön 
ki a torkán, hogy segítségért kiáltson. 

– Két éve Zsolt meghalt s Éva kiment Líbiába dolgozni. Az álom már nem kísértette. 
Most elıjött újra. 

– Hát persze –, tápászkodik föl – biztos hazajött. Csak ı lehet az. Tudom is, hogy hol 
keressem. Most és mindenkorra pontot teszünk az ügy végére. é a páncélszekrényhez lép s 
kiveszi férje önvédelmi fegyverét. Ellenırzi meg van-e töltve és már száguld is az országúton 
a nagyszülıi ház felé. Késı éjszaka van mire odaér, de a holdfénynél jól látja az elhagyott 
ház körvonalait. A tetı megroggyant, az egyik kémény félig ledılt s itt-ott bizonyára már a 
cserepek is hiányoznak. A konyhaablakon fény szőrıdik ki s a gazfelverte udvaron egy törött 
szélvédıjő Golf áll. 

– Megint verejtékezni kezd, erısen megmarkolja a fegyvert, majd remegı lábakkal 
elindul. Belöki az ajtót. Éva a nagyapjuk karosszékében ül. 

– Már vártalak –, emeli fel a kezét Éva s valami van benne. Lívia ijedten meghúzza a 
ravaszt. – Tudtam... – nyöszörög Éva s mint egy rongycsomó a földre omlik. Lívia eldobja a 
pisztolyt s letérdel unokahúga mellé, megtapintja a haldokló pulzusát, mely egyre gyengébb, 
majd megszőnik. Leengedi Éva kezét a földre s dühödten odébb rúgja a kézbıl kiesett 
öngyújtót. 

– Már megint átvertél, te szemét! Ez a pergamenszerő, szürke bır, a duzzadt 
nyirokcsomók... tudtad, hogy csak napjaid vannak hátra s gondoltad, ha azt akkor nem tudták 
rám bizonyítani, most megrendezel egy jó kis krimit, aminek a végén mégis elkapnak. 
Semmit sem értél el, úgyis föl fognak menteni... 

Valóban fölmentették, de ez túl simának, valahogy olyan befejezetlennek tőnt számára. 
Igaza is volt, néhány nap múlva idézést kapott a hagyatéki tárgyalásra. Nem ment el, 
többszöri felszólításra sem. Végül Éva ügyvéde jelent meg személyesen. 

– - Asszonyom, tudom hogy nem kötelezhetjük a megjelenésre, ámde ha van önben némi 
emberség, kérem jelenjen meg, mert a megboldogult végakarata szerint, egy nagyon nemes 
célokat szolgáló karitatív alapítvány csak akkor jut a hagyatékhoz, ha a végrendelet 
felbontásánál ön is jelen van és eleget tesz a benne foglaltaknak. 

– - Tudtam, hogy tartogat még valamit, hát legyünk túl rajta – adta be a derekát. 
– Ahogy közeledett a külvárosi villához, valami balsejtelem lett úrrá rajta s ez még csak 

fokozódott, amikor a hallba belépett s megpillantotta a kandalló elıtt heverı ordas színő 
németjuhászt. 
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– Rosszul van asszonyom? – lépett hozzá az ügyvéd s karonfogva odavezette az 
íróasztalhoz, amely mellett egy fiatalember ült szétesı arccal, remegve tördelte kezeit s 
állandóan pislogott a napszemüvege mögött. Lívia alig ismerte föl benne az egykori 
aranyszıke csöppséget, aki mindig mosolygott és viháncolt. Életében elıször most támadt 
bőntudata. Nagyapjuk temetésén történt. Lackó (Évának csak kishercegem) suta, esetlen 
kamasz volt és mindenhol ott lábatlankodott, mert „ıt szerette legjobban a dédi” s mikor ezt 
Lívia már vagy negyedszer hallotta, nem bírta megállni szó nélkül és kicsúszott a száján: 
„Húzz már el a láb alól te lelenc!”. Még hallotta, hogy a gyerek Évát faggatja mit jelent ez, 
de aztán el is feledkezett róla s azóta nem is látta ıt. Most felötlött benne, hogy a gyerek a 
végén csak kicsikarta az igazságot s megtudta, nem vérszerinti, csak fogadott gyerekük. 
„Ezért nem muszáj droghoz nyúlni és különben is ki tudja milyen hajlamokat örökölt?” 
Próbálta menteni magát gondolatban, ám lelkiismeretén már ott tátongott a rés s még élni 
fog, addig nem szabadul tıle. 

– A végrendelet rövid volt és tömör. Éva mindent egy drog- és alkoholbetegek 
rehabilitációjára létrehozott alapítványra hagyott, azzal a kikötéssel, hogy a fiát gondjaikba 
veszik, továbbá mindennek az a feltétele, hogy Lívia Éva kutyáját, Cézárt magához veszi s 
legalább egy évig gondoskodik róla. 

– Mit akar ez ezzel? – borzongott meg, mert eszébe jutott az álma. Tudta, hogy a freudi 
álomanalízis szerint a farkaskutya, apjával való nyomasztó, rossz viszonyát jelzi, amit nem 
tud megoldani. A németjuhász látványa azonban sokkolta. Úgy érezte, nem lenne egyetlen 
nyugodt perce sem, ha a közelében tudná, ezért nem is vállalta. Az alapítványtól azonban 
addig jártak a nyakára, hogy legalább formailag tegyen eleget a végrendeletnek; ami azt 
jelenti, hogy az ı udvarán, egy félreesı helyen ad neki helyet, ahol a kennelt fölépíthetik, ık 
etetik, gondját viselik; míg beleegyezett. 

– Délutánonként, amikor hazaért, Cézár boldog farok csóválással rohangált a szők 
helyen, amíg látta, aztán amikor eltőnt a látókörébıl, lekushadt a sarokban és ott gubbasztott. 
Pár nap múlva már az ételt sem fogadta el, egyre soványabb lett, a bordái majd átszúrták a 
bırét s csak akkor mutatott valami érdeklıdést, mikor Lívia megjelent. Lívia végül 
elszégyellte magát s kinyitotta a kennel ajtaját. A kutyának alig volt ereje, de boldogan 
nyalogatta meg Lívia kezét s az orrát a lábához dörgölte. Lívia besietett a konyhába, 
tojássárgájába kevert egy kis konyakot és kivitte a kutyának. Az mohón lefetyelte, majd 
mikor végzett, hálásan függesztette szemeit megmentıjére. Ezentúl is csak Líviától fogadott 
el ennivalót s valami furcsa áhítattal függött rajta. Akaratlanul is megkedvelte s mivel 
nyomasztó álmai elmúltak, Cézár a továbbiakban mindig ott sündörgött körülötte. Így volt ez 
a negyvenedik születésnapján is, amikor fölcsendült az ismerıs dallam: Happy Birth Day... 

– A kutya szemei furcsán elhomályosultak, izmai megfeszültek s mintha láthatatlan rugók 
lökték volna a magasba. Mire valaki is föleszmélt volna, hogy mi történik, már össze is 
csattantak  tépıfogai Lívia torkán. 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
Túlterjedés 
 
 

Elıfordul, hogy túlterjed az élet. 

Kinövi ésszerő határait. 

Te még a lábadat megvetve méred, 

s ı már ingoványokat gyarapít. 

 

Szívósságától nı a gaz, a burján. 

Alaktalan posvánnyal viselıs. 

Mind több a sejtje, ám semerre-útján 

hovatovább elfogy az ismerıs. 

 

Belelóg ím csillagászati évbe, 

ezernyi éren szétcsorogna már, 

ha birtokháborítását kivédve 

nem torlaszolná ezer akadály; 

 

új gépezetek, kódok és szabályok 

mindenfelé feltartják nedveit. 

S ki bár csak egy helyütt alászivárgott, 

azon már semmi fonal nem segít. 
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Ott túl a rácson 
 

KEGLOVICH T. MILÁN   grafikája 
 
 


