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Vácrátót, botanikus kert, melegház 1. 
Fotó: DARVAS JUDIT  
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VIHAR JUDIT  

. 
 

„Mint fácán csodás tolla…” 

A klasszikus japán költészet díszítı jegyei, különös tekintettel a honmondori 
megjelenési formáira 

 
1. A japán vers ritmussajátságai 
 
A japán költemény szillabikus. Ez azt jelenti, hogy a versben, a verssorban a szótagszám, 
pontosabban a moraszám a meghatározó. A morák általában egy magánhangzóból vagy egy 
mássalhangzó és egy magánhangzó kapcsolatából állnak. Az is elıfordul, hogy csak egy 
mássalhangzó alkot egy morát, ez az -n esetében áll fenn. A japán versben többnyire öt- és hétmorás 
verssorok váltakoznak egymással. Öt vagy hét mora egy verssorban megdöbbentıen kevésnek tőnik, 
fıként akkor, ha tudjuk, hogy a legnépszerőbb japán versforma, a tanka mindössze 31 morából áll: 
5, 7, 5, 7, 7. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a japán nyelv típusát tekintve 
agglutináló, ragozó, akár a magyar. A szó tövét különféle toldalékok követik. Emiatt egy-egy szó tíz, 
sıt több szótagból is állhat. Ez a sajátosság még jobban megnehezítette a költık számára a 
tömörségre való törekvést. De nem csak terjedelmi kötöttségek jellemezték a japán verset. Más 
formai, szóhasználatbeli követelmények is szabályozták a költıt. 
A japán mitológia szerint Szuszano-o nevéhez főzıdik az elsı japán költemény, amelynek 
keletkezését a mítosz a következıképpen örökítette meg. Szuszano-o elhatározta, hogy legyızi a 
nyolcfejő sárkányt, aki elrabolta a szépséges Kusinada-himét. Szuszano-o cselhez folyamodott: 
leitatta a sárkány mind a nyolc fejét, így sikerült elaltatnia az állatot. Ezután sorra vágta le a fejeket, 
és így háromszoros gyızelmet aratott: megölte a sárkányt, az állat testébıl megszerezte magának a 
csodakardot (kuszanagi no curugi), és nem utolsósorban elnyerte Kusinada-hime kezét. Ekkor 
Szuszano-o úgy döntött, hogy Izumo földjén nyolcrészes palotát épít. Ezt örökíti meg az elsı japán 
vers: 
     
    Jakumo tacu   Nyolc felhı támad, 
    Izumo jaegaki   nyolctetejő palotát 
    cumagomi ni   emelek az égig. 
    jaegaki cukuru   Égig érı palotát 
    szono jaegaki o   hitvesem örömére. 
     
     
    A vers a legkedveltebb japán versformában, a már említett tankában íródott. A japán dal, az uta, 
melyet akkoriban énekelve adtak elı, igen népszerő volt a japán társadalom legkülönbözıbb 
rétegeiben. A japán dalt mindig is a tömörségre való törekvés jellemezte. Néhány kimondott szó 
mögött felsejlett a kimondhatatlan. A költık azon igyekeztek, hogy néhány szóba belesőrítsék az 
egész életet. Örömöt és bánatot, születést és elmúlást, az egész világmindenséget és a legparányibb 
élılényt. 
 
 
2. A Nara-korszak antológiája, a Manjósú  
 
A Nara-korszakban (710 és 784) között valószínőleg Otomo no Jakamocsi (718 (?) - 785) 
irányításával elkészült a japán líra mindmáig legértékesebb győjteménye, a Manjosú, 'A tízezer 
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falevél' címő költészeti antológia. A Manjosú húsz kötetbıl áll, 4496 költemény kapott helyet benne. 
Egyes feltevések szerint a Manjosúban szereplı költemények 313. és 759. között keletkeztek. 
Sokkal meggyızıbbnek tőnik azonban, hogy a győjtemény a 7. század elejétıl a 8. század közepéig 
tartó idıszak költıi termését foglalja magában. A dalok nyelvezete, stílusa utóbbi állítást látszik 
igazolni. A Manjosúban 561 költı illetve költını alkotása szerepel, de szép számmal akadnak olyan 
dalok, amelyeknek szerzıje ismeretlen. A legtöbb dal tanka formában íródott, 4173 található az 
antológiában. 
A versírás során kialakultak bizonyok fordulatok, állandó jelzık, mint például az „azúrkék Nara”. 
Az állandó jelzı, az epitheton ornans japán neve: makura kotoba ’párnaszó’. Ugyanis az állandó 
jelzı úgy hajlik rá a jelzett szóra, ahogyan a fej a párnára. Gyakori költıi kifejezıeszköz a bevezetés, 
japánul: dzsó. A dzso a dal elsı néhány sora, néha három verssornyi hosszúságú is lehet. Ilyenkor az 
ötsoros tanka nagyobbik részét teszi ki. A dzso kiemelkedı mestere Kakinomoto no Hitomaro 
(662(?)-710(?)). Egyik legszebb tankájában a következı háromsoros dzso gyönyörködteti az olvasót. 
 
   Asibiki no 
   jamadori no o no 
   sidari o no 
   naganagasi jo o 
   hitori ka mo nemu 
     
    Hosszú az éj – oly hosszú, mint a fácán 
    ezüstös hosszú tolla, 
    csak bódorog botolva   
    annak, ki egyedül virraszt az ágyán. 
       (Kosztolányi Dezsı fordítása) 
  
 A tanka költıinek ügyelniük kellett még a kezdı és befejezı verssor szimmetriájára. Gyakran 
alkalmazták díszítıeszközként az ellentétet, japánul: cuiku. A kedvesét hiába váró költını panasza 
csendül ki a következı dalból. A ko, mu, to, mo, o, te, fu szótagok bonyolult alakzatú alliterációja 
teszi még szebbé, dallamosabbá a költeményt. Hiszen a japán versre nem a sorvégi rím a jellemzı, 
hanem a betőrím. A tanka ritmusára minden sorban az jellemzı, hogy az 1. és az 5. morán van a 
hangsúly. 
Otomo no Szakanoe,  Otomo no Jakamocsi (? - 785) szerelme, s késıbbi hitvese e dalából a szerelmi 
vágyódás csendül ki. Tépelıdı érzéseit csodálatosan fejezi ki a kuru ’jön’ ige állító és tagadó 
alakjának ellentéte. 
     
       Komu to iu mo     
       konu toki aru o 
       kodzsi tefu o 
       komu to va matadzsi 
       kodzsi tefu mono o 
      
      Jössz, mondod nekem, 
      s nem jössz, pedig várok rád. 
      Nem jössz, mondod aztán, 
      s többé nem várok reád, 
      hiszen azt mondod, nem jössz. 
     
    Sok költı élt a kakekotoba, a szójáték költıi eszközével, amely azon alapult, hogy bizonyos 
szavaknak többféle jelentése van. Így az egyik jelentés az olvasó számára a másik jelentést is 
asszociálja. Például Kakinomoto no Hitomaro egy másik versében a furu szó egyrészt azt jelenti, 
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hogy 'integet', s a kendıvel integetı lányokra utal. Másrészt a közeli hegy neve is Furu. Így az 
olvasó elıtt a hegy képe is megelevenedik. 
A japán vers általában valamilyen évszakhoz kötıdik, így egyfajta évszakkal kapcsolatos szó is 
szerepel benne. Például tavaszi évszakszó volt a: kaszumi ’pára’, uguiszu ’fülemüle’, nyári 
évszakszó: a hototogiszu ’kakukk’, hana tacsibana ’mandarinvirág’, ıszi évszakszó a:momidzsiba 
’ıszi juharlevél’, siragiku ’fehér krizantém’, téli évszakszó a: jamakaze ’hegyi szél’, joake no cuki 
’hajnali holdsugár’. Ezen kívül a verssorok végén gyakran ún. hasítószó is szerepelt, amely 
elválasztotta gondolatilag a sorokat. Indulatszóhoz hasonló funkciója volt.  
 
 
3. A tanka egyeduralkodóvá válása 
 
A Heian-korszak (794–1186), a japán kultúra aranykora, a líra mőnemét is gazdagította.  Bár 
továbbra is a Nara-korszak versformái váltak virágzóvá, mégis ebben az idıszakban készült el a  
Kokinvakasú ’Régi  és új dalok győjteménye’, amelyet röviden Kokinsúnak neveznek.  Ez az 
antológia a Manjosúval együtt hosszú évszázadokra meghatározta a japán lírát, dalait példaként 
tartották számon. A második híres versantológia, a Kokinsú bevezetıjében Ki no Curajuki (868–
9)írja, hogy a költészet a japán lélekbıl fakad. „Ó Jamato dalai! Egy magból szökkentek szárba, a 
szívbıl, s millió virágszirom lesz belıletek – szavak milliói...” A japánok számára tehát a költészet 
sokat jelentett. A Heian-korszaktól például rendszeresen költıi versenyeket rendeztek. Elıre 
meghatározták azokat a formai kötöttségeket, amelyeket a költınek az általa írt tankában fel kellett 
használnia. Költészeti minisztérium (vakadokoro) is mőködött, amely újabb és újabb antológiák 
elkészítését, költıi versenyek megtartását szervezte meg.   
A Kamakura-korszak (1185–1333) lírája valójában nem gazdagította új mőfajokkal a japán 
irodalmat. Inkább a régit, a klasszikus költészetet tekintették példaképnek. A Manjósú és a Kokinsú 
darabjait tartották a korabeli japán vers, a vaka eszményének. A költık nemcsak példaképül 
állították maguk elé a múlt idık nagy költıóriásait, hanem idéztek is tılük. Ezt a fajta idézetet 
akkoriban nem tekintették plágiumnak. Sıt a felidézés általánosan elfogadott költıi kifejezésmód 
volt. Honmondorinak  nevezték azt a mővészi kifejezı eszközt, amikor az eredeti mőbıl vett 
mondatot idézték. Ennek két fajtáját különböztették meg. Ha régi epikai mőbıl, – leggyakrabban a 
Gendzsi monogatariból – vették az idézetet, ezt honzecu-nak nevezték. A honzecu klasszikus 
szövegek idézése, melyek lehetnek kínai irodalmi átvételek, közmondások, de japán klasszikus 
monogatarik idézetei is, amelyek az új mőben új tartalommal telítıdtek. A honkadori pedig egy 
régebbi költıtıl vett idézet volt, „régi szavak új környezetben”, azaz afféle költıi visszhang, afféle 
költıi déjà vu.  
Fudzsivara Teika (1162-1241), a vaka megújítója, a versszerkesztés mestere, még azt is pontosan 
meghatározta poétikájában, hogy a vers lényegét képezı honkadori melyik verssorban, milyen 
formában forduljon elı. A késıbbi századokban ezek a szabályok lazultak. A  jelentıs költı és 
esztéta, aki valószínőleg a Hjakunin issú összeállítója, a Kindai súka, Eika taigai és a Maigecuki 
címő esszéiben megfogalmazza, milyen legyen a jó vers:  „A költeménynek friss érzéseket és 
elképzeléseket kell megfogalmazni”. A tradíció folytatását pedig a honkadori jelenti. „Hogy 
kimondd az újat, és új érzéseket ébressz, vissza kell idézned a korábbi verseket”, állította Teika. 
Eközben aktívan foglalkozott az udvarnál költıi versenyek szervezésével is.  1201-ben Teikát 
kinevezték udvari költınek, s ugyanezen év novemberében öt másik költıvel együtt megbízták a 
Sinkokinsú ’Régi és új versek új győjteménye’ (1206–1210) címő császári versantológia 
összeállításával. A Sinkokinsúban a költık célja az esztétikai élmény megfogalmazása volt. Míg a 
Kokinsúban a kínai költészetet és a Manjósú költeményeit tartották követendı példának, a 
Sinkokinsú alkotói inkább a 10. és 11. századi japán prózát, az Isze monogatarit, a Gendzsi 
monogatarit, a különbözı udvarhölgyek naplóit eszményítették.  
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Idézzük fel Kakinomoto no Hitomaro elıbbi versét, amelybıl Gotoba császár (1198-1221) az 
idézetet merítette. Utána következzék a császár költeménye.  
 
Asibiki no           Szakura fuku 
jamadori no vo no     Tojama no tori no 
sidari vo no     sidari vo no 
naganagasi jo vo    naganagasi hi mo 
hitori ka mo nemu    akanu iro ka na 
 
 
      Cseresznyeszirom 
      hullik Tojama hegyén 
      oly hosszan, hosszan, 
      mint fácán csodás tolla – 
      színe megunhatatlan. 
 
Fontos volt az is, hogy a régi szavak új környezetben, új jelentéssel gazdagodjanak, lehetıleg a régi 
idézethez képest ellentétes érzések kifejezésére szolgáljanak, hogy ezzel is a júgen, az örök szépség 
megragadását segítsék elı.  
Teika maga is alkalmazta a honkadorit. A következı tankában Izumi sikubutól (974 (?) – 1030 (?)) 
veszi az idézetet: 
 
Kakijarisi  
szono kurogami no 
szudzsigoto ni 
ucsifuszuhodo va 
omokage zo  taju. 
 
Rég becéztem már 
csodás fekete hajad, 
kusza fürtjeid – 
itt fekszem most egyedül, 
emlékeim borzolom. 
 
A honka, Izumi sikibu eredeti költeménye pedig így hangzik: 
 
Kurogami no 
midare mo sirazu 
ucsifuszeba 
mazu hakijarisi 
hito zo koisiki 
 
Fekete hajam 
kusza fürtjei minek – 
egyedül fekszem, 
nincs velem, ki fésülte 
úgy vágyom rád, szerelmem. 
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4. A haikai, a késıbbi haiku megjelenése  
 
A Tokugava- vagy Edo-korszakban (1603-1868) a végtelen hosszan írható láncvers, a renga elsı 
szakasza, az 5 - 7 - 5 moraszámú hokku önálló lett, ezt nevezték el haikainak. A költı ebben a 
mőfajban mindössze 17 morában tömöríti mondanivalóját.  Bizton állíthatjuk, hogy a világlíra 
legparányibb gyöngyszeme, az  egyik legtömörebb kötött formájú  költemény. A költı pillanatnyi 
benyomásait, emócióit sőríti e három sorba úgy, hogy olvasóit a gondolatok, érzések folytatására 
készteti. Macuo Basó (1644–1694), a mőfaj legnagyobb mestere ezt a következıképpen fogalmazza 
meg: a harang egyhangú kongása után fülünkben még hosszan zúg ez a hang. Ugyanígy a vers 
elolvasása után is valamilyen hangnak még tovább kell visszhangoznia az olvasóban. Csak néhány 
impressziót fejez ki, tele van célzással, utalással. Ahogy a japán festményeken, tusrajzokon csak 
egy-két ecsetvonás látható, e vers is néhány szóval képes hangulatot teremteni. Felébreszti bennünk 
a belsı látást, a belsı hallást. A haikai, – amelynek késıbb Maszaoka Siki (1867-1902) a haiku nevet 
adta – Basó szerint mágikus erıvel bír, mert nemcsak képeket fest, hanem segít meghallani az 
esıcseppek kopogását, a fák sóhaját, a madárdalt.  A haikuban benne van az egész világmindenség. 
De nemcsak a tekercsképek, a haikuk is magukba sőrítik a világot. Ugyanez figyelhetı meg a 
kertmővészetben is. A kiotói Rjóandzsi-templom csodálatos kıkertjében az öt szikla az öt földrészt 
szimbolizálja. Macuo Basó szerint a haiku ellentéten alapszik, mely formailag is kifejezıdik a 
versben. Az elsı két  sor  ellentétben  áll  az utolsóval, melyben valamilyen váratlan fordulat, 
csattanó szerepel. Éppen ezért haikut, mondja Basó, egyben kell kikalapálni, mint az aranyat. 
Macuo Basó haikui sokféle díszítı elemet tartalmaznak. Híres útinaplójában, az Észak ösvényein 
címőben gyakran alkalmazza a honzecut, például, mikor a Manjósúból, vagy a Kokinsúból idéz egy-
egy sort. Vagy amikor Gjószon püspököt (?–1135) említi ugyanebben a mővében: „Milyen 
megindítóan kedves ennek a kései cseresznyevirágnak a lelke, amint megszületik a hóbuckák alatt, 
de a tavaszról semmiképpen sem feledkezik meg! Éppen olyan, mintha a tikkasztó napmelegben 
szilvavirág illatozna. Gjószon püspök verssorai jutottak eszembe, de ennek a cseresznyevirágnak a 
bánata jobban a szívemig hatolt.” Álljon akkor itt Gjószon püspök tankája a Kinjósú címő költıi 
antológiából: 
 
Mindketten bánattal 
telt szívvel sóhajtsunk fel! 
Te is olyan vagy, 
mint én, cseresznyevirág: 
minket senki se lát! 
 
Basó példaképe Szaigjó (1118 – 1190) volt, a nagy elıdöt követte akkor is, amikor észak ösvényein 
haladt, útinaplójában Szaigjó tankájából idéz: „Asino település mellett, a rizsföldek mentén húzódó 
ösvény közelében van a «főz a tiszta forrásnál»”. Egy bizonyos Tobe nevő elöljáró gyakran 
mondogatta, hogy szeretné nekem megmutatni. Ejnye, vajon milyen lehet az a vidék, gondoltam 
magamban, és most e főzfa oltalmában állhattam.” Az idézet után most szerepeljen itt Szaigjó 
eredeti tankája: 
 
Főz a tiszta 
forrásnál – az út mentén 
megpihentem ott, 
már-már indulnék tovább, 
de árnyéka marasztal. 
 
De Basó, hogy még izgalmasabb legyen írása, megváltoztatott formában még honkadorit is alkalmaz 
Szaigjó versére a következı haikuban: 
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Beültették már 
mindenütt a rizsföldet – 
árnyat adó főz! 
  
A 19. században Maszaoka Siki rövid élete – mintegy harminchat év alatt – 18 ezer haikut írt. A 
Kjokudo Janagira által 1897-ben elıször kiadott Hototogiszu ’Kakukk’ címő folyóiratban a Siki és 
tanítványai által szervezett Haiku Társaság haikui jelennek meg. Siki arról ír, hogy a modernizáció 
korában nemcsak a nyugati versformákat kell alkalmazni, hanem meg kell újítani a hagyományos 
japán mőfajokat, az akkorra már feledésbe merült tankát és haikait. Egészen a kezdetekig kell 
visszanyúlni, vallja Siki. Nem a Régi és új dalok győjteményének, a Kokinvakasúnak kimővelt japán 
verseit kell példának tekinteni, az igazi forrás a Nara-kor győjteménye, a Manjósú. Siki mondja ki 
elıször, hogy a tanka és a haiku egy tırıl fakad. Tevékenységének köszönhetı, hogy 1900 óta ma is 
a haiku szót használjuk. Siki egymás után írja a haikuról szóló tanulmányait, melyek közül talán a 
legkiemelkedıbb a Basó zacudan – Beszélgetések Basóról. A mővet a klasszikus költıóriás 
halálának 200. évfordulójára írta. Ebben elismerve a hatalmas tehetséget, megkérdıjelezte azt, hogy 
a nagy klasszikus költı költészetét kritikátlanul, a tekintélyelv alapján kelljen elfogadni. Basó 
hatalmas lírája mintegy ötöd részét tekinti igazi értéknek. Ez a tanulmány meghozta Siki számára azt 
a lehetıséget, hogy egyre többen elfogadják, érzik, hogy szükség van a haiku megreformálására. Ha 
összehasonlítjuk Basó híres haikuját azzal a haikuval, amelyet Siki ennek utánérzéseként írt meg, 
rögtön megértjük, mirıl is van szó: 
 
Basó: 
Nacukusza ja 
cuvamonodomo ga 
jume no ato 
 
Óh nyári pázsit! 
Be sok vitéz alussza 
Öledben álmát! 
      (Franyó Zoltán) 
 
Siki: 
Nasi szaku ja 
ikusza no ato no 
kuzure ie 
 
Romos ház mellett 
egy virágzó körtefa 
a csatamezın. 
   (Greguss Sándor) 
 
Míg Basó a csatában elesett hısök dicsıségét zengi, Siki arról szól, hogy a háború korántsem 
dicsıség, hanem rettenetes pusztulást idéz elı, mely után romok maradnak. Siki e szavai ma is 
aktuálisak számunkra. Hol van már a régi korok patetikussága! Siki szerint az objektív hangnem 
sokkal fontosabb, s ez felel meg jobban a 20., és valószínőleg a 21. századnak. Basó helyett a másik 
két nagy haiku-költıt, a mindennapok költıjét, Josza Buszont (1716 - 1784) és az assisi Szent 
Ferenchez hasonlító Kobajasi Isszát (1763-1827) tekinti mintaképnek.  
Minden idıben és mindenhol nagy szerepe volt az idézésnek. Régi korok költıi, írói gyakran 
fordultak a bibliához. De elıfordult az is, hogy egy-egy író mondata, kifejezése vált szállóigévé, 
amelyet oly gyakran idéztek, hogy a szerzı gyakran feledésbe is merült.  Korunkban, s fıként a 
posztmodern irányzatban az egész nyugati lírára - és nyomában a magyarra is - jellemzı ez az 
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eljárás, az intertextualitásnak. Az írott és íratlan médiákban is gyakran élnek vele. Talán ezért is oly 
vonzó napjainkban a haiku, talán ezért is olyan modern ez az ısi forma.  
A honkadori az idézés sajátos, bújtatott formája, a régiek példájával valami újat mutat, megrázó 
erıvel. 
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VIHAR BÉLA 
 
ELMÉLKEDÉS A HAZA ÉRTELMÉR İL 
 
Mi a haza? – hányszor fejtegették. 

Íme, magam is ezt nyújtom, tessék! – 

Mi a haza? – számot vetek véle, 

s mint a kútba, e szónak mélyére 

gondolatok láncát leeresztem 

megmerítve lágy habjában vedrem. 

Mi a haza? – nékem egy ház… rétek… 

s összefogja, mint keret a képet, 

átöleli egy erdıben száz ág 

gyermekkorom sugárzó világát. 

Nincs a földön mégoly panoráma, 

mint az az út, hol elıször járva 

felénk tárult, megmutatta testét, 

a szikrázó, gyönyörő Mindenség. 

Haza, haza… nyelvünk hegyén is vagy, 

aranykelyhe vágynak, fogalomnak, 

szavak kincse, igék híme, éke, 

nemzedékrıl minden nemzedékre. 

Mi a haza? – mondom: sorsközösség; 

az, hogy Dózsát lángok közt megölték, 

az, hogy Mohács, az, hogy Bethlen Gábor, 

és hogy egy nap harcra kelt a tábor, 

 

az, hogy lóra, magyarok elıre… 

s Martinovics lebukott a kıre; 

az, hogy Kossuth a szószékre lépett, 

s meggyújtotta, mint fáklyát, e népet; 

s az is a hon tartozéka, része; 

Tizenkilenc igaza, emléke; 

s Negyvenöt sugárzó pillanatja 

a sötétbıl kilépve a napra. 

Mind, mind haza, miként az is haza: 

a pásztorsípok ısi dallama, 

az ékítmény egy ódon köcsögön, 

a faragás, amelybıl ránkköszön 

egy ezredév; igen, ez is, az is, 

meg néhány könyv: Misztótfalusi Kis, 

Apáczai, Tessedik szózata, az idık bércét 

rengetı szava. 

S haza  vers is, rímbe öltözött 

lelke a földnek: sors és táj, a rög. 

Petıfi szól, és általa, vele, 

így dobog fel e honnak szelleme, 

és a strófák mint az oszlop tartják 

azt, mi benned nagy s nemes: Magyarság. 
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:)))))) 
 
 
 

KÖVES JÓZSEF 
 

Hinni kell a papírnak 

 

– Bocsánat, uram, megmondaná nekem, mennyi az idı? 

– Természetesen, szívesen... Ugyanis fel van nekem írva... Pont kilenc óra van. 

– Nem értem. Felírva? Akkor ezt most olvasta ön? 

– Igen… 

– Hm… Érdekes. És mit mond akkor, ha nem kilenc óra van? 

– Hát azt, hogy nem tudok segíteni, nem tudom, mennyi az idı. 

– Atyaég..! És akkor honnan tudta, hogy pontosan kilenc óra van? 

– Honnan? Hát fel van nekem írva. 
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NYAKÓ ATTILA 
 

A büdös lábú király balladája 
 

Egyszer volt, hol nem volt, rég letőnt világba’ 
Élt egy király, kinek büdös volt a lába. 
Nem ám csöppnyit büdi, hogy stílszerő legyek: 
Ahová betette, hullottak a legyek. 
  
Elsárgult a fikusz, borzasztó volt látni, 
Hogy küzd életéért a bezárt muskátli! 
Reggel húzott zokni lerohadt estére, 
Kerülte családja, szülei, testvére… 
  
Számos udvaroncnak, s ki körötte forgott, 
A penetráns bőztıl taknya-nyála csorgott, 
Elég volt látniuk, orruk már attól fájt, 
Kegyvesztettnek lenni nagy kegy volt akkortájt! 
  
Csatákban többször, bár nem tehetett róla, 
Szegény hátaslova kiájult alóla. 
Gyızelmi esélyek szálltak el a szélben, 
Egy ország sorsa volt két lába kezében. 
  
Égett is emiatt szegény király képe, 
Büdöslábú Lipót – így hívta a népe… 
Mindent kipróbált már, röstellte ám nagyon, 
Dılt a kuruzslókhoz a kincstári vagyon. 
 
Orvosok, felcserek, kik kezelni jártak, 
Gyógyírt nem találtak: jöttek, láttak, hánytak… 
Konzílium döntött, fölösleges várni: 
E szörnyő patákat bizony le kell vágni! 
  
Végszóra futott be professzor Scholl Pista, 
Híres német-magyar lábspecialista: 
– Félre a késekkel, a főrészt se lássam, 
Itt van a csodaszer, amit feltaláltam! 
  
Kéretik egy dézsa, forró vízzel tele, 
A két leírt tappancs áztattasson bele!  
Felséged meg fogja e kis fehér téglát, 
Dörzsölje a talpát, hiszem, hogy csodát lát 
 

S pár perc elteltével szóltak a fanfárok, 
Illatfelhıt gızölt körben a várárok! 
Új aranykor éledt a piszkosfehér habban, 
Áldassék a neved, dicsı Baba szappan! 
 
 

 

 
 

Grafika: TRAUTSCH TÍMEA  
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CZÓBEL MINKA  
 
Altató 
 
Ömlik, terjed a széles nagy 

Déli meleg, 

Lassan hullnak a hamvas, lágy 

Mák-levelek. 

 

Nehéz kalászok csendesen 

Hajlonganak, 

Ezüst sugárú nyári fény 

Fátyla alatt. 

 

A teljes boldog földi lét 

Virágba van, 

S a szív oly boldog, oly nyugodt, 

Mert  vágytalan. 

 
 
 
Forrás: Czóbel Minka, Boszorkány-dalok [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 
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PAYER IMRE 
 
Szemgolyóimhoz 
 
Most hozzátok szólok, 

végsı válaszolókhoz, 

kettıs szfinx-hez. 

Mit láttatok, láttattatok  

amíg nem voltam én, és ti már voltatok? 

Még a megnevezés elıtt  

- ti mind láttátok: 

zárt sötétet, tág ragyogást. 

Mint egykor, 

járdaszegély fölötti fényben 

gyerek-esıkabátomat -  

Évtizedekkel késıbb, felnıtt-idıben 

többször próbáltam ugyanabból a nézetbıl,  

de nem ezt láttattátok. 

Kopár, szétesett, szürke aszfaltot. Sivár cipı-orrot. 

De most, ahogy idejöttem, újra itt vagyok, 

ugyanúgy fényes a járdaszél.  

Egészbe állt. Szinte lebeg. 

Még fényesebben izzó. Mintha foszforeszkálna. 

Így láttatjátok, újra telten. De látomás. Nem látvány.  

Hol van az ünnep? Káprázat. İsz nedvesen fanyar lehelete - - 
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VICZAI HENRIETTA 
 
Nyári vers 
 
 
Lázas kezével virágot 

letépked és imát mond 

az árokparton futó nyár. 

Csiklandoz a délután. 

Egy madár 

 

szárnycsapásain keresztül 

zavartalan felénk ül 

a nagy vászon tágassága 

elıbb izzik aztán sárga 

csendesül. 

 

Úgy oson be a kertembe 

koronája naplemente 

üveggolyó szerő minden 

formáiból ki-kibillen 

az Isten. 
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Kİ-SZABÓ IMRE  

Csupasz kezekkel 

 

A vasúti jegypénztárnál hosszú sor állt. Csaba elıtt legalább még húszan várakoztak. A barna 
hajú nıt figyelte, aki a kalapját igazgatta. Ez a kalap tőnt fel neki elıször. Nagy igyekezetében a nı 
leejtette a pénztárcáját. – „Itt az alkalom!” – ismerte fel a lehetıséget Csaba. Kilépett a sorból. – 
Bocsánat, tessék! – felvette és nyújtotta. – Ó, köszönöm! – mondta a nı. – Szívesen! – Nem is 
vettem észre. – Elıfordul. Jegyet vált? – Igen! – Megengedi, segíthetek? – de nem akart tolakodónak 
tőnni. – Köszönöm! – Hová utazik? – Nagykanizsára! – Micsoda véletlen. – Maga is oda? – kérdezte 
és megigazította a kalapját. – Nem! Csak arra. Fonyódig együtt utazunk. 

Felsegítette a nı csomagját. Szembe ültek egymással. Fiatalabb volt. Csaba egy jó 
huszonötösnek nézte. Izmos, formás testén kedvvel legeltette szemét. – Kettesben, elviselhetıbb az 
utazás – szıtte a beszéd fonalát tovább. – Beszélget az ember – mondta a nı egyszerően. – 
Gyorsabban telik az idı. 

A vonat lassan döcögött, a kerekek egyenletesen csattogtak. A csomagtartóban összeverıdtek a 
csomagok. – Csak nem fog a fejünkre esni? – aggodalmaskodott a kalapos nı és tekintete egy 
pillanatra megakadt Csabán. Nem hinném! – mondta lazán a fiú. Egymáshoz közelebb tolta a 
csomagokat. Leült, összeért a térdük. – Bocsánat! – udvariaskodott. – Á semmi! – legyintett 
könnyedén a nı. 

Megigazította a szoknyáját, kemény combja felvillant. Csaba huszonnyolc évesen nagyot nyelt. 
– Szüleihez utazik? – kérdezte a nı és élvezte a fiú zavarát. – Igen! – Sőrőn jár haza? – Nem! 

Mostanában ritkábban. – Nem szeret utazni? – Haza igen. Csak vissza rossz jönni. – Nem szereti 
Pestet? – Egyedül mit kezdjen az ember? – Maga fiatal még! – A fiatalság nem védjegy! – 
Megismerkedik valakivel és már nincs is egyedül! – Nem megy mindig olyan könnyen! – Nem 
hinném. – Ha akarok, akkor sohasem sikerül! – magyarázta Csaba és maga sem hitt ebben. – Velem 
sem akart? – kérdezte a barna hajú nı és megint igazított a szoknyáján, ügyes, apró mozdulatokkal. – 
A véletlen hozta! – erısítette meg Csaba. – Hamar ment. Nem is volt nehéz. – De nem mindig utazik 
az ember. – És nem mindenki ejti le a pénztárcáját?! – Biztosan véletlen volt! – jegyezte meg Csaba. 
– Ezt nem tudhatja. – Így szokott ismerkedni? – Ne sértsen meg, tényleg véletlen volt. 

Ebben is maradtak. A vonat lassan, komótosan rótta a kilométereket. Szó esett köztük sok 
mindenrıl. Csaba legszívesebben arról beszélt, hogy szereti a foglalkozását. Üzletkötı egy német 
cégnél, szerszámokat árul, fúrót, köszörőt, még vésıt is. Ez jól kiegészíti elképzelését, hiszen lakatos 
az eredeti szakmája. Sportol, karate a kedvence. A lány egy kicsit csodálkozott. Csabának el kellett 
magyaráznia, mi is ez? Karate, keleti küzdı sport, jelentése szerint üres kezet szimbolizál. – Képzeld 
el, úgy kell harcolni, hogy nincs a kezedben semmi, bot vagy más eszköz, csak a két csupasz kezed. 
Két danos bajnok vagyok! – húzta ki magát Csaba. – Nem lehet könnyő! – mondta Eszter. Majd ı is 
vallomást tett a csattogó kerekek kíséretében életérıl. Érettségi után fodrásznak tanult, ez lett a 
szakmája és ma is bodorítja a tinik haját, kisebb nagyobb sikerrel. 

Az oldottabb beszélgetés során Csaba keze a lány combjára tévedt. Nem húzta el a lábát. Az esti 
szürkületben a kéz maradt a helyén, a vonat ablakán csak a lenyugvó nap vörös fénye nyugtázta ezt 
az eseményt. Csaba szótlanul megfogta Eszter vállát, maga felé húzta. A melle kemény volt, 
combjáról lecsúszott a keze. A szájával harapott. – Pesten megkeresel, ugye? – aggodalmaskodott 
Eszter. – Mikor jössz vissza? – kérdezte Csaba. – Egy hét múlva. – Add meg a telefonszámodat. Egy 
kis cetlire írta és még hozzá tette: - Gyere fel a lakásomra, egyedül lakom. A noteszlapot Csaba 
zakója oldalzsebébe tette. – Vigyázz rá, el ne veszítsd! Szombaton várlak! – Siess vissza! – mondta 
búcsúzó Csaba. 

Otthon, délben keményre tömte a hasát. Ha hazament kedvenc ételeit fızték. Tudta, hogy ez nem 
mindig jó egy sportolónak, de az otthoni ízek miatt kivételt tett. Azért volt benne, annyi fegyelem, 
hogy délután tett egy kiadós sétát a faluban, hogy legalább mozogjon. 
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Apjának vitt egy doboz olyan tabletta csomagot, amely frissít, erıt ad. – Majd beszedem! – 
mondta az öreg és feltette a dobozt a hőtı tetejére. - Ez vitamin! – hangsúlyozta apjának. – Szüksége 
van erre a szervezetnek! Ez maga az egészség! Az öreg bólintott és a fia felé fordult. Csaba érezte, 
valami fontosat fog kérdezni. – Nısüléssel, hogy állsz? Lesz egyszer unoka? – jött a kérdés. – Majd 
az is lesz apám! Még nem tudom! – zárta rövidre. 

Eszterre gondolt, a szombatra. Összeszorította a fogát. Nem tudott szabadulni a gondolattól, a 
majdani élményektıl. A vasárnap kellemes volt. Nyugodtnak érezte magát. Az éjszakai vonattal 
indult vissza. Az átszállástól félt, ritkán kapott ülıhelyet. Ma sikerült. A kupéban sötét volt. Fény 
csak a szomszéd kocsiból szőrıdött át. Egy kettıs ülés egyik fele volt szabad. Belülrıl aludt valaki. 
Kabáttal takarta be a fejét. A szemközti padon két idısebb férfi, a belsı horkolva aludt. – Szabad ez 
a hely? – kérdezte az ébren virrasztó férfitıl. – Az hiszem igen! – Köszönöm! A bıröndöt feltette. 
Ballonkabátját maga mellé akasztotta. Mindenfelé alvó emberek. A vonat nehézkesen haladt. Csaba 
a homályból gyéren kirajzolódó fejeket figyelte. Fiatal nincs sehol. Mellette nem tudta ki alszik. A 
nemével ugyan tisztában volt, rövid szoknyája és fehér térde mindent elárult. – „Fel kellene 
ébreszteni, de hogyan?” – gondolta. Nem volt álmos. Semmiféle ötlet nem jutott az eszébe. A vonat 
hirtelen fékezett. A kabát alól egy vörös hajú kócos fej bukkant elı. Félve pislogott. Nem tudta, hol 
lehet. – Mi történt? – Semmi különös, csak lefékezett ez a vágtató vonat. – Hol vagyunk? – Most 
hagytuk el Siófokot. – Csak Siófokot? – Igen! – Ez magának vágtató vonat? Márt azt hittem Pesten 
szaladtunk ki a Vérmezıre! – Nem vagyok hitetlen ember, de errıl a vonatról nem tételezném fel, 
hogy annyi erı rejtızne benne. – Csak vicceljen! – mondta sértıdött hangon a vörös hajú lány. – Ne 
keseredjen el, egyszer azért odaérünk! – biztatta, nyugodt hangon Csaba. – Csak nem mindegy, hogy 
mikor? – Magának miért olyan sürgıs? – Mert nem szeretek utazni! – Akkor miért teszi? – Nem 
tudom mi jogon, faggat engem? Micsoda maga? Vizsgálóbíró? – Egy utas a sok közül! – összegezte 
Csaba. – Akkor utazzon, és ne foglalkozzon mások bajával! – ezzel ismét bebújt a kabát mögé, talán 
azzal a szándékkal, hogy aludjon. Kis idı múlva elıbújt a kabát alól és természetes hangon kérdezte: 
-Van gyufája? – Igen! – Legyen szíves! – cigaretta volt a szájában. A fellobbanó láng megvilágította 
az arcát. – „Harminc éves lehet. Nem is csúnya!” – jegyezte meg Csaba. – Köszönöm! – Szívesen, 
de miért nem alszik? – Már megint kérdez? Ha tudni akarja, társalogni akarok magával. – 
Rendelkezzék velem! – Fanni vagyok! – Csaba! 

Kezet fogtak. A lány keze finom volt. Ott felejtette. Csaba lassan engedte el. – „Kezdıdik!” – 
gondolta. – Te szeretsz utazni? – a kérdés egyszerő természetességgel hangzott. – Nem nagyon, de 
kell! – mondta Csaba. – Utaztál már hosszabb ideig? – „Tegez a pimasz!” – most vette észre. – Most 
te lettél a vizsgálóbíró? – kérdezett vissza. – Ne haragudj, másképpen nem tudok beszélgetni! – 
mondta a lány. – Vonattal én sem szeretek. A repülı, az más! A tengerhez szeretnék eljutni. – A 
Balaton is jó! – szögezte le Csaba. – Á, unalmas! Minden nyáron ott vagyok. – Mit teszel ott? – 
Fürdök! – Ki lehet bírni! – legyintett Csaba. – Csak a férfiak elviselhetetlenek! – Nem kell velük 
szóba állni! – Muszáj! – Miért? – Élni kell valamibıl! – „Csak ez hiányzott! Balaton gyöngye! 
Holtszezonban árkedvezmény! Jól kifogtam!” – futott végig Csaba fejében. Fanni megigazította a 
haját. – Tetszem neked? – Szép vagy! – kicsit ingatta a fejét. Csaba tágra nyitott szemmel nézte a 
lányt. – Örülök neki. Mivel foglalkozol Pesten? A kérdés Csabát egy kicsit meglepte. Mit mondjon 
ennek a lánynak, hogy ne tőnjön kisebbnek. – Festı vagyok! – lódította Csaba, egy kis gondolkodás 
után. – Festı? – Igen! – Festı ismerısöm még úgysem volt. – Nagyszerő! Akkor most már ismersz 
egyet! – Ugye lefestesz? – Akarod? – Nagyban, meztelenül! 

 
„Mi lesz ennek a vége?” Ezen már Csaba is elmosolyodott. – Van mőtermed? – „Csak folytassuk 

a játékot!” – és élvezte a kialakult helyzetet. – Van! – mondta Csaba és elképzelte magát kézben 
ecsettel és festı palettával. – Miért nincs szakállad? A festık mind szakálasak. – Honnan tudod, ha 
még egyet sem láttál? – Láttam a képüket. – Hol? – A lexikonban! – „Micsoda tortúra!” – gondolta 
Csaba. – „Még egy ilyen válasz és kiugrom az ablakon!” A déli pályaudvar következett. Az emberek 
öltöztek. – Majd segítek! – ajánlkozott Csaba. – A kijáratig elviszem! – folytatta. – Kösz, majd a 
férjem cipekedik! Szevasz, örülök, hogy megismertelek! – intett a lány lenge kacérsággal és eltőnt, 
mint a forgószél. Maradt valami utána, a fiú nem tudta kitalálni, mi? Eszébe jutott Eszter. – 
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„Mennyivel más. Határozottabb, érettebb, vággyal telített.” Most vette észre, hogy még fáj a harapás 
helye. – „Még öt nap!” Erısebben lélegzett. 

Másnap reggel indult a hét a szokásos rend szerint. Gépkocsijával Csaba Fehérvárra utazott. 
Meglátogatta a vevı partnereket, üzleteket kötött, számára elınyös feltételekkel. Jól érezte magát. A 
következı napokban Gyır, majd Sopron következett. Ezekre az utakra sem panaszkodhatott. Eszter 
többször eszébe jutott, ahogy vezette az autót és kibámult a szürke, alatta elfutó aszfaltra. Miért is 
gondolt erre a lányra annyiszor? Ez egy önként feltett kérdés volt, kereste rá a választ, de csak annyit 
tudott összegzésként megállapítani, hogy valami, Eszterrel kapcsolatban hatalmába kerítette és 
ilyenkor még a légzés is nehezebb, valami összerándult a gyomrában.  

Pénteken, mikor végzett vidéki útjával, az autót a garázsba tette. Gyalogosan bandukolt hazafelé 
és arra lett figyelmes, hogy egy lány átszaladt az úttesten egy autó elıtt, szinte kicentizve a köztük 
lévı távolságot. A lányban Kittit vélte felismerni. Évfolyamtársa volt a gímibe, szıke loboncos 
hajával mindig kitőnt a többiek közül. – Kitti! – kiáltotta. A lány a hangra megállt, visszanézett. Állt 
egy darabig, majd megindult Csaba felé. Összeölelkeztek. – Szia! – Hogy vagy? – Jól! – És te? – Én 
is! – futott végig a szokványos szövegfüzér. Aztán ott a járdán, ahol találkoztak, végig beszélték az 
elmúlt évek történetét. Kitti sem ment férjhez, örült Csabának, ı meg Kittinek. Azzal váltak el, majd 
találkoznak. Csaba villamosra szállt és ahogy ott állt az utolsó peronon, az jutott eszébe, hogy az élet 
sok minden jót tartogat az ember számára. Élni kellene ezzel. Akarat kell, kitartás és egy kis 
szerencse! Erıt érzett magában. 

A megállótól hazáig futott. Nem tudta, mit tegyen. – „Holnap délután négykor!” A szombatra 
gondolt. – „Hová is tettem a címet?” – és lendületesen keresgélt a zsebében. Szombaton a papírlapot 
kezében tartva kereste a számot. A lépcsıházban hevesen vert a szíve. Eszter kemény combja 
kísértett. – „Nem fordulok vissza!” Remegett a keze, amikor a csengıre tette. Várt. Csengetett. Egy 
rövidet, szerényen, kissé félve. Ajtó csapódott egy emelettel feljebb. Összerezzent. Az elıszobában 
kigyulladt a villany. Az üvegajtón kirajzolódott Eszter formás alakja. Csabából most kitört az 
izgalom. 

* 
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DEDIK JÁNOS 
 

Ismerkedés 2014-ben 

 

  A minap a 211-es autóbuszon utaztam a kora délutáni idıben. Utas kevés, így kényelmesen 

elhelyezkedtem a négyes ülés egyikében. Természetesen a menetirányba nézve. Lakótelepi házak, 

egy kis erdırészek váltakozva követték egymást. Úgy belemélyedtem a nézegetésbe, hogy alig 

vettem észre a következı megállóban, felszálló hölgyet. 

  A farmernadrágos nı megállt a kocsi elejében, és körülnézett. Majd a mellettem lévı ülésre 

lehuppant. Ránéztem, elég csinosnak mondható, ridiküljét kezében szorongatva kényelembe 

helyezte magát. Az arca kissé fáradtnak látszott. Én úgy tippeltem, hogy valami gondja lehet, bár a 

gondban lévı nık nem szoktak a hajukkal túlzottan sokat törıdni. Úgy látszik tévedtem, mert egy 

kevéske idı után megigazítva haját, kellemes parfümillat keringet körülöttem. 

  Egyszer csak, a telefonja csengése zavarta meg nézelıdésemet. Fene ezt a telefont, gondoltam 

magamban. Egy pillanatra zavarban volt, majd keletlen mozdulattal a táskájában kotorászni kezdett. 

   Rövidke hallózás után. Ki az? – nem ismerem. A telefonját teljes hangerıre állítva nyilván azért, 

hogy a busz motorjának erıs hangja ellenére beszélgetni tudjon.  

  – Gondoltam, hogy már nem ismeri meg a hangom, tudja én vagyok az, akivel a netten 

összefutottunk.  

  – Ja igen most, hogy mondja, már ismerıs. 

  – Ne haragudjon a zavarásért! De olyan keveset tudok magáról, pedig olyan szimpatikus volt a 

hangja, azóta is sokat gondoltam magára. Vajon szıke, barna, vagy netán fekete hajat visel? Na és a 

szemei vajon, milyen színőek? 

  – Ne haragudjon most a buszon ülök, igaz nincsenek sokan.  Barna a hajam eltalálta! A szemeimrıl 

nem beszélek, majd talán egyszer meglátja. Maga hol van? – honnan beszél?  

– Ugye nem haragszik meg rám, ha azt mondom tegezıdjünk, tudod így könnyebb beszélgetni. Én 

Tápiószecsörıl beszélek, és te?  – Én budapesti buszon ülök. Nem bánom tegezıdjünk.  Mit 

csinálsz ott?  

 – Itt lakom Szecsön. Itt élek.  Ja hadd mutatkozzam be engem   Sándornak hívnak, de nyugodtan 

szólítsál csak Sanyinak, Sanyikának! Téged hogy hívnak? 

  – Engem Borbálának, azaz Borinak szólítanak. 
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  – Milyen kedves neved van Borika. Méltó a szép hangodhoz. Ugye nem baj, ha megkérdem 

asszony vagy, netán egyedül élsz, el tudom képzelni, milyen rossz lehet egy pesti lakásban egyedül 

élni. 

  – Igen egyedül élek, ráhibáztál. De kezdem megszokni. 

  – Ezt nem értem egészen?  

  – Pedig nagyon egyszerő. Algériában éltünk kiküldetésben, a férjem építészmérnök. De elhagyott a 

csibész, sıt engem haza tranzporált, hogy együtt lehessen az új nıjével. Kénytelen voltam hazajönni, 

mert beadta a válókeresetet. Hát szerencsémre, a szerencsétlenségemre a lakás az enyém. Ennyit 

megérdemlek 10 évi házasság után. 

  – Sajnálom, biztos vagyok benne, hogy nem te voltál a hibás. Még lakásod is van! Ezek után, hogy 

lesz?  – ilyen csinos nı nem maradhat partner nélkül.  

  – Honnan tudod Sándor, hogy én milyen csinos vagyok. Nem is vagyok csinos. Partnerrel sem 

dicsekedhetem. Manapság félni kell a férfiaktól, sok a megbízhatatlan, szélhámos. 

 – Azért vannak rendes emberek is. Te ilyet érdemelsz. Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk. De 

ne ítélkezzél, ilyen könnyelmően a férfiakról! Inkább meséljél még magadról. Alacsony vagy? 

Esetleg magas? Szeretsz szórakozni? Milyen zene a kedvenced? Tudod engem sok minden érdekel. 

De örülök neked. 

 – Már sokat is mondtam magamról. Most én kérdezek, de ıszintén válaszoljál Sándor. Ugye te nem 

vagy nıs?  

  – Á dehogy vagyok! – elváltam, de nem én voltam a hibás, nem értettük meg egymást. Tudod 

nehéz természető…..  

  – Ne is folytasd. Tulajdonképpen te hány éves is vagy Sanyika? 

  – Én, én, én vagyok hetven, de csak évvége felé leszek annyi, de ki sportolt, békés jó ember 

vagyok! És azt mondják, hogy még ötvennek sem nézek ki. Borika! – miért tetted le a telefont, vagy 

csak megszakadt a vonal? Pont ilyenkor. Még a címedet sem mondtad meg!  

  – Ez nem lehet igaz, engem csak az öreg férfiak tudnak megtalálni. Ez hihetetlen! A férjem még 

Algériában is tudott magának egy fiatal nıt fogni! Nekem meg nem sikerül csak öreg pasikba 

botlani. Ha ápolónıre van szüksége, akkor a vöröskeresztnek udvaroljon ne nekem. Még, hogy 

elhamarkodottan ítélkeztem. 

  A Borika nevezető hölgy, korát meghazudtoló gyorssággal leszállt a végállomáson, de még annyi 

ideje volt, hogy hátra nézzen egy pillanatra, rajtam felejtette a szemét, majd elviharzott. 

   Érdekes gondolkodásra késztetett, vajon az én hetvenkilenc évem. Nem számít öregkornak?  
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LADÁNYI MIHÁLY 
 
 
 
[CIMBORA ÖREG UTCASEPRİ] 
 
Cimbora öreg utcaseprı 

sosem volt semmid 

csak ez a mozdulat a seprővel balról jobbra 

de jól ismered a kantinok zugait velem együtt 

ahol egy stanicli tepertı 

meg egy fröccs 

igen 

egy egész stanicli tepertı 

az ebédünk ma is 

Ám takarékoskodnunk kell a tepertıvel 

és úgyszintén a staniclivel is 

Mert mi lenne 

ha mi nem takarékoskodnánk 

Ha az utcaseprı 

nem takarékoskodna seprőjével 

holnapután hogyan is ragyoghatna az út 

a legeslegújabb márkájú kocsik 

hidegszemő csordája elıtt? 
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BARANYI FERENC 
 

Öregapám 

Kalapos volt szegény öreg. Naponta 

négy-öt kalappal lendített a sorsán, 

s - ha adni-venni falvak összegyőltek - 

árulta ıket nagy vásári ponyván. 

Néhány kalap - s a lányát férjhez adta. 

Sok-sok kalap - s cserép került a házra. 

S mikor már fedett fıvel járt a környék : 

öregapám a lét nyőgét lerázta. 

Csöndes szerszámait hidegre tette, 

hanyatt feküdt és ránccal körbesáncolt 

szemébe húzta utolsó kalapját. 

Meghalt. Csak addig élt, amíg muszáj volt. 

 

 
BARANYI FERENC: Hegyibeszéd, Válogatott versek 1958-1988. 
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BÍRÓ JÓZSEF 

 
 
 

12SORTMONDOK 
 

je suis   /   je 
 
 
 
 
 

nem mind’    MAGYAR 
akiakiaki  :  magyarul huhog( ó ) 

nem mind’    MAGYAR 
akiakiaki  :  magyarul zuhog( ó ) 

nem mind’    MAGYAR 
akiakiaki  :  magyarul susog( ó ) 

nem mind’    MAGYAR 
bizonymondom  :  közelsemmind’  
közelsemmind’   :  bizonymondom 
bizonymondom  :  mondombizony    

magyarul  :  luragyam  :  magyarul 

akiakiaki  :  magyará( s )z 
 

 
 
 
 
 

VISSZARAJZOLT ÁRNYÉK 
 

(  -   valakinekakineknemíromide   a   …..   -  ) 
 
 
 
 
 

nincs már másról beszélned 
el  len  fény  ben    me  sél  ned 

do not think any longer 
you belonged somewhere 
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BÍRÓ JÓZSEF 
 
 
 

VAGYOKAKIVAGYOK 
 
 
 
 
 

nemvavavagyok  :  ilad’ lablabbalbal’dali 
nemvavavagyok  :  ilad’bbojbbojjobbjobb’dali 

nemvavavagyok  :  nayolneyil’slézsilyenolyanszéls’   
nemvavavagyok  :  erdneydaadyendre 

nemvavavagyok  :  alittafezsójjózsefattila 
vagyok  :  a város peremén :  ahol élek 

 
 
 

mint minden ember :  fenség  :  vagyok 
józsefattilaalittafezsój  :  semvavavagyok 

adyendreerdneyda  :  semvavavagyok 
ilyenolyanszéls’  nayolneyil’slézs   :  semvavavagyok 

jobbjobb’dalibbojbbojilad’   :  semvavavagyok 
balbal’dalilablabilad’   :  semvavavagyok 
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KÖLT İ NAGY IMRE 
 

Répaegyelésen 
 
Bolond tőz hull a répaföldre, 
most nem lehet nézni a napra. 
Itt ırjöng az eleven bálvány, 
az Úr, s a korbácsot forgatja 
 
Vad haragos kedve támad most, 
arany fogsorán habzik a nyál. 
Pedig ahány rabszolgája van, 
mind répát egyel, répát kapál. 
 
Porba rogyva kúszok én is 
és ritkítom a répa sorát, 
sietve, jaj, ha elmaradnék, 
megmutatnák a faluim tornyát. 
 
Csak egy pár percre ha megállnék, 
s két bús szemem a Napra esne, 
vagy a bálvány birodalmában 
egy nyíló virágot keresne: 
 
fölszedhetném üres tarisznyám, 
s nyolcvan fillér nem ütné markom, 
sietek hát éhezve, égve 
az átokverte magyar ugaron. 
 
Nem merek a bálványra nézni, 
csak titokban hull könnyem, átkom, 
hisz otthon a kenyeret várja 
éhségtıl meggyötört családom. 
 

 

 

 

Nagy Imre: Tücsök a máglyán, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1976 
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HOMLOKTÉR – 7. 
 
MESTERHÁZI MÓNIKA 
 
SZABAD VAGY 
 
Honnan jársz vissza, lélek, akár egy este is, 
hogy riadtan keresed a helyed, falak 
és ágy, ablak és mennyezet kialakult 
rendjében ismeretlenül. Ha felvered is, 
mit mondasz a tudatnak, éjszaka, 
a fáradt testet nem hagyod aludni – 
ha nem jó itt neked, örök csavargó, 
adj értelmesebb jeleket, hiszen te vagy 
egyedül szabad, szólj közbe, múlik rajtad is. 
 
 
NEM MARADHATOK 
 
Ha leülhetnék s csak egyetlen egy 
pontján, akár a vasúti híd alatt 
végignézhetném a Dunát – 
 
Most április, 
uszadék, kı, szemét, s a vízen szétterülve 
lebeg a napban egy főcsomó haja, 
talán csak egyetlen pontot figyel, 
a meder búvárvilágát. 
És minden betoncsonkot gyík erez, 
seholsevolt gyíkok isszák a fényt 
és végtelenül 
végtelenül ráérnek, amíg csak 
megvan, amiért élni érdemes. 
 
És én nem ülhetek le élni érdemes 
helyekre, se végignézni nem tudom, 
se megállítani múló dolgaim.  
 

ZACSKÓ, ZSÁK 
 
Nem tudtam eldönteni, 
ringatja magát az a 
zacskó a Dunában, 
vagy beakadt a lába. 
Hogy óriásmedúza, 
az nem jutott eszembe. 
Az elsı hídalvók 
tíz éve még 
megcsalták a képzeletem. 
Ma már egy testesebb 
zsáknak a földön 
nagyobb esélye van, 
hogy embert lássak belé, 
mint fordítva, 
az embernek, 
zsákot. 
 
 
VÍZPART  
 
Ugyanaz a partsáv, víz alatt 
és víz után. Zöld, zöld, élet tolong, 
virágzik. Kı helyén juharfa nı, 
mint máshol. Csenevész, erısödik, 
zöld kezefején bordók az erek. 
Ugyanitt rohant az ár, És azelıtt 
volt alacsony vízállás is, kövek 
és növények, és ismeretlenül 
levelet bontott egy másik juhar. 
Végül lerohanta a víz. Ugyanitt, 
ugyanaz a víz ugyanazt a fát, 
vagy másik fát másik folyó, 
más nézte, más jutott eszébe és 
más volt a partsáv, víz alatt 
és víz után. Zöld volt, tombolt az élet, 
a kövek közt megeredt egy juhar. 
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HOMLOKTÉR  
 
MESTERHÁZI MÓNIKA 
 
KÖSZÖNÖD 
 
Miért nem szólsz, hogy öreg vagy te már  
az ilyen tábori viszonyokhoz,  
mások közt enni, olvasni, aludni,  
kipattanni reggel, zuhanyozni  
langyos vízben a közös lucsokban –  
sok ez az egész kórházi vircsaft,  
kicsúszó infúzió, pénzért kegyek:  
gyógyítsanak meg és hagyjanak élni.  
 
 
A LÉLEK ÁLLAPOTA ÁLMÁBAN  
  
és hanyatt feküdtem az utcafőben 
és azt éreztem csak hogy süt a nap 
és nemsokára tél lesz nem lehet 
a főben feküdni a ház elıtt 
  
én voltam a férfi a megállóban 
még nem volt este bár sötétedett 
álltam mint saját magam senki apja 
senkije negyven ötven évesen 
  
a testembıl kiléptem éjszaka 
könnyő nagy léptekkel a kulcslukig 
a lépcsıház sötét volt mégse féltem 
friss levegı áradt be az ablakon 
  

 

 

TUDNI FOGOM 
 
                             N. N. Á. halálára 
 
Ablakhoz húz a Hold. Hideg, vakít. 
Nem haltál meg, mert nem ismertelek, 
te lépten-nyomon ismerıs, azonosság. 
Viszonyítok majd, mint más égitesthez, 
hozzád is hangot, erıt, tisztaságot 
(vagy csöndet, gyengeséget, tisztaságot) 
s néha, bizonyságul, megnézlek újra. 
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HOMLOKTÉR  
 
MESTERHÁZI MÓNIKA 
 
SORS BONA 
 
1. 
  
Beágyazódnak, érnek, leszakadnak, 
és egyet sem tarthatok meg soha, 
hogy a hullámzásnak értelmet adjak, 
nem lesz teremtés és nem lesz csoda, 
amihez lennék csak az alkalom, 
hogy alakítsa öntörvényeit – 
rég elhatároztam, nem akarom, 
hiába, hogy a döntés leterít. 
Mert valami rossz parancs, nem tudom, mi 
hibás üzenetet küld sejtjeimnek, 
úgy döntöttem, velem fog megszakadni, 
több packázást inkább nem örökítek. 
Hogyan lehetne akkor gyerekem? 
Tizenkét éve, hogy nem tervezem. 
  
2. 
  
Tizenkét éve, hogy nem tervezem, 
tizennyolc éves voltam és lemondó, 
szerelem kárán szerelemtelen – 
Mibe került nekem néhány nemes szó? 
Mibe? Évekbe. Néma gesztusok. 
Negatív cél veszélyes pátosza, 
láthatatlan jelekbıl olvasott 
bizonyság, ösztön helyébe kusza 
bizonytalanság, hiszen amirıl 
akkor lemondtam, mások épp tanulták 
kivédeni, ha siettek. S mitıl 
vonatkozott volna ránk egy valóság? 
Az enyém elállta az örömet, 
tabu volt, érzéstelen terület. 
  
3. 
 
Ahogy a tájat a hegyek elállják: 
úgy volt ez valóság. Görcsbe kötött 
(jobban, mint bármikor) a tudatosság. 
Egyben képzeltem az egész jövıt. 
Nem romlott, nem is élt: nem volt a testem, 
elfedte a tiltás, hogy nem akart 
anya lenni a kamaszlány. De közben 
 

 
 

 
 
a fiatal nı majdnem kimaradt. 
Hol ez a tizennyolc éves gyerek, 
ez a szigorú erkölcsi magaslat? 
Nem vállalom? Akkor meg hogy merek 
a sorsán gúnyolódni? Okosabbnak 
kell lennem. Innen kell megérteni. 
Úgysem tudok rajta segíteni. 
 
4. 
  
Minden sejtem tanulja, ki vagyok. 
Hasítsam szét magam, hogy jobban értsem? 
Fáj egyáltalán? Valami nagyobb 
nyomás szorongat, hogy errıl beszéltem? 
Régebben figyelemért mondtam el, 
lám az én életemnek súlya van – 
Ma olyan kevés ember érdekel. 
És nehezítem, hogyha súlytalan – 
Ezzel is. Hiszen a genetikát 
ki lehet kerülni. Nem fogadunk 
örökbe talán macskát, kiskutyát? 
Mért ne gyereket? Én vagyok a gond: 
mire alapoznám, körülbelül? 
(Mi tart meg mégis a körön belül?) 
  
5. 
  
Hogy került ez elı, mikor már röpköd, 
már védtelen arcomba csapja szárnyát 
a koszos galamb, és ha nem nyöszörgök, 
a tudat nem szakítja át az álmot? 
Hogy került ez elı, mi dılne merre, 
most még vigyázhatok, vagy múlik el 
valami végleg, merre vagy semerre? 
Vagy jóra fordul, csak szerencse fel? 
Szüzességét elvesztette, hogyan 
folytatható ez: aztán visszament,  
és megtalálta? Visszavonhatom, 
amit leírtam? Visszavonhatom 
az álmokat? A múlttal a jelent? 
Hányszor harminc évem van? Hány utam? 
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HOMLOKTÉR  
 

 
MESTERHÁZI MÓNIKA 
 
UTÓHANG 
(ELHATÁROLOM MAGAM) 
 
Hogy eltalálta ıket és milyen  

szomorú lett, mennyire ismeri  

ugyanezt, és mit gondolok, vajon 

hasonló sorsú lánygyermekei 

mint elrettentı példát értenék-e 

elrettentı személyes verseim? 

Azt gondolom, bár megint rossz helyen, 

hogy kiengedtem a korszellemet 

veszélyesen fogyasztható alakban, 

azt gondolom, hazugság az egész, 

hogy amit mondtam, rám is csak hasonlít, 

lényeges pontokon nem azonos 

(eltúlzott helyzetet méltón fogadni: 

szokott önfelmentés) – azt gondolom, 

a költészet nem szomorú vasárnap, 

csak kitartott, pontos hétköznapok. 

 
 
 
 
 

Szövegeinket a következı kötetbıl vettük: Mesterházi Mónika, Sors bona. Új és válogatott versek, 
Budapest, 2007, Osiris. 
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HOMLOKTÉR  

 
 

MESTERHÁZI MÓNIKA 

 

BARÁTOK 

Barátok. Két író egy hajó fedélzetén, 
öt-hat évvel egyikük, hét-nyolc  
évvel másikuk halála elıtt. Mi lesz itt, 
öregem, errıl hallgat a röhögéshez szokott 
két arc, túl okosak, hogy ne sejtsék, 
de nem kell átélniük bujkálást, üldöztetést, 
se belehalni tömeggyilkosságba, 
bár a nyakkendıs megéli majd a csokor- 
nyakkendıs halálát. Ülnek a hajón, 
legyintı mozdulat, de a könyökük összeér, 
az egyik a látványra, a másik a gondolataiba néz. 

Barátok. Egy költı és egy író a barátság 
júniusi napsütésében. Bujkálást, 
tömeggyilkosságot, önkényt túlélt két  
élı ember, két középkorú férfi, vállasan,  
egy napsütötte téren, ha nem is 
mosolyognak, mégis ellazul az arcuk. 
A költı félig kifordul a képbıl, 
a válluk mégis egy vonalban áll. 

Szép középkorúság. A test és egyebek 
kiszolgáltatottsága elıtt, szabad, 
szép középkorúság, megszerzett barátok, 
még elég kevés hajszálrepedés, erıs közeg, 
mi lesz velünk, barátaim, barátaim!  

 
Holmi, 2012/4, 409. o. 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
A varázsló kertjében  
(Egy Gulácsy Lajos képhez) 
 
Kék fényben, éji fényben, 
vadrózsabokor tövében 
elpihent a nyúl. 
Ágat ringat könnyő álom, 
lepke alszik a virágon –, 
rá kék árny borul. 
 
Kék fényben, éji fényben, 
Merlin varázsló kertjében 
áll az ifjú pár, 
bővöletben, megremegve, 
fellobbanva s elmerengve 
valamire vár… 
 
Sok hunyorgó pici fénnyel, 
hárfahanggal, kék zenével 
telik meg a tér, 
holdvilágban kék a rózsa: 
látni: mélyen meghajolt, s a 
lány kebléhez ért. 
 
Ám a két test mozdulatlan: 
az elindult mozdulatban 
megdermedt a vágy, 
mint törékeny, száraz ágon, 
esıtlen, göröngyös ágyon 
vértelen virág. 
 
De a Kéz – tán öntudatlan – 
megrezdült, s e pillanatban 
csoda született, 
és a szép pár – jogát kérve – 
átlibbent egy másik térbe, 
s ott él és szeret! 
 
Merlin meghalt –, szürkemárvány- 
nyugalomban fekszik árván –, 
elszáradt tetem –, 
de a véghetetlen vászon 
– csodavásznán – él az álom, 
s él a Szerelem. 
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SZABÓ GITTA  
 

Menü 
 

Sajnos egyre sőrőbben fordult elı, hogy a fızés nagy erıfeszítést kívánt. Mármint, kitalálni mi is 
legyen a fıtt étel, mi kerüljön az asztalra. Az agyban történı megalkotást még az is nehezítette, hogy 
a két gyermek eléggé válogatósra sikeredett. Sosem tudott rájönni, hogyan történhetett ez meg, de 
már késı bánat. Ez van, ezt kell szeretni alapon, most törheti a fejét, hogy olyat fızzön, ami 
mindenkinek a fogára való.  

Korábban is trükköket kellett kitalálnia, ha azt akarta, hogy megegyék, amit fızött. Volt, hogy 
átnevezte az ételt, ezzel téve izgalmasabbá, volt, hogy az állagán változtatott, és mint valami 
újdonságot kínálta. De, mióta megnıttek a gyerekek, egyre nehezebb volt ıket becsapni.  

Ezen a napon is sokat gondolkodott. A hozzávalókból - kissé öreg újburgonya, és zöldségfélék -, 
túl sok mindent nem tudott alkotni. Mert bizony, akár honnét is nézzük, ez alkotás. Igazi mővészet. 

Még ette magát, még tépelıdött, mi is legyen? Krumplileves-e vagy petrezselymes krumpli. 
Bármelyiket készíti is el, magában nem elég. Majd, hirtelen összeállt a kép. Zöldség leves lesz, és 
petrezselymes krumpli.  

A gondolatot tett követte. Szaporán látott neki a munkának. Egykettıre megpucolta, megmosta, 
vagdalta a zöldségeket, és már ment is az edény a lángra. Hamarosan finom illatok terjengtek a 
lakásban. A zöldséglevest lassan fızte, mint a húslevest. Hagyta, az ízek hadd fıjenek jól össze. A 
krumpli nem volt elég vizes, így kicsit nehezebben ment az elkészítése a szokásosnál, és le is sült az 
alja, és kásásabb is lett. De nem baj. Az íze azért jó.  

Mikor a leves is elkészült, leszőrte. Külön a levét, külön a zöldségeket. A lány majd tesz bele 
kockázott sajtot, mert a zöldségeket nem nagyon szereti, az apja meg majd a zöldséget, mert ı meg 
szereti. Beosztással kellett lenni. Mindent nem lehet. Vagy ezt, vagy azt.  

Nézte az étket, és azon gondolkodott, hogyan tudná izgalmasabbá tenni ezt az egyszerő menüt. 
Ma igazán kreatív napja van, az éjszakai esınek köszönhetıen nincs olyan nagy hıség, az agya is 
jobban jár, és eszébe is jutott hamarosan mi is lesz a megoldás. Készít egy étlapot! Fogott egy 
kékszínő papírt. Kettéhajtotta. Kívül, a lap felsı széléhez írta az étterem nevét, mert hát ugye, név az 
kell: ANYA, BARLANGKIFİZDÉJE. A név alá pedig - ÉTLAP – felirat került. Majd kinyitotta a 
papírt és belül folytatta: MENÜ 

Ezután felsorolta az ételeket: 
APERITIF: Bármit kívánhatsz 
LEVES: Szőrt leves, sajtkockával, zöldségágyon 
FİÉTEL: Petrezselymes burgonya, feltétnek a lesült alja, séf módra 
DESSZERT: alma, ha volna 
ITAL: Két decis pohárban kínált csapvíz, deresre hőtve 
A felsorolás alá még odaírta: JÓ ÉTVÁGYAT! 
– Így ni! – Csapta össze a két tenyerét. – Kész is!  
Elégedetten nézegette az étlapot, és közben mosolygott. Mosolygott, mert biztos volt abban, 

hogy eléri a célját. Hogy a család, azon kívül, hogy egy jót mulat, az ételt jó ízzel fogyasztja majd el. 
Közben az asztalt is megterítette és várt. Várta a pillanatot, amikor férje és gyermekei végre leülnek 
az asztalhoz, és kezükbe nyomhatja az étlapot… 
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UMHAUSER FERENC  
 

Együttérzés 
 

– Az út közepén ült és sírt. Szerette volna ha észreveszik, de mindenkinek megvolt a maga baja, 
vagy egyszerően csak sietett, mert az idı pénz és most mind több idıbe kerül a pénz megszerzése, 
így az idı is egyre „drágább”. 

– Olyan is akadt, akinek volt ideje, sıt túl sok is, de az már fásult volt és különben is, látott ı 
elég krokodilkönnyet,  ha jól belegondol, neki is lenne miért sírnia, csak az ı könnyei már elapadtak.  

– Egy kislány tágra nyílt szemmel kérdezte: – Miért sír a bácsi? A választ azonban nem várhatta 
meg, mert a mamája türelmetlenül továbbvonszolta. 

– Az orvos egy pillanatra megtorpant, mert mi van, ha beteg vagy súlyos lelki baja van? – Akkor 
neki kötelessége segíteni. – Ah! Biztos csak neurózis! – legyintett megkönnyebbülten. Milyen jó, 
hogy van ez a neurózis, mindenre rá lehet húzni. Sok kellemetlenségtıl menti meg az embert, 
akarom mondani az orvost, bár a kettı nem minden esetben zárja ki egymást. (?) 

– Az újságíró megállt, lehet, hogy egy jó sztori van az ürgében? Aztán ı is csak legyintett 
lemondóan: – Ugyan, mit strapáljam magam, talán most darabolnak valakit motorfőrésszel vagy 
valami más szenzációt kések le. Ha más nem, egy jó kis rablás vagy gyilkosság tuti, hogy lesz, ez 
meg... 

– A képviselı – ı aztán valóban meg akart állni, mert ha valaki szívén viseli a választópolgárok 
gondját (legalább a választásig), az a valaki csakis ı lehet. Mily fájdalom! – pillant az órájára –, fél 
óra múlva az ı interpellációja következik a parlamentben (a tévé is közvetíti), igazán nem 
mulaszthatja el, hisz a néphez, a néprıl, a nép érdekében fog szólni (hogy a nép nem így érzi, csak 
kicsinyes, pillanatnyi...). A nép szeretne könnyebben és jobban élni? Azon dolgozunk! – Hogy a 
képviselık már most is? Hát milyen demokrácia lenne az, ahol a képviselık szőkölködnek?! 

– A püspök meg is állt, hiszen ı minden, még a nyájtól eltévelyedett bárányért is felelıs, de csak 
gyorsan megáldotta, arra már nem volt ideje, hogy lelki vigaszt nyújtson, hisz a hívek már negyven 
éve várnak arra a templomra, aminek a felszentelésére siet, az mégis fontosabb. 

– A rendır is gondolkodóba esett, de hát a közbiztonságot nem veszélyezteti, a forgalmat nem 
akadályozza (kikerülik), különben  joga van sírni, ahhoz még van joga..., de hogy nekem mihez van, 
azzal még a belügyminiszter sincs tisztában. 

– A pedagógus kimondottan nevelı célzattal nem vette észre, mert mindig az sír a 
leghangosabban..., meg különben is ez olyan lumpen proli tempó, szerencsére ma már..., igaz, most 
az egyház szívat minket, de nincs is ilyesmire idım, olyan aktív most a pedagógus-szakszervezet, a 
dolgozatokat sincs idım kijavítani. 

– A szakszervezeti bizalmi úgy tett, mintha nem venné észre, ı kiegyezett a kormánnyal, neki 
családja van, nem teheti kockára. 

– (A gyógyszerész oda sem nézett, hisz a húga volt és tudta, milyen lökött bátyja van.) 
– A villamos szívesen ráment volna, de sajna, a sínek hamarabb elkanyarodtak. 
– Egy kóbor kutya, mélységes sajnálatát és rosszallását kifejezendı, levizelte, ettıl magához tért. 
– Ennek a kutyának igaza van. Nem vagyok tagja semmilyen pártnak. Etnikai, vallási 

kisebbséghez nem tartozom. Nem üldöztek, nem üldöztem. Csak tettem a dolgomat szó nélkül, 
ahogy kellett. Nem menekültem sehonnan, itt születtem, itt szeretnék élni, de velem nem törıdik 
senki. Legalább a bıröm kapott volna valami fényt és akkor rögtön kikérné nekem a Pralipe vagy a 
Roma-parlament, de így! 

– Hogy én mekkora marha vagyok?! Miért vennének észre, én csak statisztikai átlag, egy szám 
vagyok! Miért érdekelne valakit, hogy fölfordulok? 

Fölállt és elkezdett eszelısen röhögni. A levegı rögtön megfagyott körülötte, az emberek 
megbotránkozva megálltak: 

– Most emelték a benzin árát, Boszniában, Csecseniában még mindig ölik egymást s ennek még 
van pofája röhögni?! 

Hogy milyen emberek vannak?! 
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GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
Labilitás 
 
Kora-aszályos májusi meleg 
az ember mégiscsak útnak ered 
minden a megszokott, minden a régi 
összes bokor, fa a múltat idézi 
 
itt van a tó is, oly mozdulatlan 
– sás szegélyezi itt-ott, már magasan – 
tófelszínt egyetlen gácsér birtokolja 
messzire ragyog kéklı tollazata 
 
egy hal ugrik-csobban a tóban 
a vízgyőrők lassan kisimulnak… 
Aztán hirtelen feltámad a szél 
foltokban fodrozza a tó vizét, 
 
s a gyorsan-nıtt sás egy-egy kötegét 
sorba’ rázza-csavarja, ahogy jön felénk – 
mővi szökıkút motorja nyekereg, 
s hallani, ahogyan béka brekeg – 
 
elhagyom a tavat, a parkot, 
az út hegynek felfelé kanyarog, 
a hatórás harangszó kísér 
végig a kerítések mentén 
 
öregúr biccent ismerısen 
összetéveszt tán valakivel – 
rámosolygok azért, hiszen 
mások a törvények idefenn 
 
kihalt az utca ünnep idején 
vidékies élet Buda közepén 
amott félelmes fekete felhık 
nyomják le a fülledt levegıt 
 
Lesz-e, vagy sem itt vihar, esı? 
Gyorsul a léptem, mielıtt eldıl 
– s mire leszakad pár percre az ég, 
tálkában rózsafej: vérvörös emlék… 
 
 

 
Medárd napok 
 
Fülledt meleg – 
  leszakad az ég alja 
átnyüglıdjük 
  ezeket a napokat 
megint zápor 
  rövid bár, de frissítı 
nyoma marad 
  a főben – oly zöldellı! 
 
Nagy vízcseppek 
  heves az esı újra 
toronyfelhı 
  emelkedik magasba  
és alatta – 
  mi az, ami megcsillan? 
Egy repülı! 
  Épp ráfordul útjára… 
 
 
Felmelegedés?! 
 
Majd szépen hozzászokunk, 
hogy nincs tavasz – kellemes –, 
csak nyár – aszályos, fülledt – 
váratlan viharokkal 
 
diónyi jégdarabok 
verik le s el a termést; 
s csak álom a téli hó… 
Majd szépen hozzászokunk…?! 
 
 
Fuvolajáték… 
 
Gyakorlás – senki ne hallja 
Titkon – idegsejtek nyugalma 
Nem vagyon kell: csak erı, 
kitartás – „tartalék” idı 
 
Kottafejek sora, rendje 
meg ne tévesszen üteme 
Lassan elül a gondolat 
dallama végül elaltat… 
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REGÉNYI ILDIKÓ 
 

Karizma 
 

Ebben az évben meleget, szárazságot jól tőrı növényeket kerestem a györöki Nap-Hold házikó 

díszítésére. Csak június végén költöztem le a vadszılıvel befuttatott kerítés-övezte kisházba. A 

csekély terjedelmő „mesekert” túl messze van ahhoz, hogy saját ültetéső növényekkel lehessen 

mosolygóssá varázsolni. 

A gyenesdiási kertészék elhivatott mővelıi szakmájuknak, mindig felüdülés a náluk töltött, 

baráti beszélgetéssel körített évenkénti beszerzı-körút… 

A begóniákat régrıl ismertem, úgy gondoltam, szépen vidámítják majd a kis portát a három 

ládában a kisterasz kerítésén, és a három cserépkosárban a felsı, diófa alatti gyepen. Élénkzöld 

színő, dús, tömör palántákat választottam. A mintegy 20 centis növénykék egyszerő tőzpiros 

virágözönnek ígérkeztek, bimbók türemkedtek a már nyíló virágok felett. 

– Valamilyen függı cserépbe, napsütötte, széljárta helyre való virágzó növényt is szeretnék. 

Kettıt. Egyikrıl leveszem a függesztı szárakat, és kiteszem a hátsó kert közepére. 

– Karizmát ajánlom. İ is begónia, nézze, lágy szárain az alsó levelek pajzs alakúak, a kisebb 

felsık szívet formáznak. A virágok dupla fodros, selymes szirmokkal pompáznak! – javasolta 

szeretettel a kertész asszony. 

A csaknem 50 centis dús bokrú virágok kellették magukat. Nem sokáig tartott, míg a ládába 

valókhoz választottam ıket. 

Telt-múlt, perzselt, szárított a nyári nap… Ember, állat, növény sínylette a hıséget. Éjszaka is 

22-24 fok, a hajnalban becsukott zsaluk, ablakok ezt a hıfokot ırizték, de mikor délidıben 37-39 

fokra kúszott fel a hımérı (nem higanyszála), odabent, a jótékony sötétben is 28 fokos száraz 

melegben lézengtem. Fiatal kiskutyám naphosszat oldalán fekve pihent. Ha hővösebbre vágyott, a 

fürdıszoba kövére hasalt, de ott is csakhamar elnyomta az álom. 

Bezzeg a Karizma! Mindkettı! Emelt fejjel tárta tőzpiros, dúsan fodros szirmait a tőzı nap felé. 

A hajnali öntözés jótékonyan felüdítette ugyan, de az, amelyik a kert közepén díszlett, egyszer csak 

megpörkölt, száradó szirmokkal sóhajtozott hővösded szellıért, pár csepp esıért. Terasz felett függı 

társa, úgy tőnt, híven a nevéhez, a természetfeletti képesség adományát ırzi. Dús volt, ontotta 

élénkpiros virágait. Egy éjszakai szélroham megcibálta ugyan, de nem tördelte le, csak néhány égett-

szirmú virágát görgette még reggel is a szél a kövön. 

A kicsik, a „közkatonák”, végigvirágozták a nyarat, pedig apró vörös szirmaikat pergamenre 

szárította a forróság, de a barnálló haldoklók alatt újabb bimbók fakadtak, újra meg újra. 

Tőzpirosan ragyogó színükkel vidámították az egész nyarat. Karitatív- emberbaráti, jótékony 

munkát végeztek. 

Édes barátaim maradnak mindörökké. 
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FÖLDESDY  GABRIELLA 
 

Pilates 
 
 

Manapság divatos kifejezés, a kezdık edzésének elnevezésére szolgál. Edzıtermek, fitness klubok 
programjaiban elı-elıbukkanó foglalkozásféle, amit egy edzı, tornatanár vezet. Olyanoknak való, akik 
egyedül nem fognak hozzá nehéz gyakorlatokhoz, nem emelgetnek súlyokat, és a testedzı gépeket sem 
használják. Tapasztalatlanok, idısek, de valamit akarnak a testükkel. Talán azt hiszik, ez az elsı lépés a 
fogyáshoz. 

Szerda reggelenként már a pilates gondolatával ébred a lelkes edzeni vágyó, testét-lelkét megújítani 
akaró hatvan felé járó nyugdíjas. A foglalkozás mindig 9-kor kezdıdik a közeli fitness klubban, ehhez 
már 6-kor fel kell kelni, vízivással indul a nap (legalább 3 dl), zuhanyzás, kávé, pár falat reggelire, mez és 
tornacipı, törölközı, zokni bepakolás a válltáskába. Nyolc után valamivel kell indulni, hogy idıben 
odaérjen az ember. Ilyenkor nem számít, ha hideg van, fúj a szél, esik az esı, mert a lelkesedés főti a 
pilatesre járót, olyan ı, mint a kezdı az idegen nyelvi tanfolyamon: azt hiszi, csak oda kell járni, és a 
fejébe mennek a szavak és a nyelvtan, a tanfolyam végére már perfekt lesz belıle. 

Páciensünk a pulthoz megy, jelentkezik, befizeti a napidíjat, ezért szekrénykulcsot kap, jelenléti 
kártyát, de csak akkor, ha zálogot hagy a recepciósnál, ez lehet pénz, bérlet, igazolvány. Nehogy elvigye 
a szekrény lakatját emlékbe. Öltözıvel egybekötött mosdó, zuhanyzó, már jócskán 9 elıtt felöltözve várja 
az edzıt a terem elıtt. A terem még foglalt, az elızı csoport javában gyakorlatozik a szınyegen. Már 9 
óra, még mindig ott vannak, végre kiszállingózik mindenki, a négy pilateses bevonul a helyükre. 
Várakozás az edzıre, aki kocsival jön, és mindig késik a gyakori dugók miatt.  

A négy javakorabeli lelkes hölgy a matracon ülve várja Krisztinát, aki megérkezik és minden 
alkalommal elnézést kér: önhibáján kívül nem tudott idıben ideérni. Elnézi neki mindenki, hisz ha 
megérkezett, ık már nem jöttek hiába. 

Krisztina fekete párduc alkatú, agár soványságú nı, 35-40 év körüli életkorral. Rendkívül hajlékony, 
inas, nem is izmos fajta, ıróla mondják, hogy sose fog meghízni. Elöl, hátul lapos, jó lábakkal, sima 
arccal, fodrász által formált rövid hajjal, de nem tüsi rövidségő, hanem nıies, hajpánttal leszorított 
frizura. Krisztinának alt hangja van, kissé pösze, de jól áll az egyéniségéhez, utasításai kellemesen hatnak 
a jelenlévıkre. Ezek a hölgyek sosem érzik azt, hogy Krisztina lenézi ıket kövérségükért, vagy ügyetlen, 
gyakorlatlan mozdulataikért, amikor nem tudnak vele együtt haladni, vagy képtelenek egy-egy nehezebb 
gyakorlatot megcsinálni (fekvıtámaszban való testtartás egy percig, vagy törzs elıredöntése a talajig ülı 
helyzetben). Sıt, mindig azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, ha nem megy, 
könnyítsen, de ne hagyja ki teljesen a gyakorlatot. 

Legszórakoztatóbbak a számolásos vezényszavai. Már túl vannak a bemelegítéseken, karkörzéseken, 
törzsdöntéseken, nyaktekerésen, amikor a tatamin fekve comb-, fenék- és hasizom gyakorlatokat veszi 
sorra labdát vagy súlyzót tartva kézben, ezzel is nehezítve a feladatot. A gyakorlatokat sokszor egymás 
után kell elvégezni, ehhez kell a számolás: 

„jobbra kilendíted a páros lábadat szorosan összezárva, körzöl a levegıben és vissza középre. Jobbra 
egy … és vissza ….kettı … és vissza … három … és vissza … cseeere … Balra … kettı … vissza … 
három … vissza … és megint jobbra, most egyenként váltogatjuk az irányt: négy … és vissza … Cseeere 
… jobbra öt … és vissza … cseeere … Tíz van belıle. ….jobbra tíz … vissza … Cseeere … Még tíz! … 
még öt!” 

Annak ellenére, hogy Krisztina nem sürget, és nem szól rá senkire, aki valamit rosszul csinál, 
elıfordul, hogy a pilateses hölgyeknek olyan tanácsokat oszt ki, ami elindítja a páciens önkontrollját, és 
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vagy elszégyelli magát, vagy kicsit megsértıdik, esetleg meg se hallja a figyelmeztetést. Ezekbıl is van 
kis csokorra való: 

„Egyenesen tartod a fejedet, nem nézegeted magad a tükörben!” 
„Saját súlyodat legalább egy percig meg kell tudni tartani fekvıtámaszban, ha nem  
megy, emeld a csípıt, akkor könnyebb! Ez még csak fél perc volt, még ugyanennyi!” 
„Nem a comb dolgozik, hanem a csípı, a felsıcombot más gyakorlatokon fejlesztjük.” 
„Hátadat egyenesen tartsd, a csípı befeszít, szeméremcsont elıre dıl, csípıszéles –  
neked kényelmes – terpeszt csinálj, ez egyben tartásjavító gyakorlat is!” 
„Leszorítod magad a szınyegre, nem emelkedik a csípı a talajtól.” 
„Megemeled a mellkast, de a fejed nem emelkedik, az marad egyvonalban a felsı testeddel, kezed a 

labdán, ha ezt tízszer megcsinálod, akkor a páros lábadat is emeld hozzá!” 
„Lábfejet nem lógatod, hanem elıször derékszögben tartod, visszafelé emeléskor pedig nyújtod 

spiccbe!” 
Nagy levegıt veszel, lassan engeded ki, közben csigolyáról csigolyára emelkedik a hátad, kezed 

nyújtod felfelé, húzod magadat, mintha a testmagasságodat akarnád növelni.” 
Ezek az ötven percig tartó, úgymond „semmi” gyakorlatok kellemesen kifárasztják az életkor miatt 

ellustult, elpuhult, zsírpárnákkal legyengített izmokat, amiknek az újbóli keringésbe hozása csak részben 
fáraszt, valójában üdít, frissít. 

Krisztina elköszön, de csak formailag, mert utána azonnal a kiskutyájáról kezd el mesélni, a kis 
kedvenc hol beteg, hol nem eszik, hol antibiotikumot kell becsempészni az ételébe, megtudjuk, mit mővel 
sétálás közben, ki vigyáz rá, amíg ı mással van elfoglalva. A kiskutya – feltehetıen kismérető uszkár – 
az élet értelmét jelenti gazdájának, ezt a szeretetteljes beszédbıl lehet következtetni. Sok anya a 
gyerekérıl nem beszél ennyi melegséggel. 

Hősítı csapvíz a tarkóra, nyakra, mellkasra, a feljavított vérkeringéstıl kimelegszik az ember, egy 
szál semmiben is kimenne az utcára, télen a kabátot is otthagyná. 

Egy idı után érezhetı a szervezet izmainak aktivizálódása, fogyás semmi, de az állóképesség valamit 
javul általa. Miért nem lehet ezt otthon megcsinálni naponta, egyedül, nem kellene elmenni az 
edzıterembe, csak felidézni az ottani mőveleteket. Mert az ember alapjában lusta, és nagyon sok mindent 
nem csinál, csak akkor ha muszáj, vagy magát kényszeríti valamire, mert belátta, hogy szüksége van rá. 
Otthon végzett testedzı gyakorlatoknak az a bajuk, hogy csak azokat ismételgeti az ember, amelyek jól 
mennek, kényelmesek, nem okoznak izomfájdalmat. Márpedig izomfájás nélkül a zsír nem alakul vissza 
izommá, marad zsír. 

Pilates szerdánként reggel 9-tıl 10-ig, kihagyni életveszélyes egy hetet is. Az igazi szabadság érzését 
kelti fel, annak ellenére, hogy megterhel. De önként választható. 

Könnyő megjegyezni. Nem Pilátus – ı már a credóba is erıltetetten került be –, hanem pilates. 
Testedzés kezdıknek, idıseknek, amíg járni, tevékenykedni tudnak, amíg szuflával bírják, amíg nem 
esnek össze. 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 
 

A kölyök 
(3. rész) 

 
 

Az ostrom után Sápi volt az elsı, aki szolgálatra jelentkezett. Már második nap ácsorgott az 
ırszoba elıtt mikor is végül, Nagy ırmester január huszadikán megjelent, hogy hivatalosan is 
helyreállítsa a rendet. Nem volt gond a nyitással, mert az ajtót már valaki feltörte és annak rendje és 
módja szerint az ırszoba ki lett ürítve. Egy ütött-kopott íróasztalon kívül mindent elvittek a derék 
polgárok. Az ósdi fekete telefon ott árváskodott az íróasztal tetején. Úgy látszik annak senki se látta 
a hasznát. Sápi egybıl felkapta a kagylót –, elvégre is az ı feladatai közé tartozott és jelentette: 

– İrmester úr alázatosan jelentem, nincs vonal. 
– Még szerencse –, állapította meg az ırmester –, legalább nem baszogatnak a 

kapitányságról. 
Ez volt január huszadikán s Sápi azóta is ül az íróasztalánál és bámulja a néma telefont. 

Naponta legálabb ötvenszer felveszi, a füléhez emeli a kagylót és újra, meg újra konstatálja, hogy: 
– Nincs vonal. – vagy: – Még mindig nincs vonal. 
Ruzicska betaszította maga elıtt a gyereket az ırszobára. Az ijedten nézett körül a 

barátságtalan ablaktalan helyiségben, hunyorogva szoktatta a szemet a félhomályhoz. Sápi 
leplezetlen undorral nézte a szerencsétlen jövevényt. 

– Hát ez meg mi akar lenni? 
– Elıállítom, lopás vádjával. 
– Elment az eszed Béla? Mindenki lop, oszt ez szerencsétlen mért ne lopna? Meg kell élni 

valamibıl, igaz-e kisöcsi? 
– Ennek beszélhetsz, siket-néma. Hol az öreg? – a háta mögött Nagy ırmestert hívták, csak 

úgy, hogy az öreg. Öregebb is volt, mint bármelyikük az ırszobán, elvégre az ırmesteri rang 
szolgálati idıhöz is van kötve. Kis protekcióról nem is beszelve. Mondják a rossz nyelvek, hogy 
Bojár alezredes a belügyben valami távoli pereputtya, annak köszönheti az ezüst csillagot. 

– Mit tudom én, nem köti az orromra. 
Ruzicska leakasztotta a cellakulcsot és taszított egyet a gyereken. 
– Gyerünk, fiatalúr... – és hogy súlyt adjon a szavának, még nyakon is csapta. 
– Mit akarsz vele? Nem fog tetszeni az ırmester úrnak. 
– Kinyalhatja a seggemet. – azzal hátravitte a foglyát az ırszoba kis zárkájába, és rázárta a 

rácsos ajtót. A gyerek csak állt a cella közepén, látható lemondással, majd felkucorodott a priccsre, 
hátát a sarokba támasztotta és folytatta ott ahol a rendır megzavarta. Nem telt bele sok idı, 
elszundikált. 

– Hova mész? – állította meg Sápi a tizedest –, Mi lesz a jelentéssel, nem hagyhatod azt a 
gyereket itt nekem, minden papír nélkül. 

– Majd, ha visszajöttem, még mennem kell a piacra, a panaszt felvenni. 
– Lófaszt, félsz az öregtıl...! – kiáltott a távozó Ruzicska után – Hülye paraszt. – Tette hozzá 

az orra alatt Sápi. A véleményével nem volt egyedül, Ruzicska közutálatnak örvendett a kollegái 
között. 

 
* 
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Megjött az ırmester, bevágta maga mögött az ajtót, azzal adva félreérthetetlen jelét 

bosszúságának. A Fıkapitányságról jött, s mint rendszerint: kioktatva, instruálva és feltehetıen 
megalázva. Sápi felugrott az asztalától, tisztelgett és jelentette az unalmassá vált helyzetet. 

– İrmester Úrnak alázatosan jelentem, még mindig nincs vonal – csak a gyereket ne kelljen 
említeni, aggódott magában. Az ırmester a füléhez emelte a kagylót, aztán oda tartotta Sápi füléhez. 

– Na ne mondja. És ez mi? 
Sápi elképedt a régen hallott zúgásra, aztán dadogva esküdözött. 
– Be... be... becsület szóra ırmester úr az elıbb még nem volt. Hogy csinálta? 
– Tudni kell, Sápi, hogy emelje fel a kagylót. Így ni – mutatta, mosolygott a bajusza alatt 

aztán lecsapta és választ sem várva hátra ment az irodájába. Sápi emelgette a telefonkagylót, újra 
meg újra belehallgatott, és dünnyögött magában: 

– Az annya... van vonal. Nahát. Van vonal. – Ah –, gondolta –, csak ugrat az öreg, biztosan 
mondták neki a Fıkapitányságon, hogy lesz vonal. Mindig hülyéskedik. Az ember azt se tudja mit 
higgyen el neki. 

Sápi igen tisztelte az ırmestert, tudatában volt annak, hogy neki köszönheti, hogy megúszta 
az ostromot anélkül, hogy bajba keveredett volna. 

Még negyvennégy november végén –, már igen megfogyatkozott az ırszoba állománya. 
Volt, akit behívtak katonának, mint a Ruzicskát is, ki csak egyszerően lelécelt, visszament a 
falujába. Az ırmester már nem engedett senkit kijárni a szokásos körútra, a nyilasok járták a várost, 
jobb volt, ha kerülték a velük való találkozást. Egyik este csak hárman voltak az ırszobán, Nagy 
ırmester, Gulyás tizedes meg ı, Sápi. Tíz óra is lehetett már, egyszer csak kivágódott az ajtó és 
bejött egy katonatiszt, hadnagy vagy fıhadnagy lehetett, meg két bırkabátos civil. Árpádsávos 
karszalagot viseltek, géppisztoly lógott a nyakukban. A tiszt rendelkezett, mintha ı lett volna a 
rendır fıkapitány, aszondja: 

– A belügyminiszter rendelete szerint én veszem át a kerület rendırségének parancsnokságát. 
A nevem vitéz Hollósy Álmos ezredes –, a zannyát, egybıl elıléptette magát. – Hol vannak a 
többiek? – kérdezte, aztán hogy az ırmester, felvilágosította, hogy ez van, senki más –, a tiszt adott 
mindhármuknak egy-egy nyilaskeresztes karszalagot, az egyik civil meg behozott három ütött-
kopott puskát, meg fejenként öt töltényt. Kiosztotta a megszeppent rendıröknek. 

– Ennyi van, használjak okosan – mondta a bırkabátos. 
Miután feldekoráltak, puska, karszalag, az ezredes testvér elvitette ıket egy katonai 

teherautón a Bulcsú utca sarkáig és kiadta az ukázt. 
– Házról, házra minden lakást, pincét átkutatnak, katonaszökevényt, sárgacsillagos zsidót, 

elıállítanak és a hozzám beosztott osztagnak átadnak. Maguk veszik át a Lehel, Váci út és Aréna út 
által határolt háromszöget. Minden ház, minden lakás. Értettem? 

A három rendır valami igenis félét motyogott, a tiszt meg a két civil, „Éljen Szálasi” kiáltás 
mellett felugrott a teherautóra és elrobogtak az éjszakába. 

Soha többé nem látták ıket. 
Ácsorogtak az utcasarkon egy darabig, aztán Nagy ırmester lehúzta a karszalagot a két 

rendır karjáról, elvette tılük a puskákat, és útnak eresztette ıket. 
– Menjenek haza, vagy mit tudom én hova. Nincs már ennek az egész kurva életnek semmi 

értelme. 
Úgy is lett, mentek. Nagy ırmester még álldogált ott egy ideig, aztán visszaballagott az 

ırszobára. A puskákat bezárta a fegyverszekrénybe, a három karszalagot a szemétkosárba dobta és 
miután még egyszer végigjárta az üres ırszobát, ı maga is hazament. 

Sápi meg a Gulyás annak rendje és módja szerint átvészelték a front átvonulását, és mintha 
mi sem történt volna, idıben, január végén, szolgálatra jelentkeztek. 

 
* 
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– Sápi! A kulcsot! 
„Tudtam, az istenit neki, hogy én iszom meg a levit” – gondolta és ugrott Sápi, hogy vigye a 

fogda kulcsát az ırmesternek, az állt a rácsos ajtó elıtt és nézte a gyereket, aki közben már felriadt 
és félve húzódott be a sarokba. 

– Hogy kerül ez a gyerek ide? 
– Ruzicska hozta be, a kofák panaszkodtak rá, hogy lop. 
– Meg van az az ember ırülve? – közben az ırmester kinyitotta az ajtót és közeledett a 

gyerekhez, az a legrosszabbra elkészülve emelte fel a karját az arca elıtt. 
– Ne félj fiam, nem bántalak én – az ırmester próbálta biztosítani a gyereket, halkan szólt 

hozzá. – Hogy hívnak? 
– Siket-néma, mondja a Ruzicska. Nem tud beszelni. 
– Sápi, hagyjon magunkra. 
 

 
Folytatjuk… 
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KAMARÁS KLÁRA 

Nekrológ a törmelék fölött 

Eltört a kék-virágos tálca. 

Értéke nem volt, semmi márkajel, 

még gyári szám sem sínylıdött az alján. 

Valami régi készlet utolsó darabja, 

naponta használt, megtőrt ócskaság. 

Amíg itt szolgált, szinte mindenes volt, 

hol sütemény, hol szelet hús került rá, 

sıt, fızés közben zöldség, kaparék... 

Ha nem volt kéznél más, csak elıkapták, 

mindenre jó volt, vagyis semmire... 

Ha vendég jött a polcon állt magába`, 

fehér abroszok néma csillogása 

már rég` nem volt alatta. 

Utolsó lett az öblítı hőlı vizében is. 

Néha megrettent, ha vacsora végén 

rádobálták a kopott csontokat. 

Leléptetik? Tán lefokozzák végleg, 

s mint kutyatál töltheti öreg napjait? 

De lám, a sors e szégyentıl megóvta, 

tisztára mosva, szépen csillogott, 

mikor a kemény konyhakıre koccant. 

...és most mégis, mégis nagyon hiányzik. 
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RADA GYULA 
 
Az áruló 
 
Apámhoz 
1928 - * 
 
Elárultalak!... megértettem 

hogy a halálból csak általam 

szabadulhatsz, az igaz életet 

az ırizheti aki ÉL..! 

 

Bennem most már ezer 

árulásom által élsz, s 

fényedet  én viszem 

tovább, a HIT, a SZERELEM, 

s a z ÁLDOZAT zászlait 

lengetve, az eleven 

emlékezés édes 

izgalmával, 

attól a tudattalan perctıl, 

melyben halálraváltan, 

szemeimet behunyva  

vártam hogy megnyílik 

alattam a föld, rám szakad 

az ég… 

 
 
Letenye, 2011.07.26.  
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TÁTRAI MIKLÓS 
 

 
Két érintés  

 
A csapatépítı tréning kiválóan sikerült. Nagyszerő elıadások, ötletes feladatok, és 

kikapcsolódásra is alkalmas programok tették változatossá a továbbképzést. Mindenki remekül 
érezte magát. A szervezık a búcsúvacsorára is tartogattak meglepetést. A résztvevıket négyfıs 
csapatokba sorsolták, és szellemes, ugyanakkor mulatságos játékok sokaságával versenyeztették 
ıket. Az utolsó feladat elıtt Kingáék egyetlen ponttal szorultak a második helyre, azonban esélyesek 
maradtak a végsı gyızelemre.  Mindegyik csapat az activity-hez hasonló feladatot kapott. A 
kihúzott kártyán olvasható fogalmat kellett elmutogatni, vagy eljátszani két játékosának úgy, hogy a 
másik kettı azt egy percen belül kitalálja. Az élen állóknak ez nem sikerült. Nagy izgalmak között 
került sor az utolsó produkcióra, amely mindent eldöntött. A kártyát Jocó húzta ki, és rövid 
gondolkodás után Kingát választotta maga mellé. Bélának és Áginak a kitaláló szerepe jutott. A 
szabályok megengedték, hogy a feladatot eljátszók megbeszéljék egymás között a taktikát, ugyanis 
csak pontos választ lehetett elfogadni, találgatásról, tévedésrıl szó sem lehetett.  A kártyán a 
„gyertyafény keringı” szerepelt, amelybıl külön-külön egyik szó sem   tőnt nehéz feladatnak, de a 
kettı együttes elhangzása pontos koreográfiát igényelt. Kinga és Jocó a terem közepére léptek. 
Egymással szemben megálltak, elegánsan meghajoltak, és keringızni kezdtek úgy, ahogy azt a 
legjobb tánciskolákban tanítják. A férfi alig hallhatóan fütyülte a dallamot, valósággal lebegtek a 
teremben. Valamivel több, mint fél perc után megálltak. Jocó letérdelt, és magasra emelt kezeiben 
öngyújtóját tartotta, melyet lángra lobbantott. Tényleg olyan volt, mint egy gyertya. Kinga a lobogó 
kis lángot, a férfi az asszony csillogó szemét nézte, majd pillantásuk találkozott. Mindketten 
elmosolyodtak. Ágiék hangosan kiabálták a jó megoldást.  Jocó felállt, eltette öngyújtóját, megfogta 
partnere kezét, lágyan ajkához érintette, és megcsókolta. Kinga nem érzékelte a teremben kitörı 
tapsvihart, mert testén az elsı csókra emlékeztetı kellemes borzongás futott végig. Zavartan 
lesütötte szemét, és igyekezett mielıbb kilépni a váratlan bódulatból. Csapatuk megnyerte a 
versenyt, az elsı helyezettnek járó hatalmas tortára mindenkit meghívtak. 

Az utolsó napra csak a közös reggeli maradt. Kinga szobatársával, Erikával érkezett az 
étterembe. A bejáratnál Rónaszegi igazgató úrral találkoztak, aki kedvesen köszöntötte ıket. 
Gratulált Kingának a stratégiai kérdésekhez tett hozzászólásáért. Kérte, keresse meg ıt hétfı reggel 
irodájában, mert meglepetést tartogat számára. A svédasztal bıséges választékot kínált, az automata 
kitőnı kávét készített. Asztaltársaságukhoz Géza és Edit csatlakozott. Beszélgettek, nevetgéltek, 
felidézték az elmúlt napok mulatságos eseményeit. Már befejezték az étkezést és távozni készültek, 
amikor Jocó lépett asztalukhoz.  

– Elnézést, ha megzavartalak benneteket! Segítséget szeretnék kérni Kingától. Feri hozott el a 
programra, de nem tud visszavinni, mert tovább utazik a szüleihez Debrecenbe. Arra gondoltam, ha 
veled mehetnék, nagyon megköszönném. Béláék is felajánlották ugyan, de öten lennénk az autóban, 
te pedig egyedül jöttél. 

– Természetesen! – felelte az asszony, és csak a következı percben gondolt arra, hogy Jocó talán 
nem a kényelmesebb utazás, hanem a tegnapi keringı miatt választotta az ı társaságát. Remélte nem 
így van, mert mindenkinek az lenne az egyszerőbb, azonban ígéretétıl nem akart visszalépni. 
Valójában nem történt semmi – gyızködte önmagát-, csak egy kézcsók, egy érintés, és ami mégis, 
azt rajta kívül más nem vehette észre. Nem tudta, hogy tévedett. 

Az indulás elıtti közös fényképezést tíz órára beszélték meg. A szálloda lépcsıjére álltak, 
néhány komoly, majd néhány komolytalan fotót készítettek a szőnni nem akaró jókedv és tréfálkozás 
közepette. A búcsúzás után autóba ültek, és lassan-lassan mindenki elindult. Jocó pár perc türelmet 
kért, mert ruháit még nem pakolta be táskájába. Kinga belegyezıen bólintott, és arra gondolt, addig 
felhívja férjét, ahogy ezt minden nap megtette. 
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– Szia Misi! Vége a programnak, perceken belül indulok. Két óra múlva otthon vagyok, és 
miénk a hétvége! Irány a nyaraló! Már alig várom! 

– Én is kicsim! Nagyon vigyázz az úton! Nem szeretem, ha egyedül vagy, könnyen elkalandozik 
az ember figyelme. Nem lesz útitársad? 

– Nem! Egyedül megyek, majd rádiózom. – válaszolta Kinga rövid habozás után, és maga sem 
értette, miért nem mondta meg az igazat. Mind a kettıjükkel sokszor elıfordult már, hogy 
munkatársat, barátot vittek autójukban, vagy ık társultak be másokhoz. Most mégsem akart ıszinte 
lenni, mert a tegnap este nem múlt el nyomtalanul érzelmeiben. Nem tudta megfogalmazni magában, 
hogy miért kellene bőntudatot, vagy lelkiismeret-furdalást, esetleg gyengeséget, vagy valamilyen 
várakozást éreznie, mégis ezek a gondolatok kavarogtak fejében. Megérkezett Jocó, sporttáskáját 
hanyagul dobta be a hátsó ülésre. Az utazás zavartalannak ígérkezett. Munkáról, családról, 
kedvtelésekrıl beszélgettek. Kinga érzékelte ugyan, hogy a férfi idınként térdére és combjára 
pillant, de úgy tett, mint aki nem veszi észre. Régóta dolgozott már férfiak között, megszokta 
érdeklıdı, elismerı tekintetüket, akár ajánlatnak is beillı tréfálkozásaikat. Nem voltak túl az út 
felén, amikor elhangzott az a mondat, amely balszerencsés véletlenek olyan sorozatát indította el, 
amelyeket Kinga képtelen volt kezelni, és amelyek szétzilálták addigi nyugodt életét. 

–  Jocó! A két ülés között van egy palack víz, kérlek nyisd ki, és add ide! 
– Na de hölgyem, nem ismeri a szabályt? Iszik, vagy vezet!  
– Ne aggódj, majd lassítok, vigyázok rád! – mosolygott Kinga, és a vízért nyúlt. 
A férfi már leplezetlenül nézte az asszonyt, ahogy ajkához emeli a palackot, ahogy iszik belıle, 

ahogy száját mozgatja. Tekintetét végigfutatta a nı testén, majd visszatért ajkaihoz. Halkan, szinte 
könyörögve kérte, hogy hagyja meg számára az utolsó kortyot. Kinga ezalatt – bár valóban lassított 
– nem vette le szemét az útról.  Nem láthatta, hogy Jocó a szájával az üveg minden milliméterét 
megérinti, ahová az ı szája érhetett, mégis megérezte, hogy valami megváltozott körülöttük. Nem 
gyorsította fel autóját. A férfi visszatette az üres palackot, és közben kezével megérintette az asszony 
ujjait, amelyek a sebességváltón pihentek. Kinga sohasem tudta megmondani, még saját magának 
sem, hogy ez az érintés egy pillanatig, vagy percekig tartott-e, mert ugyanaz a borzongás futott végig 
testén, mint amit a kézcsóknál érzett. Hirtelen egy sötét foltot látott maga elıtt. Sikoltva taposott a 
fékre, és balra, majd jobbra rántotta a kormányt. Bravúros, gyors mozdulatával kikerülték az eléjük 
kanyarodó kerékpárost, és idıben tértek vissza saját sávjukba, a szemben jövı teherautó elıtt. 
Ötven-hatvan métert mentek még elıre, mikor biztonságosan meg tudta állítani az autót. Lehúzódott 
a padkára, kiugrott a kocsiból és rohant a kerékpáros felé, aki az árokba borult. Mikor odaért, egy 
fiatalember tápászkodott fel a főbıl. Az ijedtségen kívül szemmel láthatóan semmi baja nem esett. 
Enyhe ittassága ellenére tisztában volt a történtekkel. Elnézést kért figyelmetlenségéért, és 
köszönetet mondott, amiért nem gázolták el. Egy földútról kanyarodott ki, a körültekintésrıl teljesen 
megfeledkezett. Az odaérkezı Jocó kemény szavakkal esett neki, de Kinga leintette, és gyors 
távozást javasolt. Kihúzták a férfit és kerékpárját az árokból, azonban csak néhány lépést tehettek 
meg, amikor egy rendırautó állt meg mellettük. Két fiatal ırmester szállt ki, akik a féknyomokból és 
a körülményekbıl kitalálták, hogy mi történhetett.  Nem elégedtek meg a kerékpáros beismerésével, 
szabályos és hosszadalmas intézkedésbe kezdtek. Mindhármukat igazoltatták, kikérdezték, Kinga 
autóját átvizsgálták, az adatokat rádión bediktálva ellenırizték.  Senkit nem engedtek el, amíg 
mindennel nem végeztek. Közben kiderült, hogy Jocó sporttáskája a fékezéskor leesett, kiborult, 
igazolványait a kocsi padlóján találta meg. Több mint egy óra telt el, amire elindulhattak. Hosszú 
percekig nem szóltak egymáshoz, a csendet Kinga mobiltelefonjának csörgése törte meg. Azonnal 
görcsbe rándult a gyomra, mert férje kereste, és hirtelen fogalma sem volt, mit mondjon neki. 
Igyekezett könnyedén szólni a telefonba.  

– Szia Misi … – kezdte, de férje ingerülten a szavába vágott. 
– Csakhogy felvetted végre! Már kétszer kerestelek!  Mi van veled? Hol tartasz?  
– Ne haragudj szívem! Hangosan szólt a rádió, bizonyára nem hallottam! – mentegetızött a 

pillanat szülte hazugsággal, mert Misi nyilván akkor kereshette, amikor a rendırök kikérdezték ıket. 
– Most már mindegy!  Gondolom, mindjárt itthon leszel. Mit szólnál, ha foglalnék egy asztalt a 

Halászcsárdában és megebédelnénk? 
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– Még legalább egy óra mire hazaérek. Késıbb tudtam csak elindulni, és egyébként sem vagyok 
éhes. Majd otthon mindent megmagyarázok!  

– Valami baj van? Olyan furcsa a hangod! Miért nem hívtál, hogy késni fogsz? Egyedül vagy? 
– Persze hogy egyedül vagyok! Otthon mindent megmagyarázok, de most le kell tennem, mert 

nagyon nagy a forgalom. Ne haragudj!  Sietek hozzád!  
Kinga kinyomta a telefont, és alig tudta visszatartani könnyeit. Nem akart Jocóra nézni, pedig 

csak magára haragudott. Mind a ketten csendben ültek, és próbálták megnyugtatni zaklatott 
érzelmeiket. Az asszony újra gondolta az eseményeket, és kereste, hogyan kerülhetett ebbe a 
helyzetbe. A búcsúvacsorán, a keringınél semmi nem történt, amit megbánnia, vagy szégyellnie 
kellene. Jocó kérését sem lehetett elutasítani, nem követett el hibát. Ha a szomjúság nem tör rá, ha 
nem lassít iváskor, ha Jocó nem kéri el az utolsó kortyot, ha nem ér hozzá a kezéhez, ha a kerékpáros 
másodpercekkel hamarabb, vagy késıbb kanyarodik a fıútra, ha nem pont akkor járnak arra a 
rendırök, minden másként alakul. Lelke mélyén persze érezte, hogy az az utolsó korty, az a második 
érintés elkerülhetı lett volna, ha okosabban viselkedik, de azokban a különös hangulatúvá vált 
másodpercekben képtelen volt okosabban viselkedni. Egyre csak az járt a fejében, mit fog mondani 
Misinek. Nem akarta beismerni, hogy már induláskor sem mondott igazat, hiszen Jocóra várt, 
amikor telefonált. Az igazgató kérése jutott eszébe, és ezt tekintette az utolsó szalmaszálnak. 
Hihetınek tőnt, hogy Rónaszegi nem hétfı reggelre hívta egy beszélgetésre, hanem ott kérte meg 
erre, indulás elıtt. Nem mondhatott nemet fınöküknek. Remélte férje hinni fog neki, és az elmaradt 
telefonálás miatti bocsánatkéréssel megszabadul ettıl a kellemetlenné vált helyzettıl. Útitársa egy 
buszmegállónál kiszállt, zavarban volt, amikor búcsúzott. 

– Köszönöm, hogy elhoztál! Igazán sajnálom, hogy így alakultak az események, az az ırült 
kerékpáros az oka mindennek! 

– Nem Jocó! – hangzott a bánatos válasz – Én már másként látom! Mi tehetünk mindenrıl! Az a 
fiatalember ránk ijesztett ugyan, de a legjobbkor érkezett!     

 Kinga tizenöt perc múlva hazaért. Megállt a garázs elıtt, mély levegıt vett, kiszállt és elindult a 
bejárati ajtó felé. Óriási önuralomra volt szüksége, mert úgy érezte szétrobbantja a belsı feszültség, 
az átélt és várható izgalmak miatt.  

– Szia Drágám! Megjött a világ legbutuskább felesége! – próbált meg könnyednek és vidámnak 
látszani, de ez nem sikerült. 

– Mitıl van ilyen jó kedved? Szerintem semmi okod rá!– bosszankodott Misi. 
– Igen, igazad van! Sajnálom, és nagyon szégyellem, amiért megvárattalak! Ne haragudj! 
– Nem a várakozásról van szó! Több mint egy órát késel a megbeszélt idıhöz képest, és nem 

hívsz fel, hogy ne aggódjak. Csak harmadik hívásomat veszed fel, akkor pedig lerázol, mint akinek 
fontosabb dolga van! 

– Ugyan már Misi, mi lenne fontosabb nálad! Nem tehetek róla, amiért késıbb tudtam elindulni. 
Már az autómhoz mentem, amikor a szálloda halljában összefutottam az igazgatónkkal. Nagyon 
kedves volt, gratulált a stratégiai kérdésekhez tett hozzászólásomhoz. Azt mondta, szívesen hallana 
még errıl, ha volna most pár percem. Nem mondhattam nemet neki. Visszamentünk a presszóba, és 
kávé mellett egy óra hosszat beszélgettünk. Észre sem vettem az idı múlását, annyira elragadott a 
lehetıség. Képzeld, azzal zárta le a témát, hogy hétfın keressem meg az irodájában, mert 
meglepetése lesz számomra. 

– Ennek tényleg nagyon örülök, de ettıl még felhívhattál volna! Miért nem vetted fel a telefont 
amikor kerestelek, és miért ráztál le olyan hamar? Valami gondod volt? 

– A fınök kikísért az autóhoz, megvárta amíg elindulok. Akkor nem telefonálhattam, 
udvariatlanság lett volna. Gondoltam, majd útközben megállok és hívlak. Bekapcsoltam a rádiót, 
zenét hallgattam, de valójában Rónaszegi szavai foglalkoztattak. Vajon mit akarhat? Meglódult a 
fantáziám, teljesen megfeledkeztem a telefonról. A hívásodat pedig biztosan a rádió miatt nem 
hallottam, hangosan szólt, no meg másutt járt az eszem. Ne haragudj rám, tényleg nagyon buta 
voltam. Igazán nem akartalak lerázni. Itt akartam lenni minél hamarabb. Nem volt semmi 
problémám. 
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– Elhiszem, bár furcsa és szokatlan. Nem így viselkedünk egymással. Amíg vártam rád ettem két 
szendvicset. Te éhes vagy? 

– Nem, nem kívánok enni! Induljunk mielıbb a nyaralóba, meglátod kárpótolni foglak 
mindenért! 

– Remélem is! Menjünk az Audival! Igyunk egy kávét, aztán lemegyek, kiállok a garázsból, a te 
autódat pedig beviszem.  

Kinga megkönnyebbülve ment a konyhába. Úgy tőnt, lezárhatja ezt a furcsa kalandot. 
Feszültsége még nem oldódott fel teljesen, az önuralom és koncentráció nagy energiákat emésztett 
fel benne. Férje elé tette a kávét, és az asztal alá rejtette remegı kezét. 

– Te nem iszol? – kérdezte Misi. 
– Nem, most nem kívánom! 
– Hagyjak egy kortyot? 
– Mondtam, hogy nem kívánom! – csattant fel ingerülten Kinga, mert az „egy korty” említése 

kizökkentette szerepébıl. Azonnal rájött, és belevörösödött. – Ne haragudj! Egy kicsit ideges és 
fáradt vagyok. Úgy látszik nem tett jót a több napos távollét! 

– Valóban nagyon furcsa vagy, rád fér egy kis pihenés. Megyek a garázsba, addig szedd össze 
magad! 

A férfi távozása után Kinga az asztalra borult. Csak most kezdte érezni, mennyi erıt vett ki 
belıle az utóbbi három-négy óra. Úgy érezte magát, mint az, akit hőtlenség miatt kiköthettek az 
egykori szégyenfához. Az a két érintés nem ért ennyit, sóhajtotta, pedig nem is tudta, hogy a neheze 
csak ezután következik. Misi szemmel láthatóan feldúlt arccal érkezett vissza, és kérdıre vonta 
feleségét. 

– Mond Kinga! Ha egyedül utaztál az autóban, akkor hogyan lehetséges, hogy a melletted lévı 
ülés elıtti gumiszınyegen ugyanolyan sáros főszálak vannak, mint a tiéden? 

– Sáros főszálak? – döbbent meg az asszony, és úgy érezte a szoba megbillen vele, mert azonnal 
rájött, hogy azok csak az árokból kerülhettek oda, amikor kihúzták a kerékpárost. 

– Igen! Sáros főszálak, és mind a két ülés elıtt! Megmagyaráznád? 
– Megmagyarázom! Üljünk le, mert nem lesz egyszerő történet. – válaszolta Kinga, és abban a 

pillanatban fogalma sem volt, hogy hol, és hogyan tud megállni a lejtın, amelyre ostobaságból lökte 
saját magát. 

– Kíváncsian hallgatlak! – vált egyre ingerültebbé férje. 
– Majdnem elgázoltam egy ittas kerékpárost, aki váratlanul az autóm elé kanyarodott. 

Félrerántottam a kormányt, sikerült kikerülnöm, mégis az árokba zuhant. Amint meg tudtam állni, 
odarohantam hozzá. Hál’ istennek az ijedtségen kívül semmi baja nem esett. Én is nagyon 
megijedtem, tanácstalan voltam. Úgy éreztem beszélnem kell vele azért, hogy mind a ketten 
megnyugodjunk. Beültettem az autóba, a mellettem lévı ülésre. Az árokból kerülhetett fő a cipınk 
talpára, onnan pedig a gumiszınyegekre. Egy szerencsétlen közmunkás volt a közeli faluból. A 
végén megsajnáltam, adtam neki háromezer forintot. Valamilyen Andrásnak hívják, Takács, vagy 
Bakács, vagy valami ilyesmi. – emlékezett vissza Kinga az igazoltatás adataira. A rendırökrıl nem 
akart beszélni, mert félt, akkor kiderülhet, hogy Jocó is vele volt.  

– Szép történet, akár igaz is lehet. Persze furcsa, hogy ott vagy egyedül egy ilyen trauma után, és 
nem hívsz fel, nem mondod el, nem kérsz tanácsot, vagy segítséget. 

– Nem akartalak idegesíteni! Amikor egy óra múlva elindultunk, már egészen megnyugodtam. 
– Na várj csak! Mi az, hogy elindultunk? Mégsem egyedül voltál?  
– Dehogynem! A kerékpárosra és magamra gondoltam! 
– Kinga! Ha egy órát beszélgettél indulás elıtt a fınököddel, egyet pedig az állítólagos 

közmunkással, akkor egy órával késıbb kellett volna hazaérned! Nem érzed, hogy egyre jobban 
belekavarodsz valami hihetetlen történetbe? 

– Nem volt nálam stopperóra és jegyzetfüzet, nem írtam naplót! – csattant fel bosszúsan az 
asszony. – Nem gondoltam, hogy be kell számolnom minden percemrıl! Bizonyára valamelyik, 
vagy mind a két beszélgetés rövidebb ideig tartott. Mond meg, ha nem bízol bennem, de ne gyötörj 
ezzel a vallatással! 
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– Hidd el, semmi örömet nem találok benne. Még két választ várok tıled! Szerinted ez kié, és 
hogyan került az autódba, az ülés alá? – kérdezte Misi, és kinyitott tenyerét felesége elé tartotta. 

– Mi a csoda ez? – nézett egyre kétségbeesetten Kinga. Azonnal felismerte Jocó öngyújtóját, 
amely nyilván a fékezéskor esett ki táskájából. Idıt akart nyerni, amíg kitalál valamit.  

– Ez? Ez, egy öngyújtó! Látod így mőködik! – válaszolt férje, és a kis lángocskát az asszony arca 
elé tartotta, aki ekkor már végleg elveszítette önuralmát. Csaknem kiabálva, remegı hangon 
válaszolt. 

– Honnan a fenébıl tudjam? Biztosan a kerékpáros vesztette el, amikor beült az autómba.   
– Csóró közmunkások nem szoktak nyolc-tízezer forintos Harley Davidson öngyújtókkal 

szaladgálni. Mibıl telne neki ilyenre? 
– Nem érdekel a közmunkások anyagi helyzete, és dohányzási szokása! Biztosan kapta, vagy 

találta, vagy lopta! Honnan tudjam? Tényleg megırjítesz ezzel e faggatózással! Nem hagynád abba 
végre?  

– De igen! Eddig is éppen elég zavaros ez az egész, nem akarom tovább bonyolítani. Te tényleg 
nem találod furcsának, és teljesen valószínőtlennek amiket elmondtál. Nem tudod meddig 
beszélgettél a fınököddel, és mikor indultál el a szállodától. Nem emlékszel mikor volt az állítólagos 
baleset, beengedsz egy vadidegen ittas férfit az autódba, akivel hosszú idın át beszélgetsz. Nem 
szólsz, hogy késni fogsz, pedig erre kétszer is lett volna okod, és nem hívsz fel a biciklis-sztori után 
sem, ami pedig teljesen normális lenne. Nem veszed fel az én telefonjaimat, amikor mégis, akkor 
lerázol. Hazaérkezel, problémamentes útról beszélsz, majd váratlanul elıállsz egy állítólagos 
balesettel. No meg itt ez az öngyújtó! – Misi hangjában már nyoma sem volt indulatnak, inkább 
szomorúnak tőnt, mint akit megbántottak, vagy csalódott valamiben. 

– Nagyon kérlek, ne haragudj rám! Igazad van, talán én sem hinném el a helyedben, de ez akkor 
is így történt. Ostobán viselkedtem, rossz döntéseket hoztam. Nem tudok mást mondani. Nagyon 
sajnálom! – csendesült le Kinga. Felállt a székrıl, és a fürdıszobába ment. Megmosta arcát, majd a 
falnak dılve nézett a semmibe.  

– Lemegyek a nyaralóba! – nyitott rá néhány perc múlva Misi.  
– És akkor én most mit tegyek? Maradjak itthon? – kérdezte Kinga, és ezzel akarva, akaratlan 

áttolta a felelısséget férjére, hiszen egyetlen szón is múlhatott a folytatás, vagy annak végleges 
elmaradása. 

– Egyelıre maradj! Úgy vélem, mind a kettınknek szüksége lesz egy éjszakára, amikor 
gondolkodunk a történteken. Ha mást, vagy mást is mondani akarsz, akkor holnap délig gyere 
utánam! 

Aznap éjszaka egyikük sem aludt. A férfi úgy érezte, felesége nem ıszinte hozzá, csak azt nem 
tudta, hogy miben és mennyire. Kereste ennek okát, mert a legegyszerőbbet nem akarta-, a butaság 
és könnyelmőség ilyen mértékét pedig nem tudta elhinni. Kétségek között forgolódott reggelig, az 
indulat helyett egyre inkább a csalódottság, és szomorúság gyötörte. Az asszony sem pihent semmit. 
Újra és újra felidézte az eseményeket. Átkozta azt a pillanatot, amelyben letagadta útitársát, mert ez 
a döntése immár tragikusnak látszó helyzetbe sodorta. Önmagának talált mentséget, amiért 
kockázatokat vállalt két furcsa epizód miatt, de pontosan tudta, hogy ezt egy férfi sohasem értené 
meg. Kimerültsége és elkeseredettsége ellenére tisztán látta két lehetıségét. Kitarthat állításai 
mellett, amelyek kétségtelen nem életszerőek, mégsem teljesen hihetetlenek. Reménykedhet abban, 
hogy férje talán elfogadja azokat, vagy beletörıdik a bizonytalanságba. Másik lehetısége az 
ıszinteség. Ennek következményeit azonban még kevésbé látta kiszámíthatónak. Az igazság ugyanis 
annyira egyszerő, és annyira hétköznapi, hogy az elızmények miatt már semmivel sem hihetıbb, 
mint amit eddig mondott. Annak beismerésével pedig, hogy képes valótlanságot is állítani, a múltat 
és jövıt egyaránt elsöprı lavinát indíthatna el. Tökéletes zsákutcában érezte magát. Reggelre 
meghozta döntését. Lemegy a nyaralóba, újra és újra elismeri, hogy valóban érthetetlen ahogy 
viselkedett, de nem vállalja fel a teljes ıszinteség kockázatát.  Úgy gondolta, semmiképpen sem 
érkezhet tizenkét óra után, mert az érzéketlenségét jelentené. Nem érkezhet sokkal hamarabb sem, 
hiszen az bőntudatot sugallna, amit viszont nem szeretne.  
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Kinga tizenegy órakor állt meg a Harangvirág cukrászdánál, amely félórányi autóútra volt 
nyaralójuktól. Kávét és ásványvizet rendelt, bár valójában egyiket sem kívánta. Elıre fizetett, hogy 
azonnal indulhasson, ha elérkezettnek látja az idıt. A fáradtság és az idegesség kezdett eluralkodni 
rajta. Percenként nézte óráját, nehogy elkéssen. Féltizenkettı elıtt remegı léptekkel elindult 
autójához. Beült és indított. Negyedórát sem haladhatott, amikor rémülten nézett a mellette lévı 
ülésre, és táskáját kereste. Rádöbbent, a cukrászdában hagyta a széken. Igazolványai, pénze, 
bankkártyája, telefonja, minden abban van. Kétségbeesetten fordult vissza. Azzal nyugtatta magát, 
hogy tizenkét óra elıtt ott lesz, és onnan majd felhívja Misit. Már csak egy kilométerre volt a 
Harangvirágtól, amikor az útkeresztezıdéshez ért. Két autó állt elıtte, rendırök állították le a 
forgalmat. Katonai konvoj érkezése miatt várakozniuk kellett. Kinga csaknem összeesett az 
idegességtıl, hiszen neki minden perc számított. A cukrászdába érve a székhez rohant. Táskáját 
megtalálta, abban minden hiánytalanul benne volt, azonban telefonja tizenkét óra hat percet, és egy 
nem fogadott hívást mutatott. Férje kereste három perccel azelıtt. Azonnal hívta és már folytak a 
könnyei, mert az automata hangja közölte vele: „A hívott szám átmenetileg nem kapcsolható!” 
Minden erejét összeszedve beült az autóba, és amilyen gyorsan csak tudott, száguldott a nyaraló felé. 
Nem törıdött sebességkorlátozással, elsıbbségadással, senkivel és semmivel. Mielıbb ott akart 
lenni, hogy férje nyakába borulva mindent elmondhasson! A nyaralóhoz érve nyitott kaput talált, de 
az Audit sehol sem látta. A ház ajtaja sem volt bezárva. Belépett a konyhába, ahol döbbenetes kép 
fogadta. A szépen megterített asztal mellett törött virágváza feküdt egy nagy tócsában. A 
virágcsokor a szemetesben, ráborítva egy tepsi bolognai spagetti, amit Misi tudott a világon a 
legjobban elkészíteni. A konyhapulton zsíros edények, tányérok sorakoztak. A tőzhely elıtt férje 
mobiltelefonja hevert darabokra törve. Kinga háromszor is körbejáratta tekintetét a konyában, majd 
betámolygott a hálószobába. Valósággal rázuhant a bevetetlen ágyra. Magához szorította Misi 
párnáját, és kétségbeesetten sírta bele félelmét: „Nem fogja elhinni! Most már semmit sem fog 
elhinni!” 
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PÉTER ERIKA  
 
Kételkedés 
 
 
„Az embernél nincs csodálatosabb.” 

Ó, szegény Szophoklész, hogy hihetted azt? 

Csak az ember képes  

ok nélkül hazudni, 

csak az ember képes 

kéjesen  gyilkolni, 

rászedni másokat, 

pletykálni, besúgni! 

Melyik lény  

képes még erre?  

 

Lelökték Taigetosz szikláiról 

a fejletlen, nyomorék kisdedeket, 

ám kinek lelke volt  

nyomorék, vagy béna, 

szabadon élhetett? 

Jótett helyébe   

jót várni? Naivság! 

Ki kenyérrel kínál,  

azt kıvel dobálják! 

 

Ó, Te bölcs Szophoklész, 

tanod meggondolnád! 
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NYIRI PÉTER 

 
Levél Kazinczy Ferencné gróf Török Zsófiától 

(képzelt levél) 
 

 
Bevallom, hogy Kazinczy földi boldogságom, a büszkeségem volt, finom lelkét senki sem 

tudta oly híven ismerni, úgy értékelni, mint én. Eszembe jut egy kedves történet, ı maga mesélte 
nekem. Egy szép március végi napon, amikor gyermekként Sárospatakra szekerezett, különös 
élmény érte. A tavaszi melegben kiszáradt földút mély barázdái nagyokat rántottak a fogaton ülıkön, 
a kocsis mégis elszundított a bakon, megszokta már, miként a lovak is: ismerték a járást. Jólesett az 
utazás ilyen szép idıben, enyhe szellı lengedezett, a levegıt a virágzó fák édeskés illata töltötte 
meg. A távolban hegyek magasodtak, büszkén mutatták új, zöld erdıruhájukat; a közelben, fák s 
bokrok ölelésében egy szelíd emelkedéső domb terült el csendesen. Ferenc a kies tájat nézte és a 
szép halmot, s lelkében megfogant egy érzés, egy gondolat, egy kötıdés… Ezután mindig hosszan 
bámulta a kis dombot, késıbb megkérte a kocsist, hogy lassan hajtson, így több ideje maradt a 
szemlélıdésre. A kis Kazinczy képzeletében megelevenedett a szép halom: nagy, sokszobás házat 
látott rajta, gazdag kertet és csacsogó, futkározó gyermekeket, a küszöbön alvó, fehér kutyát, 
lovakat, nyújtózó macskát.  

Kazinczy szenvedett, sokat és méltatlanul, amíg Széphalomra ért. Letartóztatták, hurcolták 
városokon, országrészeken át hetedfél évig. Csupán két fájdalmas emlékő számot említek: 2387 volt 
a napok száma, és 542 lépcsı vitt fel a kufsteini várba. Ám ı a börtönben is dolgozott, fordított és 
írt. Írt a csokoládé papírjára, tővel vagy szeggel. Végtelen türelemmel pontozta ki a betőket, s 
szurkálta szavait, mondatait. Máskor másmilyen papírt talált, ócska térképek hátoldalát, régi levelet, 
félig üres könyvlapot. Tintája nem volt, hát cseresznye levébe vagy málnaecetbe mártotta 
gombostője fokát, vagy vérével keverte vasak rozsdáját: ez volt a tintája. Hazatért végül, fáradtan, 
megtört testtel, de erıs lélekkel, talán erısebben, mint ahogy elment.  

Én apró gyermekként ismertem meg Kazinczyt, akkor még csak egy kedves, bájos-dundi arc 
voltam számára: a kis Sophie. Hányszor rengetett az egyik térdén, a másikon húgomat. Hét 
esztendıs voltam akkor, Ferenc pedig huszonhét. Aztán ifjú nıként találtam meg ıt újra. Feleségül 
kért, igent mondtam, s együtt szıttük tovább Széphalom sorsának fonalát. Itt születtek gyermekeink, 
szebbnél-szebb apróságok, tündérlányok és angyalfiak: Iphigenia (Fizsi), az elsı tündér, törékeny, 
rövid élető apróság; Eugenia (Zseni), táncos lábú kislány, szépséges ívő szemöldökkel, nagy, sötét 
szemekkel s gyönyörő szájjal; Thalia, csodaszép gyermek; Emil, magas homlokú, hosszú orrú 
fiúcska, szája, mint az apjáé; Antonius (Antal), játékos kedvő, fekete hajú, fekete szemő fickó; 
Iphigenia (ıt is Fizsinek becéztük), gyengécske, kék szemő lányka; Bálint, a bogárszemő, ki 
szívesen, örömmel tanult; és Lajos: a kis Laló, csupa tőz legény, arca s termete olyan, akár az 
édesanyjáé, az enyém. 

Hová lett volna a mi életünk, amelyet 27 éven át a hajótöréshez hasonló fenyegetı hullámok 
üldöztek; sokszor volt közel az elmerüléshez, de pillantás Istenhez, s szeretetünk annál szilárdabban 
összeláncolódott. Sajnos szegények voltunk, de végtelenül gazdagok önmagunk által. Köszönöm a 
Teremtınek, hogy 28 éven át, amelyekben többnyire gondokkal küzdött, megtartotta nekem; milyen 
jó, hogy én jutottam osztályrészéül neki, én, aki oly szívesen hoztam áldozatot érte, oly szívesen 
megosztottam gondjait. Nagy volt Kazinczy, nem átlag lény, neve, a becsületessége halhatatlan; 
egyetlen vigaszom, hogy odafent elnyeri jutalmát! 
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MESE          MESE          MESE 
 

 
 

KARAFFA GYULA 
 
 

 
 

Anda Pál hadába…  
 

 
No, vót egy ember, Anda Pál. Hát ez az Anda Pál elvégezte a tengerésztiszti 

akadémiját es, oszt vitéz tengerészkatona lett belőlle. De eccer csak úgy hozta a 

történelem, hogy nem vót többé mán tenger, amin védhette vóna a magyar hazát. No, 

mos mán micsinájjon Anda Pál, hová, merre mennyen tovább a hadseregivel? Hát 

béosztotta őket a legfıbb parancsnok gyalogos katonának az Aafıdre. Bokorugrónak. 

Merhát az es értette a maga feladatait abba a magos székbe,ott az országnak házába. 

Parancsolgatott Anda Pál, osztotta az utasításokat, de nem vót még egy utósó 

hadgyakorlat sem, amit megnyertek vóna ő, meg az embereji, mer hát nem értettek 

hozzá. Na! Nem értettek az Aafıdhöz, nem értettek a bokrokhoz, nem értették tán 

még a csillagos eget sem itt, ami itten ragyogott minden estve a fekete égbóton. Csak 

a hullámokat, meg a végtelen hosszú óperencijás tengereket ismerték, igaz azokat 

úgy, akár a tenyerüket. Nem tudtak azok csak masírozni itt a szárazon, meg szépen 

ıtözködni, meg a lyányokat szédíteni, gyereket csányni nékik. Csak azt tudták.  

No, gyorsan elterjedt a rossz híre Anda Pál hadsereginek a kicsire zsugorodott 

hazában, osztán azóta mondják a magyarok a hozzá nem értı, de mégiscsak hencegı 

emberekre, hogy:  

„Anda Pál hadseregébe való”  



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 2. szám 
 

 59 

 
MESE, MESE, MESE 

 
HAJDU MÁRIA 

 
Madarak 

 
Kisrigó a főben kutat, 

itt egy hernyó, ott egy kukac. 

Csırbe győjti, várja párja, 

az lesz majd a vacsorája. 

 

Cserép alatt veréb úrfi, 

szól a társa: gyere, bújj ki! 

Találtam egy halom magot, 

hívjuk ide a csapatot. 

 

Nádirigó fészket épít, 

csinosítgat, ékít, szépít. 

Tojásait ide várja, 

szúnyogot hoz neki párja. 

 

Rozsdafarkú kicsi madár 

fiókái pelyhesek már. 

Bogár, szúnyog, mind elkapja, 

jól lakjon a fészekalja. 

 

Kakukk madár hangja szárnyal, 

hangosabb, mint sok madárdal. 

Más madárnak fészkére száll, 

hagy egy tojást és továbbáll. 

 

 

Szól a hernyó: kopogtatnak! 

Ajtót nyitni nem akarnak. 

Harkály doktor kopog újra, 

csırével a törzset fúrja. 

 

Nádas szélén jár a gólya, 

béka után lép a tóba. 

Összegyőjt pár apró halat, 

fiainak lesz jó falat. 

 

Fehér kócsag áll a tóban, 

mint a cövek, meg se moccan. 

Vár a halra mozdulatlan, 

ha meglátja, csıre csattan. 

 

Átutazó fehér hattyúk, 

néhány hétig csodálhatjuk. 

Elegánsak, nagyok, szépek, 

visszatérı, jó vendégek. 

 

Tölgyfaágon ül a bagoly, 

kicsi egér ne szimatolj! 

Fuss, rohanj az életedért, 

mielıtt a végzet elér! 

 

Adács, 2015. május 11. 
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MESE, MESE, MESE 
 

 
 
LÁM ETELKA 
 

Lala a bohóc 
  

Az ezüst  félhold  bevilágított az ablakon keresztül, huncut szemekkel ránevetett Lalára, aki 

éppen felöltözött, sminkjét is befejezte. A táskájába újra bepillantott és a pingpong labdák mellett ott 

illatozott egy csokor piros rózsa, melyet kedvesének szánt. Gondolatai szárnyaltak és szívében a 

pacsirta dalolt. Elıadás után átadja Krisztinának a virágokat így tervezte. Még egyszer megnézte 

magát a tükörbe, minden rendben volt. A szíve ırülten zakatolt, a lábai remegtek,az arca kipirult, és 

még jó, hogy ez nem látszik az arcán. A festék eltakarja, s elmosolyogta magát. 

Megszólalt a hívó csengı és  elindult, mint minden nap, felvidítani a kicsiket és a nagyokat, 

hisz minden korosztály élvezte a vidámságot. Már hallotta a gyerekek sikongását, rájuk  koncentrált. 

Amint kilépett a porondra végig pásztázta a sorokat, megpillantotta a lányt és megnyugodott. A 

gyerekek a székekrıl felállva tapsoltak neki. Lala elıvette a pingpong labdákat és szédületes 

sebességgel dobálta és idınként eltőntette a nagy kockás zsebeiben. Majd a nagy piros orrára is 

feltette a labdákat és egyensúlyozott velük. Sárga cipıi mint két úszó ladik, kacsázott, totyogott 

bennük. Nevetett és mókázott már, egy másik dimenzióba volt, sok örömet adott a gyerekeknek. 

Mire befejezte mősorát, mindenki kacagott és tapsolt. Lala összegyőjtötte a pingpong labdákat 

és betette a táskájába. Ekkor elıvette a piros rózsacsokrot, szemeivel megkereste Krisztinát, de 

hirtelen a mosoly lefagyott arcáról szinte megszédült, megingott az egész porond. A lány mellett ült 

egy fiú és szorosan összefonódva, fogták egymás kezét. Semmi kétség, összetartoznak. 

Lala egyre szorosabban tartotta a csokrot és nem is érezte, hogy megszúrta a rózsatövis az 

egyik ujját lassan egy-egy csepp vér hullott le a padlóra. Egy kis pöttöm kislány, haja égnek meredt, 

mint „Pipi Långstrump-Hosszú Harisnyás Pipi”, merészen bekiabált: Bohóc bácsi, ki kapja a szép 

rózsákat? 

Lala arca falfehér volt a maszk alatt a pacsirta hangja, mely mindig ott trillázott a szívében, 

elnémult és valahová messzire elrepült. A szomorú szemő bohóc fogta a vörös rózsákat és 

szálanként kidobta a sikongó, kacagó gyerekek közé. 

 

Göteborg 2015-03-28  

 

mese, mese… vége 
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MESTER GYÖRGYI  

 
Anyaság 

 
A perzselı meleg elıl enyhülést remélve gázolt át a magasra nıtt, száraz főtengeren, hogy  

elheverhessen a közeli, árnyékot adó, szúrós bozót tövében. Izmai a szokott módon dolgoztak, 
méretes tappancsaival győrte, tiporta a keményre aszott kórókat, csak az utóbbi idıben hatalmasra 
nıtt hasa himbálózott szokatlan intenzitással a lábai között. A jókorára duzzadt teher a vadászatban 
nem akadályozta, kissé lassította csupán, de azért mégis minden más volt, mint azelıtt. Azelıtt, 
mielıtt megmérkızött a felségterületét megsértı hímmel, s a verekedést követıen, legyızöttként, 
ténylegesen megadta neki magát. 

A királyi méltóságú, busa fej, és a csíkos bundával borított széles hát, néhány lépés után elérte 
a bozótost, ahol kényelmesen leheveredett. Magányában nem zavarta semmi. A táj körös-körül 
csendes volt, épp senki nem vadászott a közelben, és mintha még a madarak is elhallgattak volna. 
Így, délidıben, a hıguta közeli aléltság állapotában elfeküdt, megpihent minden élılény. 

Míg vackán, melyet a természet almozott alá, a melegtıl pihegve fujtatott, furcsa, erıteljes 
mozgásokat érzett a hasában. Mintha a tegnap elfogyasztott antilop nem akart volna beletörıdni 
abba, hogy a futóversenyt ı, a tigris nyerte. Persze, nem volt nagy hajsza, ezzel a hassal nemigen 
tudott a szokásos lendülettel utána nyargalni. Talán le sem dönti a lábáról, ha az állat nem olyan 
fiatal és tapasztalatlan. Mindegy, a gyomra tele van, egy-két napig kibírja,  ha nem vadászik. 

Akkor váratlanul erıs görcs nyilallt a hasába. Mintha a beleit csavargatnák, és a hátsó fele 
szinte belezsibbadt a fájdalomba. Egyszer érzett már hasonlót a fara tájékán, de az karom okozta 
mély combsérülés volt, amit a területbitorló hímtigrissel vívott küzdelemben szerzett. Lassan 
gyógyult, kicsit sántított is egy darabig, de aztán beforrt a seb, a mozgásában csak rövid ideig 
akadályozta. 

Gondolatai eközben visszakanyarodtak a mostani érzésére, mely nem volt elviselhetetlen, 
csupán érthetetlen. Még inkább érthetetlen volt, amikor az átmeneti szünet után a fájdalom ismét 
fokozódott, és pár óráig tartó vissza-visszatérést követıen, valami megindult ott a másik végén. A 
hátsó lábai közül nyálas, hengeres valamik csusszantak a főbe, gyors egymásutánban három, majd 
utána még kettı. Ilyesmit még sohasem élt át, még nem voltak kölykei. 

Ösztönétıl hajtva nyalogatni kezdte a vinnyogva nyöszörgı, szırös lényeket, amelyekbıl 
lassan kibontakozott egy-egy kölyökállat.  

Ahogy mozgékonyabbak lettek, egybıl a hasa alá másztak. Az elmúlt idıszakban érzékennyé 
vált és erısen megduzzadt csecsbimbóira azonnal ráharaptak a kis jövevények, egy azonban ott 
maradt a fara mellett, és alig tudott feltápászkodni a földrıl. Nem volt ugyan tudatában annak, hogy 
öt kölyköt hozott a világra, és a táplálásukhoz csupán négy csecsbimbója van, azt azonban 
hamarosan észrevette, hogy a kölykök egyike rendre lemarad a többitıl. És ez így volt a következı 
napokban is. A kis „maradék” csak akkor fért az életet adó táplálék forrásához, ha a többi négy már 
jól lakottan szuszogott, és mővészi rendezetlenségben, anyjuk hátán, lábán, nyakán, vagy csak úgy 
mellette, a legyőrt füvön hevertek. 

Ahogy múlt az idı, a nagyobb, erısebb kölykök már nem csak a tejért, a játék kedvéért is 
megküzdöttek egymással. Csak az a kicsi, a „maradék” volt tılük többnyire távol. Egyedül szopott, 
már ha testvérei hagytak számára valamit a bimbókban.  

Anyai ösztöne hajtotta, hogy ezt, a legkisebbet, a leggyámoltalanabbat gyakrabban nyalogassa, 
mint a másik négyet. Amikor a vadászatból hozott egy nyulat, és elvonult, hogy az alomtól távolabb 
elfogyassza, a kicsi apró, ingatag léptekkel odatámolygott hozzá. Hagyta enni. Érezte, hogy annak 
jobban kell a táplálék, mint a többinek, mert az teszi lehetıvé, hogy életben maradjon. A nagyobbak 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 2. szám 
 

 62 

jó erıben, sıt túlerıben voltak, a kicsi azonban mindig a végére szorult, és vagy maradt számára a 
tejbıl, vagy nem.  

 
Ez a kicsi szerette ıt. Míg a többiek egymást gyúrták, lustán szanaszéjjel hevertek, ez 

minduntalan körülötte volt. A pofáját paskolta, nyalogatta, a fülét cibálta, apró körmeivel 
belekapaszkodott a bundájába, hogy le ne essen a hátáról.  

A szeretet kölcsönös volt. Mindent megtett volna érte, és meg is tett, mégis, a „maradék” egyre 
gyengébb lett. Már nehezen állt lábra, menetközben fel-felborult, sokat nyivogott, mintha folyton a 
segítségét kérte volna. 

Az idı múlásával a nagyobbak elevenebbek, a kicsi azonban egyre csendesebb lett.  
Egy hajnalon, míg a kölykök mohón habzsoltak, rossz érzése támadt. Egybıl a legkisebbet 

kereste. Valami nem volt rendben, nem volt olyan, mint máskor. Szemével mindenfelé a kis 
szırcsomót kutatta, fülével igyekezett kiszőrni a környezet természetes zajaiból, meg a szopással 
járó, fújtató hangok zőrzavarából azt a kis nyüszögést, amit már annyira megszokott.  

Nem hallotta, bármilyen éles is volt a hallása. És akkor váratlanul, a vacok szélén, meglátta a 
nyugodt mozdulatlanságba dermedt kicsi testet. Lerázta magáról a kölyköket, és odaballagott a 
magányában végtelenül esendı, aprócska szırhalomhoz. Melléheveredett. Nem bánta, hogy a 
kölykök újra rámásztak, dögönyözték, szívták a tejét, ı merın nézte a halott kölyköt. Fel nem fogta, 
hogy mi történt, de a zsigereiben érezte a rosszat, a jóvátehetetlent, a véglegest. 

Pár napig nem is vadászott, csak a közeli maradékot ment megdézsmálni, amit nem is ı ejtett 
el, de a vadászt elkergették a dögmadarak, ı meg azokat. Jól megfértek egymással, végül is, ez a 
rendje az ı világuknak.  

Még napokig ırizte a kis tetemet, és amikor az a melegtıl összezsugorodott, a pofájába vette. 
Úgy tartotta a fogai között, mint amikor az élıket hordta át a régi vacokból az új helyre, amit 
biztonságosabbnak tartott. Nem vitte túl messzire. Akkor lefeküdt, mellsı lábai közé vette a  testet, 
és miután párszor még megnyalogatta, elkezdte enni. Nem az éhség dolgozott benne, temetett. 
Temetett, a maga módján. 

Amikor úgy érezte, elég volt, az egészen kicsire fogyott szırcsomót még odébb vitte, és egy 
tövises bokor alatt füvet kotort rá. 

Az már nem az ı kölyke volt, csak egy csomó szır. İ tisztességgel eltemette, hogy más állat 
falánkságának ne essen prédául. Eltemette, meggyászolta. Magába temette, oda juttatta vissza, 
ahonnan a világra jött. Így lehetett továbbra is az övé, az ı legkisebb elsı kölyke, a „maradék”… 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 12. 
 

 
YEATS, WILLIAM BUTLER  
 
The Second Coming 

 
Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity. 
 
Surely some revelation is at hand; 
Surely the Second Coming is at hand: 
The Second Coming! Hardly are those words out 
When a vast image out of Spiritus Mundi 
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert 
A shape with lion body and the head of a man, 
A gaze blank and pitiless as the sun, 
Is moving its slow thighs, while all about it 
Reel shadows of the indignant desert birds. 
The darkness drops again; but now I know 
That twenty centuries of stony sleep 
Were vexed to nightmare by a rocking cradle, 
And what rough beast, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born? 
 
megjelent: 1921 

 
 
 

The Norton Anthology of Poetry, 4th edition, New York: W. W. Norton, p. 1091. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 12. 

 
William Butler Yeats 

 
 
A második eljövetel 
 
Forgódva forgószélben sebesen, 
nem hallgat a sólyom solymászra sem. 
A centrum gyönge: minden szétröpül, 
a világ csupa zőr, kívől, belől. 
Vérszutykos ár csatangol s mindenütt 
megfúl az ártatlanság ünnepe. 
A jóknak nincs hite, a gonoszok 
intenzitása véres szenvedély. 
 
A kinyilatkoztatás már közel, 
már közelít az új Eljövetel, 
a Második! S mig elröppen a szó, 
hatalmas képpel a Spiritus Mundi 
szemem zaklatja: sivataghomokban 
oroszlántestő emberfejü lény 
les rám, a szeme gyilkos mint a nap. 
Lassún mozdítja combjait, körötte 
rivó madarak árnya tántorog. 
 
Sötétség újra. De én már tudom, 
hogy husz évszázad érzéketlen álma 
szörnyet fogan s az bölcsıt követel. 
Hát nem dúvad, ki idıt szimatolva 
születni cammog Betlehem felé? 
 
Nagy László fordítása 

 
William Butler Yeats, Versek, Budapest, 1960, 
Európa, 161–162. o. 

 
A Második Eljövetel 
 
Mind tágabb körökben kering, s ha szól már, 
Nem hallja a sólyom, mit mond a solymár; 
Széthull minden, már nem tart a közép, 
A földet anarchia dúlja szét, 
Vérszín áradat dúl, s amerre jár, 
Az ártatlanság áldozata megfúl; 
Hitehagyott a jó s a rosszakat 
A meggyızıdés szenvedélye főti. 
 
Bizton a jelenés már közeleg; 
Második eljövetel közeleg, 
A Második Eljövetel! S alig 
Ejtem ki a szót — a Spiritus Mundi 
Rémlik elém, sivatagi homokban 
Oroszlántestő, emberfejő lény, 
Szeme üres, kegyetlen, mint a nap, 
Combja lassan megmozdul, s körülötte 
Nyugtalan madár-árnyak kavarognak. 
Sötétség újra; de most már tudom, 
Hogy húsz évszázadig kényszerített rá 
Egy bölcsı megkövült lidérces álmot, 
S hogy — ha ideje jı — miféle vad 
Cammog majd Betlehembe, megszületni. 
 
 
Ferencz Gyızı fordítása 

 
William Butler Yeats Versei, Budapest, 2000, 
Európa, 112–113. o. /Lyra Mundi/ 

 
 
 
 
 
William Butler Yeats (Dublin, 1865. jún. 13. – Roquebrune, 1939. jan. 28.) fenti verse 

legismertebb darabjai közé tartozik. Az ír származású költı életmőve kiemelkedik a XX. század elsı 
felének angol nyelvő költészetébıl; érthetı, hogy életmővének egészérıl tekintélyes szakirodalom 
halmozódott fel. Magyarul négy évtizedes eltéréssel két győjteményes kötete jelent meg (1960; 
2000), de egyes verseit is többen fordították. Az utóbbi húsz-egynéhány évben más mőfajait (például 
drámáit) is fölfedezték nálunk, monográfiák, tanulmányok taglalják mővészetét. 

És gondolatvilágát. Yeats ugyanis elméleti rendszert alkotott, azaz inkább állított össze, 
amelyben kereszténység, teozófia, rózsakeresztesség, kabbalisztika, hinduizmus vegyül, s 
mindezeket az indíttatásokat nagy erejő képekben és képzetekben összegezte (ezek egyike éppen a 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 2. szám 
 

 65 

jelen versben is tematizált „gyre”: a spirális „forgás”, a „pörgés” mozgásformája). Teóriájának célja 
mindinkább a történelem megértése, megértetése lett. Talán egyik mővében sem oly nyilvánvalóan, 
mint a jelen versben. 

A Második Eljövetel-t tehát sokan és persze sokféleképpen magyarázták. Az 1919-ben írott és 
1921-ben megjelent vers két magyar fordításának összehasonlításakor azonban alig-alig vehetjük 
hasznát a sokszor bonyolult és mélyreható interpretációknak, hiszen minket – ezúttal – csak a szöveg 
nyelvi anyaga, kidolgozottsága érdekel – két magyar „változaton” át. Igaz: a szavak megválasztása, 
de még a mondatszerkesztés, valamint a retorika is szorosan összefügg a jelentéssel, olykor pedig az 
eszmei, szellemi utalások rétegével is; annál inkább, mivel nemcsak a föntebb említett egyéni 
„rendszer”, hanem az újszövetségi Biblia, kivált az Apokalipszis bizonyos motívumai is beépülnek a 
vers jelentésszerkezetébe. Épp ezért mindjárt a címet sem lehet akárhogyan magyarítani. 

A két fordítás Nagy László, illetıleg Ferencz Gyızı munkája. Két, gyökeresen különbözı 
fordítói (és alkotói) egyéniség – és persze két korszak is. Voltaképpen meglepı lehet, hogy elsıként 
éppen Nagy László ültette át a verset. Az ı alkatához a képekben és színes kifejezıeszközökben 
dúskáló, erıs sodrású és nagy érzelmi, indulati kisülésekben tetızı költészettípusok állnak igazán 
közel – nem épp a meditatív és szentenciózus, absztrakcióit közvetetten kifejezı tónus (és 
szemlélet), amely Yeats versének sajátja. Ezek a tulajdonságok sokkal jobban illenek a késıbbi 
fordítóhoz. Kimondhatjuk azonban, hogy Nagy László, aki jellemzıen Lorca, Rimbaud, Jeszenyin és 
a bolgár, valamint délszláv népköltészet ihletett fordítója, úgyszintén értékes, maradandó szöveget 
alkotott. 

Az elsı két sor exponálja a „forgás” mint távolodás képzetét, mégpedig a sólyom-solymász 
(solymár) apró jelenetébe foglalva. Az angol igenév kettızıdését Nagy László megoldása (forgódva, 
forgó-szélben), a mozgás kiterjedését Ferencz Gyızıé („mind tágabb körökben”) érzékelteti jobban. 
– A harmadik sor szinte szállóigévé vált az angolszász világban: oly gyakran idézik, mint mi Ady 
sorait szoktuk a Kocsi-út az éjszakában c. versbıl: „Minden Egész eltörött…” (A két részlet 
különben meghökkentıen egybehangzik. – A yeatsi sor „népszerőségéhez” csupán két adalék: a jeles 
nigériai író, Chinua Achebe a Things Fall Apart címet adta elsı regényének [1958]; a populárisabb 
regiszterhez tartozó Stephen King-filmfeldolgozásban, A végítélet-ben [The Stand] pedig az egyik 
szereplı ezt a sort idézi fel önmagának és beosztottjának a pusztító járvány terjedése láttán.) 

A sort – és a rákövetkezıt – Nagy László szabadabban, Ferencz Gyızı pontosabban tolmácsolja; 
nagyjából így lesz ez a továbbiakban is. A korábbi fordító megcserélte a két összefüggı kijelentést: 
„A centrum gyönge: minden szétröpül”. Az utóbbi ige dinamikusabb, mint a „fall apart”: ennek 
inkább a „széthull” felel meg. „[A] világ csupa zőr kívől, belől” – ez a sor még messzebbre 
távolodik az eredeti szinte pedáns, szakszerő nyelvezetétıl. A „zőr” szóba egy kissé zavaróan 
hallatszik bele a köznyelvben hozzátapadt bizalmas fesztelenség. A „mere anarchy” (majdnem) szó 
szerint lép át a késıbbi fordító szövegébe – szó szerint, azaz idegen szó mivoltában: anarchia. Yeats 
versének retorikai elemzése okvetlenül igazolja a késıbbi, „puritánabb” ízléső fordító döntését. 

A „loose” ige ismétlése elmarad Nagy Lászlónál: a „csatangol” igét (kifejezıen, 
meghökkentıen) a „vérszutykos ár”-hoz kapcsolja. A késıbbi fordító a „dúl” kétszeres állítmányi 
használatával megırzi ezt az eljárást. (Nagy szükség van angol szövegek átültetésekor efféle rövid 
szavainkra: a testesebb magyar szerkezetek alig férnek el a verssorokban.) A következı – szintén 
híressé vált – szentenciózus mondatok alig kínálnak választási lehetıségeket. A „ceremony” mégis 
annyira általános, hogy magyarul „ünnep”, valamint „áldozat” lett, lehetett belıle. 

A 7-8. sor valósággal megjelöli – mégpedig baljóslatú erıvel – a XX. századi elnyomó és 
pusztító rendszerek egyik szociálpszichológiai forrását. Nagy László szövege itt, sajnos, 
megbicsaklik. „[A] gonoszok / intenzitása véres szenvedély” – ez a tagmondat nemcsak pontatlan, 
hanem homályos is. Ferencz Gyızı sokkal hívebben fordít; adaptációjában a „hitehagyott” szó 
ugyan egy kissé bonyolítja a kristálytiszta viszonylatokat – jó volna emitt összekötni a Nagy László-
i változatot: „A jóknak nincs hite” [szerencsésebb lenne így: hitük, B. L.] a késıbbi fordító 
megoldásával. 

A második, hosszabb „szakasz” biblikusan ünnepélyes bejelentései után az a szörnyalak „rémlik 
elénk”, amely Yeats vészjósló látomásában a kereszténység két évezredét felváltó új korszak 
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emblémája lesz. a beszélı forrásmegjelölése szerint a „Spiritus Mundi”, azaz a „világlélek” 
„hatalmas képe” (vast image) gyanánt bukkan fel, mintegy az emberiség közös tudatalattijából. Ez 
az „oroszlántestő, emberfejő lény” – csaknem azonos a két fordítás! – még a görög mitológiát is 
hozzákapcsolja a vers utalásrendszeréhez, hiszen a szfinx alakzatát rajzolja meg. Szeme „gyilkos [,] 
mint a nap”; illetıleg: „… üres, kegyetlen, mint a nap”: azaz Nagy László egyberántotta a két jelzı 
külön-külön minısítéseit; Ferencz Gyızı most is pontosabb, analitikusabb: a „blank” (üres) 
jelentését sem hanyagolta el. 

Ez a záró passzus nyersebb, testiesebb képzeteivel és a nyitányénál zaklatottabb retorikájával 
újfajta feladatok elé állítja a fordítót. Nagy László – egyéniségéhez híven – még tovább fokozza ezt 
a drámaiságot: a „vadállat” leírása után új strófát kezd, az utolsó két sorba foglalt mellékmondatot 
önálló, éles kérdéssé hangosítja: „Hát nem dúvad, ki…?” 

Elıbb azonban a „vad” a „dúvad” elmúlt két évezredérıl beszél a vers: 
„… De én már tudom, / hogy husz évszázad érzéketlen álma / szörnyet fogan s az bölcsıt 

követel.” Nagy Lászlónak ez a mondata elködösíti és valamelyest félre is értelmezi az eredeti 
szöveget. (Valószínő, hogy az elsı magyar Yeats-kötet készítésekor, az 1950-es évek legvégén a 
Gyöngyszoknya és a Rege a tőzrıl és jácintról alkotója nyersfordításra szorult az angol nyelvő líra 
átültetésében.) A valódi jelentést Ferencz Gyızı változata érteti meg velünk: 

„… de most már tudom, 
Hogy húsz évszázadig kényszerített rá 
Egy bölcsı megkövült lidérces álmot…” 
Vagyis a dúvad szenvedett, mert Krisztus ringó („rocking”) bölcsıje lidércnyomásos 

mozdulatlanságra kárhoztatta. Ez a múlt idejő elıtörténet már elıkészíti a megdöbbentı (és 
blaszfémiát súroló) végkifejletet, a „dúvad” betlehemi megszületését. – Nagy László jelen idıbe 
teszi a záróképet (nyelvünkben persze a jelen idı nagyon is átnyúlhat a jövıbe); utódja a „ha ideje 
jı” közbevetéssel, valamint a „majd” határozószóval egyértelmősíti a jövı vonatkozást. E ponton 
mégis mintha Nagy László fordítása állna közelebb az eredetihez. 

Az utolsó sor megint csak kevés variációt kínál a magyarul fogalmazónak. Mindkét fordító 
követi a „to be born” szerkezet grammatikáját (fınévi igenévvel jelezve a célt: „születni”, illetve 
„megszületni”), és mindketten a „cammog” igével adják vissza a „slouches” szavát. A „cammog” 
ugyan magába sőríti a „slouch” ige két szemantikai elemét: a lomhaságot, valamint a kelletlen 
hányavetiséget, de van egy kisebb hátránya is. Nevezetesen az, hogy a magyar beszélık, még 
inkább: olvasók körében múlhatatlanul hozzátapadt valamiféle népmesei íz, illetıleg (alanyként) a 
mackó, a medve alakja – márpedig ez a kedélyesség aligha illik a verszárlatnak inkább groteszk, 
démonikus sugallataihoz. (Talán „ballag”, „baktat” lehetne?) Az utolsó sor szórendi eltérésére és a 
kétféle változat különbözı hatására is fölfigyelhet Yeats kiemelkedı versének magyar olvasója. 

 
 

Bárdos László 
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 

Körúti séta 

...behódolt bársony talpain a tiszta 

s ırült ısz: örökre lehull a levél: 

halott avar ravatal éled elém 

s elég a rıt Idı; nyakasan nyitva 

kapud, október; az oktogonon 

csikorgó csönd, csillagos kristály kripta 

az ég s élve, fáradtan fuldokol 

még éjfehér fényei ragyognak. 

Szürke, szikár szelet hord hátán a folyó 

s a part, sovány sirályok csacsognak 

és várnak a vízen ülve, míg mohón 

kémlelik újra, úgy egymást, mint engem 

és barátkozón – halált hozón, lelkem 

pengeted te szél s te éj – csodálkozón... 

Budapest, 1999. december 20. 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM  
 

A közellakó 
(részletek) 

 
 

 
Alacsonyan szálló sóhajok 
 
 
Ahh... 
 
... 
 
Ahh... 
 
... 
 
Khm, AHH! 
 
 A sóhajok szabályosan feldörrentek, mint az ágyúszó, felöblöngtek, felviharzottak Sziránó 
lelkébıl. Irodalomtanár igyekszik zavartalanul folytatni az órát, Osztály hülyén érzi magát. AHH , 
üvölti Sziránó szabályszerően, ennél egyértelmőbben már nem lehet, AH, JAJ-DE-FÁJ-A-KI-BA-
SZOTT-LEL-KEM , mintha csak afféle tölcséres megafonba üvöltené szótagolva. Ahh, üvölti 
fátyolos, elhaló hangon, mely elhalás immáron elnyomja a tanári kérdés végét, úgyismint mit 
szimbolizálhat a versben a fejszesuhanás. Osztály amúgy meg lenne könnyebbülve, hiszen halvány 
lila elképzelésük sincs nemcsak arról, hogy mit szimbolizálhat a fejszesuhanás, de még jóformán 
arról sem, hogy milyen versrıl van szó. Kinn tombol a tél, és ettıl néha mintha felfelé hullana a hó, 
Sziránó errıl majd verset is ír (nem is egyet), a hó felfelé hullásáról, benn pedig főtenek, mintha 
csak a pokolban ülnének, Laci feje egyetértıleg bólint bele az álom és a kóma határán elterülı, 
végtelen tartományba, hiszen ez valóban kész pokoljárás, elvégre ez a Világlegjobb Gimnázium 
irodalomórája, Irodalomtanárral, meg valami fejszés csávóval, aki meg miért nem maradt inkább 
kussban, ha nyavalygás helyett inkább csak vágta volna csendben azt a kibaszott fát, most nem kéne 
itt kókadozni ebben az üstmelegben, a világon elképzelhetı legunalmasabb tevékenységnek hódolva. 
Egy szó mint száz, Osztály megkönnyebbülhetne, hogy Sziránó susogva rebegett könnyed sóhaja 
túlharsogja és rekonstruálhatatlanná teszi az amúgy is hiábavaló tanári kérdést, de nincs minek 
örülni ilyen kínos pillanatban. Bödön szinte befelé izzadja a vért, úgy feszeng, de a többiek sem 
nagyon tudják, mit illene, vagy egyáltalán szabadna csinálni ilyenkor.  
 Ez az a tipikus helyzet, amikor nem lehet jól reagálni. Régebben még elıfordult, hogy 
kérdezgették, urambocsá vigasztalgatni is próbálták volna Sziránót, de ilyenkor rendre felsültek, 
mert Sziránó problémái intellektuális mélységőek voltak, filozófiailag megalapozottak (értsd: 
Sziránónak nincs nıje), melyek finomságára, Sziránó lelkében kiváltott csipkefinomságú, apró, ám 
mégis rettentı fontos hatására, ık, a neandervölgyi barmok úgysem lennének kellıen fogékonyak, 
mi több, alantasságukkal, érzelmi és fıleg szellemi alulfejlettségükkel mindennek tetejébe még 
bosszantják is hısünket, akinek lám, nélkülük is micsoda világrengetı terhek nehezednek 
sokatpróbált vállaira.  
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 Más esetekben Osztály igyekezett tapintatosan elengedni Sziránó szemük és fülük elıtt, néha 
szinte kéjes kitárulkozással háborgó lelkét. Ilyenkor ık voltak a szívtelen, arctalan tömeg, az 
elemberietlenedett, lelkiekben elkorcsosult ember, vagy ahogy Sziránó és Tóni az embertelen ember 
analógiájára alkották e fogalmat: a varjatlan varjú (olyan varjú, akibıl már kiveszett a varjúság 
utolsó cseppje is), egy szó, mint száz, nagyrészt ık maguk is felelıssé váltak (legalábbis úgy tőnt) 
Sziránó szívének oly gyakori és intenzív sajgásáért.  
 Így pedig már könnyen belátható, miért is nem lehetett felhıtlenül örülni a fejszesuhanás-
probléma meghatározatlan idejő elnapolásának. Ki gondolta volna, hogy ezúttal nem, amint az már 
hagyománnyá vált, Sziránó menti meg Osztályt Irodalomtanár kegyelmet nem ismerı karmai közül, 
hanem éppen fordítva, Irodalomtanár lesz az, aki Osztály segítségére siet Sziránó kérlelhetetlenül 
üvöltı (AHH! AHH! AHH!) lelkével szemben, mikor úgy körülbelül húsz percnyi toleráns, 
tapintatos fülmellettelengedés után belátva, hogy ilyen alacsonyan szálló sóhajok szınyegbombázása 
közepette sosem fognak eljutni a bajuszhoz, mely mint telt hernyó terül, elillant íző szájára szét, ami 
az eddigi versszöveg kontextusában vajon milyen többletjelentésekkel bírhat adott szöveghelyen és 
milyen tartalmat, hangulatot kíván közvetíteni az olvasónak, közbelépett. Irodalomtanár belátta, 
hogy ennél tovább nem taníthat homokba dugott fejjel, és okos fejével biccentve (Sziránónál jóval 
halkabban, csak úgy befelé) sóhajtva egy picit, feltette a lassan húsz perce, a fejszesuhanásnál, 
homokos (enyhe kacaj), szomorú, vizes síknál jóval inkább ide kívánkozó, kulcsfontosságú kérdést, 
úgyismint, Valami baj van, Sziránó? 
 Jaj, Irodalomtanár, ha Maga azt tudná. Hol is kezdjem. Nem elég, hogy a Réka mégsem akar 
járni velem, hogy nagyon úgy tőnik, nincs isten, hogy nincs pénzem és hát elég ronda is vagyok, 
hogy három hete nem bírok gólt lıni és folyton lecserélnek, hogy az emberiség vélhetıen a saját 
vesztébe rohan, legfıképpen nagyon, de nagyon magányos vagyok és ezt senki a világon nem értheti 
meg, mert hiszen Irodalomtanár is bizonyára tudja, sıt pont Ön tudhatja a világon a legjobban, 
hiszen irodalmat tanít, úgyszólván ez a munkája, hogy tudja, minden ember annyira másként érez, 
annyira másként él meg mindent, hiszen ahogy két hópihe, úgy két agy és két lélek sem lehet soha 
egyforma, nincs két ember, aki pont ugyanúgy, ugyanoda születik, ugyanazokat a dolgokat és 
embereket ismeri, a világ dolgairól ugyanazokat gondolja, akik száz százalékos egyezést 
mutathatnának, hát akkor hogy is érthetnénk meg mi egymást, ha én például azt mondom, szerelem, 
akkor a Rékára (meg kicsit a Laurára, vagy régebbrıl még esetleg a Timire, a Hakapeszire és még 
némiképp talán az Enikıre, a Fruzsira és a Nikire gondolok – utóbbi három esetében nem feltétlenül 
ebben a sorrendben), de Ön meg nyilván másra, talán egy Lindára, egy Anitára, egy Katára vagy 
Zitára, így Ön is csak vagy azt tudja elképzelni, hogy én is ezekbe a Katákba meg Zitákba vagyok 
szerelmes, vagy hogy Ön volna szerelmes a Rékába, bár azért meg feltehetıen kirúgnák, ha 
kitudódna, de mondjuk azt már nem tudja elképzelni, hogy a Timibe milyen volt szerelmesnek lenni, 
mert ıt egyáltalán nem ismeri, de most, hogy így belegondolok, mivel a déseket nem tanítja, még a 
Rékát se tudja elképzelni. És ha el is tudná, akkor is csak azt tudná legfeljebb elgondolni, hogy 
Maga mit szeretne a Rékán (na ezért már hétszentség, hogy kirúgnák, meg mondjuk én is féltékeny 
lennék, nem is kicsit), de azt, hogy én mit és hogyan és mennyire szeretek rajta, azt még mindig nem 
tudná – ahogy mellesleg én sem tudom, csak érzem, a testem minden egyes kis részecskéjével, a 
sejtjeimmel és a sejtfalaimmal, de még a sejtközi folyadék legapróbb cseppjeivel is érzem, de 
megfogalmazni vagy megérteni, racionális kijelentésekre lefordítani képtelen volnék. Hát akkor hogy 
is érthetnénk egymást, Irodalomtanár, nemcsak magával, hanem bárki mással is, ó, istenem (aki 
egyre inkább úgy tőnsz, hogy tényleg nem vagy), ah, hogy perzsel a magány és közben egyszerre 
milyen hővös, milyen jeges is könyörtelen sziklakezed szorítása, ah, Halál, miért nem jössz már el 
értem, enyhet adni, mint sivatagban botladozó, megfáradt utazónak kulacs alján maradt, utolsó 
csepp vizet, ah...  
 
... 
 
Na, hát dióhéjban kábé ez – fejezte be belsı, szótlan kitárulkozását Sziránó. Most, hogy pillanatra 
elhallgatott dúlt lelkének folyvást szomorú dolgokat suttogó, monoton hangja, most tőnt csak fel 
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mindenkinek, hogy egy ideje már valami igazi síri csend állt be a teremben, nem a figyelmetlenség 
pempıs és langyos, de legfıképp maszatos, szuszogástól és szolíd horkolástól áporodott csendje, 
hanem a döbbent és feszült figyelemé, a torokból majd kiugró szívek dobbanást is visszafojtva 
figyelmezı hallgatásáé. Bár még egy szó sem hangzott el Sziránó részérıl, most értette meg 
mindenki. A legjobban persze Irodalomtanár, aki, ahogy Sziránó is megfogalmazta, úgyszólván 
azzal foglalkozik, hogy az ilyesmit megértse, de még az alantasabbak, a pórnép is legalább 
megsejtette, micsoda menthetetlen, tragikus sajgás, micsoda feloldhatatlan, örök bánat ül Sziránó 
lelkén már a kezdetek kezdetétıl fogva, hogy hiszen ez az ember azért ilyen vigasztalhatatlanul 
szomorú, azért ilyen menthetetlenül magányos, mert gondolkodik és érez, méghozzá nem is 
akárhogy és nem is akárki(k) miatt és helyett, hiszen ez az ember maga a modernkori, Hamletbe 
oltott, értelmiségi Jézus Krisztus, aki ı helyettük (is) csinálja mindezt, ıértük és ıhelyettük szenved, 
aki magára veszi mindazon érzelmi és intellektuális terheket, amelyek alatt bárki más már rég 
összeroppant volna, aminek köszönhetıen ık nyugodtan járhatnak a konditerembe gyúrni, a 
Szimplába pasizni és csajozni, amitıl nyugodtan ülhetnek az agyatlan számítógépes játékok és az 
este tizenegytıl hajnali ötig üzemelı Private Gold pornócsatorna mindent megmutató és szinte át is 
nedvesedı, ondóban tocsogó mősorai elıtt, amiért ık focizhatnak, kosarazhatnak, plázázhatnak, 
körmöt festhetnek és fıleg alhatnak, nyugodtan és gondtalanul, egész éjjel, ahogy egyáltalán, 
mindent csinálhatnak öntudatlanul és önfeledten, mert mindazt az erkölcsi ellensúlyt, azt a rájuk, 
mint egy fıre esı világfájdalmat, amit ezek mellett viselniük kéne, bizony egyes egyedül Sziránó 
viseli, megváltásul. 
 Ezért hát ez a végtelen magány, amin még az sem segít, hogy most mindenki ımiatta, 
szegény kis szenvedı Sziránó miatt hallgat, a Váczi Orsi is ezért fogja a kezét, fél-egy percenként 
kicsit megszorítva és hüvelykujjal megsimogatva a kézfejét, még azzal sem törıdve, hogy így, mivel 
Sziránó bal kezét Orsi jobb keze fogja, amitıl, bár Sziránó igen, Orsi nem tud jegyzetelni (holott 
elıbbi sosem nézi meg otthon, amit az órán felír, utóbbi viszont csak ennek köszönheti irodalom 
ötöseit), nem, nem, ezen semmi sem segít, az sem, hogy Orsival közben leveleznek is és Orsi 
biztosítja a már a halálra készülı és az élet végességérıl elmélkedı Sziránót, hogy nem, nem, olyat 
sosem szabad, mert Sziránó egy remek ember, egy csodálatos, pótolhatatlan, különleges és 
fantasztikus valaki, akinek gyönyörő a lelke és akit ı, Orsi is mennyire szeret, és aki nélkül ı sem 
tudja, mit kezdene a világban, valamint ne adja fel, felkiáltójel – nem, még ez sem segít, nem, nem, 
nem, ah, nem segít már semmi. 
 Épp ezért is történt úgy, hogy mikor Irodalomtanár feltette az ominózus kérdést, miszerint 
Valami baj van, Sziránó?, akkor erre válaszul mindezt gyorsan végiggondolva Sziránó valójában 
csak annyit felelt elhaló, fátyolos és rezignált hangon: Semmi, Tanár Úr, elnézést. 
 Most ı szorította meg Orsi kezét, aki ebbıl az egyetlen szorításból is érezte, hogy a helyzet, 
ha ilyet lehet egyáltalán mondani, még tarthatatlanabbá romlott: Sziránó ugyanis ezáltal az órából 
hátralevı, örökkévalóságnak tőnı huszonöt percen keresztül most már nem is sóhajthat. Csak "Fáj a 
szívem, a szó kihül. / Dehát kinek is szólanék". Aztán kicsengetés. 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Hagyd nálam végleg a dalt 

 

Most lefekszem Uram 

a durván ácsolt fa-priccsre 

csak így ruhástól 

háttal földnek , hanyatt 

összekulcsolt kezekkel, 

akár majd koporsómba 

s jönnek álmomban fehér vonatok 

átragyogsz a sötétségen 

állok talpig fényben , örömben. 

Most lefekszem Uram- 

magányom ırzi a csönd 

szárnyaim lekapcsolom 

s magam mellé teszem a kıre, 

nehogy elröpüljek 

denevér társaim után- 

hagyd nálam zálogban a dalt, 

mert tartozol már régen; 

elértem korod, 

de még nem kaptam meg az új ruhát, 

miben eléd állhatnék... 

Hagyd nálam végleg a dalt 

s feloldozlak szavad alól 

rongyaimban, de számon énekkel 

gyönyörőbb az út Uram. 

 

Vácrátót , 1982. május 18. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 
 

KÉP és VERS 
 
 

  

 

2013. júniusában a sors igen nagy próbatétel elé állított – 
kisebbik fiamat elveszítettem. Olyan helyzetbe kerültem, 
ahol saját magamon tapasztalhattam meg a mővészet 
gyógyító hatását.  
Gısi Vali versei sokat segítettek a talpon maradásban. 
Sorai megérintették lelkemet. Verseihez gyapjúképeket 
készítettem, mert úgy gondoltam, hogy Vali költészete és a 
munkáim együttesen tükrözik hően azokat a gondolatokat, 
érzéseket, melyeket nem tudok szavakba önteni. 
Lehetıséget kaptunk arra, hogy az Anyák, ha sírnak címő 
kiállításunk anyagát több helyen bemutathassuk. Vali 
versei és a gyapjúképek révén az érdeklıdık nyomon 
követhették, hogy mit érez a gyermekét gyászoló 
édesanya, hogyan próbálja feldolgozni veszteségét, és 
miként éli túl a lehetetlent… Munkáink végig kísérték 
napjainkat a mélygyász fájdalmas idıszakától a talpra 
állásig. Természetesen a fájdalom továbbra is ott maradt 
lelkünkben, de már képesek vagyunk folytatni életünket, 
örömöt lelni a hétköznapokban, meglátni a szépet és a jót, 
értelmet találni az életben.  
Következı, „Teremtı csend” címő kiállításunk anyaga 
életutunkra tekint vissza. A versek és a szobrok mesélnek 
az elsı szerelmekrıl, a gyermekvárás csodálatos 
pillanatáról, az anyaság örömérıl, gyermekeinkrıl, a 
gyász fájdalmáról, emlékekrıl, és a létezés örömérıl, 
szépségeirıl. A kiállítással célunk felhívni az emberek 
figyelmét az ıszinte emberei kapcsolatok fontosságára és 
szépségére, a mővészetre–, melyek mindig kapaszkodót 
jelentenek számunkra, egyúttal fontos szerepet játszanak 
lelki életünkben. 

 
Zsolnai Tímea 

 

Vallom, hogy „lélekúton” járok, amióta szembesültem a 
sors legkegyetlenebb próbatételével: egyik gyermekem 
elvesztésével, és próbálok írni e fájdalmas, titokzatos 
bensı utazás élményeirıl, és a bizonyságról is – mert 
megtapasztaltam – hogy van remény, létezik „azután” egy 
gyászoló anya számára is, s bár a fájdalom örök, 
vállalnunk kell sorsunkat, és reménykedni, hinni az örök 
igazságot: a szeretet végtelen erejét. 
A 2014-ben, öt helyszínen rendezett, Anyák, ha sírnak címő 
kiállítást, majd idén a Teremtı csend címőt, amely elsıként 
Gyırött, majd Balatonfüreden, (jelenleg Keszthelyen 
látogatható), és a készülı, immár kicsit összegzı 
bemutatkozót, Lélekúton címmel, Zsolnai Tímea 
mővészetterapeuta, alkotó álmodta meg, aki Interneten 
talált a verseimre. Tímea az Anyák, ha sírnak címő 
kiállítás-sorozat keretében, elsıként Székesfehérváron, a 
kiállítás teljes anyagával - huszonegy képpel - adózott 
Máté fia emlékének, amelyeket emlékezı verseim 
ihletésére, azokkal azonos címen alkotott az elsı, 
legmélyebb gyászévben.  
A Teremtı csend címő kiállításon már ízelítıt kaphattak az 
érdeklıdık az alkotó Paverpol-ejárással készült 
szobraiból, valamint különleges eljárással készült lopótök-
lámpáiból is, amelyek többsége szintén a verseim 
ihletésére született, de már az életigenlés, az ösztönösségen 
túlmutató, tudatos, életminıséget javító, alkotó élet 
reményében. A Teremtı csend címő kiállítás üzenete talán 
már tanítás: élni kell, élni érdemes, akkor is, ha sorsunk 
legkegyetlenebb próbatételét éljük meg közben.  

 
 

Gısi Vali 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA: A FÉNY születésnapján 72 x 72 cm, vegyes technika 
 

 
 
GİSI VALI: A FÉNY születésnapján 
 

Egy régi nyárból visszhangzik szavad, 
bár halkuló, de egyre kedvesebb, 
mint lágy szellı, ha érint, simogat, 
fényt csókolsz rám, ha árván könnyezem. 
 

Az éjben velem csillagként vajúdsz, 
s míg együtt tőrjük az ıs-szenvedést, 
emlékeimben fényként még kigyúlsz, 
hogy elriaszd a sötét rettegést, 
 

mi meglátogat ma is, néhanap, 
hogy messze őzzön éltetı reményt. 
S ha fogyna hitem, hallom hangodat, 
 

hogy minden csillag újjászületés, 
és minden könny a sorsunk gyöngyszeme, 
míg csillagfényként megszületsz vele. 
 

(Parafrázis: Shakespeare: XVIII. szonettjére) 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA: Angyalok sírnak, 63 x 64 cm, vegyes technika 
 

GİSI VALI: Angyalok sírnak 
 

Pokol a lét köröttem. 
Hitem amiért elvetélt, 
talán megbocsát az Isten: 
fénytelen, sötét minden, 
angyal sem él képzeletemben, 
csak bőn és félelem,  
karöltve, feslett-cédán, 
évre-év borul, foszlón, némán, 
az Idı is zordan átlép 
a világ ártatlan kínján. 
          Fekélyes lábnyomán 
oson a világ dúlt szégyene, 
mint kéjsóvár átkozott 
tiltott vágy után 

          Feloldozás helyett 
bőn és gyötrelem feszül 
meddı lelkeken, 
mint száraz főcsomók 
a megperzselt retaken. 
Sivár, már-már élettelen 
túlélı csupán az ember 
a kihőlt világban, 
egymásnak mind idegen. 
Üresen múló nappalokra ájuló, 
örök éjszakák várják 
hogy a sötétben 
együtt járják a lét halálos, 
lassú, végsı táncát 

          Föld és ég jajong velem: 
reménytelen, halott tetem. 
Ha mégis angyalokról álmodok, 
csapzott szárnnyal, 
némán, mind zokog, 
egy van, ki biztat még,  
és mosolyog. 
némán mind zokog. 
Álmomban, ha én is ott vagyok, 
egy köztük biztat még, 
s mosolyog. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA : Lelkem szürke ég: 60 x 60 cm, vegyes technika 
 

 
 
GİSI VALI : 
 

Lelkem szürke ég 
 
lelkem szürke ég 
a felhıkbıl könny pereg 
dermedt esteken 
árnyékoddal táncolok 
följajdul örök dalod 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA: Csillaggá csókoltalak 65 x 65 cm, vegyes technika 
 

 
GİSI VALI: 
 

Csillaggá csókoltalak 
 
Voltál  
az áhított, 
édes teher, 
gyönyörő kínban szült varázs. 
Öleltem pöttöm testedet, 
míg csitult 
a lármás sírás. 
 
Hozzám  
hajolsz ma 
a végtelen, 
hővös-kék felhıkön át, 
csillaggá csókoltam lényedet. 
Emlék vagy, 
vigasztalás. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA:  Újjászületés,  55 x 65 cm, vegyes technika 
 
 
 

GİSI VALI: Újjászületés 
 

Most minden hajnalt áldva élek át: 
hogy fény töri át szobám ablakát, 
és új erıvel tölt el a tavasz, 
s mi évtizedig bánatból fakadt: 
pirkadatkor fölragyog a csönd. 
 
Messze tőnik a sötét látomás, 
az otthonom már nem csak puszta ház, 
mert ablakában Mindenség terem 
emlékvirágok nınek hirtelen, 
és könnyeimen gyémántfény ragyog. 

 

A könnyő légben felhık foszlanak, 
mint fényes szárnyú fınixmadarak, 
ha megújulnak halott hamvakon, 
és feltámadnak fahéj-ágakon, 
tőzhalálból, arany lángolással. 
 
Ilyenkor az élet gyönyörő, 
virág éled velem, és zsenge fő. 
Valami nagy-nagy ünnep közeleg, 
s én vágyakozom, mint egy kisgyerek: 
újjászületünk mind e tavaszban. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

ZSOLNAI TÍMEA: Halottnak hitt szavak  45 x 65 cm, vegyes technika 
 
 

GİSI VALI: Halottnak hitt szavak 
 

Ahogy a hínár alatt 
makacs kagylóban 
megbújó 
félénk gyöngyszemek 
titkát sem tudja más, 
csak a tengerek, 
úgy rejti titkomat 
lelkem tengermélye, 
mely minden kínt 
hosszan rejteget. 
 

S a fájó, 
bús titokban fogant 
néma gondolat, 
mielıtt végsıt hördül, 
halálos kín alatt 
még megszüli kárhozott, 
véres magzatát, 
nem bánva már, 
hogy nem érti ıt 
a gúnyos, rút világ 

Utolsó sóhaja alatt 
zihálva megszületnek 
a halottnak hitt szavak, 
s féltett titkomról 
feloldozást remélve, 
esengve vallanak, 
ahogy lassan, ernyedten 
a szürke, győrött 
papírlapra hullanak, 
s bennük új életre kél 
a tőnı gondolat 
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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

Sors-húrok 
regény – folytatásokban 

 

 
4. 

 
 

III. Életek között 
 

„Ahogy az élet kereke körbefordul, úgy követik egymás után az egyén fejlıdését a születések és 
halálok.”  - Ilyen s ehhez hasonló gondolatokat sokat olvasott az utóbbi években. Sokat foglalkozott 
a halállal.  66 esztendıs volt. Teljes békével várta a halált, ami nagyon sokáig nem kívánta szólítani. 
Jó ideje már úgy érezte, nincs teendıje több ezen a földön. Szemei meggyengültek, gyakran elfáradt 
olvasáskor. Lábai szintén nehézkesen mozogtak, társai – kikkel évtizedek óta együtt volt, lassan 
mind eltávoztak már mellıle. Mellıle?  Mennyire voltak itt mellette? Egy cella-háznyira, de oly 
keveset együtt.  S mégis a ritka találkozók, beszélgetések, közös imák egy-egy lapot  tettek ki életük 
könyvében, mely lassan betelt. 

Sokat gondolt arra az idıre, pillanatra,  amikor a lelke majd elhagyja testét, hogy a tér és idı 
nélküli állapotba merüljön. 

Foglalkoztatta, hogy végigéljen minden pillanatot az életébıl újra- és újra, minden részletre 
kiterjedıen amire csak emlékezni tud; hol mi volt amit jól tett meg, amit nem jól tett meg, amit 
elmulasztott egyáltalán megtenni, - hogy amikor majd „értékelik” égi bírái ezt az életét könnyebb 
legyen számára az elszámolás.  Errıl gondolkodtak, de szinte sosem beszéltek. 

Pedig találkoztak  – fıleg a keletiek tanításaiban, azzal,  - hogy ott, a két élet között tervezik meg 
a következı életüket is.  

A katolikus egyház tagadta a reinkarnációt, de meditatív állapotában gyakran szembesült ezzel a 
képpel, hosszabb böjtök után szinte mindig álmodott, vagy meditációban eljutott ehhez a síkhoz. 

Érezte amint az életek közötti állapotában az erkölcsrıl alkotott földi elképzelései kitágulnak, s 
szinte látnoki betekintést engedtek az emberi élet céljába és értelmébe. 

Tudta, hogy ezek az állapotok nem messze vannak már,  s azt is tudta, hogy az „ottani” 
érzékelések, alig fognak különbözni itteni legmélyebb érzékelésétıl. 

 
Készült az átmenetre, imákkal, Isten állandó, s mindent betöltı jelenlétének érzetével, lelke teljes 

átadásával várta, hogy „szólítsák”, s İ részese legyen a legnagyobb misztériumnak. Évtizedek óta 
nem félt már a haláltól. 

 
Már nem volt jelentısége, hogy mikor távozik a „földszintrıl”, az anyagi világból. Gondolatai, 

álmai, fantáziái, személyisége – olykor itt is volt még, máskor a magasabb, tisztafényő szinten is – 
mind közelebb és közelebb vitték az univerzummal való titokzatos egység felfogásához, mely a 
legfelsı emelethez vezeti. 

 
Hatvanhatodik esztendejének betöltése elıtt két nappal az alkonyi órán kiült a kis gyógynövény 

kert sarkába. Majd negyven esztendıt töltött a rendházban. Vérvörös volt az ég a lebukó égı 
napkorongtól, melybe különös alakú, szürke felhıcsíkok úsztak bele mint folyón az uszadék fák a 
tiszta víztükörbe, s szinte olyan érzése volt, hogy lángra kapnak ezek az úszó fák.  Aztán két 
felhıcsík teljesen elkeskenyedett, s keresztezte egymást.  Egy hatalmas kereszt íródott az égre, 
beleúszott a narancs-színő napkorongba, mintegy négyfelé vágva a minden egészt kifejezı kört.  
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Megyek Uram!  Köszönöm – mondta hangosan – ami nem volt hangos, csak a néma ima után 

tőnt annak.   
Úgy érezte, hogy többé már nem önmaga, nem érzett semmit csak valami különös eggyé 

olvadást a léttel, a létnek minden megnyilvánulásával.  
Szemei nyitva voltak, de mintha már nem azzal látott volna, tagjai nem mozdultak, de mintha 

mégis nagyon könnyő lett volna, mintha teste megfiatalodott volna. Érezte könnyőségében, fizikai 
korlátok nélkül nem mozog, de lebeg, szeme nézte-nézte a napkorongot, a vörös izzásból lassan 
kiúszó keresztet. Érzékelte, hogy egész testével látja a remete-rendházat és az erdıket is, a tavat a 
rendház alatt. Látta Bálint testvért a másik házban amint lehajtott fejjel imádkozik, s azt is tudta, 
hogy hol tart az imában.  

Most fedezte fel, hogy a bodzafa a kapuval szemközt, - ami szinte cella-házával egy vonalban  
állt – vékony csemete volt annak idején amikor elıször ment keresztül a kapun, most egy nagyon 
inas, öregember sovány testére, karjaira, lábaira hasonlított.  – Így öregedtünk egymás mellett?  - Fa 
testvérem, benned hány élet van? Mennyi összegyőjtött tapasztalat? Élj még, légy tanúja az itteni 
életnek. Mintha érezte volna, hogy megsimogatja a fa gyér koronájának hegyét, s mintha a fa is 
meglegyezte volna ıt – egy halk suhanás volt köztük, s már túl volt a templom tornyán. Halk, éteri 
hangon szólalt meg torony-lakhelyén a harangjáték finom melódiája. Jól ismert dallam volt, s hálás 
volt, hogy kíséri. 

 
Fent vagyok! Magasságban. De hiszen ez égi magasság.  Látom a kolostort, a templom tornyot, 

az erdıt. Hajnalodott. A fény emelkedın, hosszú árnyékot vetett a tóra, a tavon túl a tarlóra. 
Felszállt! 

 
A pillanat fenségében érezte a szikrázó, tiszta fénybe való boldog belemerülést, amely vezette, 

vezette ..., - visz a Halál Urával történı találkozáshoz, aki majd bele fog tekinteni a Élet-tükrömbe. 
Meglátja minden jó és gonosz cselekedetemet, mert e tükörben ez pontosan látszik, - feléd tartok 
Atyám!  Természetes otthonom felé tartok – Atyám!  

 
Emericus elindult a „földszintrıl” s a „szigetek közti térbe” ért, amely az életek közti élet útjára 

terelte. 
Uram bocsáss meg! Uram légy velem! 
 
A fény mindennél fényesebb, meghatározhatatlanabb, valószínőtlen valóság volt, ahol haladt, 

ami különös haladás volt a nagy boltíves kapu felé, mely tágult és nıtt ahogy közeledett, csillogott 
mint a fehér márvány, s mégis áttetszı volt, ugyanakkor anyagszerő is mint a friss fehér mészkı,  
amikor fehér ruhás magas alak köszöntötte, valami megfoghatatlan határ után.  Nem tudta mi ez a 
határ – de azt tudta, hogy valamit elhagyott – valamibe belépett.  

Nem volt semminek határa körötte, s nem is volt „körötte”’, és mégis.... Látta – illetve nem is 
tudta, hogy hogyan van ez, hogy lelkének szeme érzékelése volt a látása, s teljes testetlen 
mindenével érzékelte, hogy ott van Silvanus Testvér, Francesco, és ellibben mellette Cintia. Nem 
kellett beszélni s ı mégis hallotta ıket, s ık hallották ıt, beszéd, hangok és figyelés nélkül. Olyan 
mérhetetlen szeretet áramlott szét lelki lényében és körülötte, hogy szinte úszott benne. 

Megmerítkezett a létnek ebben a különös, testi kötöttségektıl mentes felhıjében, felhı volt İ is 
a végtelen kékségő felhıben. Eggyé olvadt azzal. Szabadon lebegett, „tudta”, hogy ebbıl a 
szabadságból indul el következı próbatételére – egyetlen, vagy sokadik életére, - s ide érkezik ismét 
vissza teste halálával. Itt ez valahogy természetes és nyilvánvaló volt, nem úgy mint a földi szinten. 

Úgy érezte, hogy  megértette a „hollétét” e tér és idınélküli világban, mert ismerte  az 
univerzális szimbólumokat. (Az „érezte” és  „megértette” fogalmak persze itt már nem azt 
jelentették, mint a földi világban.)  
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Szerencsés volt e téren, hiszen évtizedek álltak rendelkezésére, hogy ezekkel is foglalkozzon, 
ezeket is raktározza, a túlvilági utazás bıröndjébe. E szimbólumok a kulcsok e csodálatos lét-állapot 
„szobáihoz”. 

 
Reggel – amikor az ételes tálkáját hozták, hogy beadják számára a kis ablakon -  Emericus kint 

ült kis székén, fejét falnak támasztva. Szeme a magasságba révedt, - mintha valami szépséges 
képben gyönyörködés pillanata nyőgözte volna le – örökre. Arca sima volt, szája mintha szóra nyílt 
volna, egy halvány mosoly két íve rögzült rajta. 

 
Csendes távozását csendes temetés követte. A rendházban már csak heten éltek Isten végtelen 

kegyelmét keresve. 
Az Úrnak 1784-ik esztendejében. 
 
Nem sokkal halála után a Kamalduli Rendet (még 1784-ben) II. József feloszlatta, s a majki 

remeteség masszív falakkal ölelt, kicsi fehér házaira röviddel ezután egy másfajta teljes csend borul. 
 
 

* 
 
 
 

 
 

Folytatjuk… 
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KÉPESLAPOK 
 

SZ. PİRDY MÁRIA 
 

Képeslapok Máltáról 
(elsı rész) 

  

Kész kulturális sokk ez a pici ország, az ember beleırül, hogy mindent megnézzen, megörökítsen, 
idı pedig véges az egy napba belezsúfolható látnivalóhoz. 

Pedig itthon nagy mőgonddal megterveztem az egyes napok útvonalát, az úti könyvet kipreparáltam, 
színes jelzıcsíkokkal jelöltem, hogy könnyebb legyen követni a tervet. Mondanom sem kell, a 
programok csonkák maradtak, mert a gyakorlat egészen másképp alakult. Sokkal többet idıztünk 
egy-egy városban, faluban a fıbb látnivalók helyszínén, mint a könyv bejelölései alapján azt itthon 
gondoltuk. 

Sliemába érkezésünkkor még sütött a nap, az öböl túlsó felén Valletta a legszebb arcát mutatta (azt 
hiszem, az ismert képek a fıvárosról ebben a napszakban készülhettek). Sliema az öböl parti modern 
szállodáival pedig reggel és kora délelıtt volt igazán „fotogén”. Nagyon jó helyen laktunk, a 
szállodánk reggelizı étterme a nyolcadik emeleten volt, onnan bármelyik napszakban lehetett 
fényképezni és evés közben is gyönyörködni a kilátásban. Szemben feküdt a Manoel-sziget, és a 
szigeten 1723-ban épített négyzetes erıd, a négy bástyával. 

Az érkezéskor elég erélyesen kellett érvelni a recepcióssal, mert egy ablaktalan lyukat kaptunk, 
mondván, mást nem tudnak adni, tele a szálló. Azzal érveltem, hogy sok hét óta tudják/regisztrálták, 
hogy ezen a napon jövünk, nem hiszem el, hogy ezt nem vették számításba. Mi nem ilyen szobát 
rendeltünk és a visszaigazolásuk sem ilyen típusú szobára szólt. Kértem, hogy hívja a vezetıt. Erre 
azt válaszolta, hogy már nincs a szállodában, holnap igyekeznek megoldást találni. Végül is sikerült 
másnap reggel a menedzserrel beszélni és elérni, hogy átköltözhettünk egy tágas, kellemes szobába. 
Attól kezdve nagyon kedvesek voltak, bármit kértünk, kérdeztünk tılük. A késıbbi napokban 
találkoztunk Máltán dolgozó magyarokkal (fiatalokkal), akik elmondták, hogy ott, fıleg a 
szolgáltatás területén a határozott fellépés nagyon fontos, nem szabad nyuszinak lenni, ha nem a 
honlapjuk szerint kért és fizetett komfortot, minıséget nyújtják. Elmondták azt is, hogy kb. egy éve 
nagy számban érkeztek magyarok Máltára, szinte azonnal kapott mindenki munkavállalási engedélyt 
és munkát is. Mostanában már nehezebb jó munkához és lakáshoz jutni, mert a szigetre sok afrikai 
jött, fıleg Etiópiából, akik csökkentik az Európából érkezık esélyeit. A magyarok közül többen 
fıleg nyelvtanulási céllal jöttek ki, itt szinte minden helyi beszél angolul, a turistaként érkezık 
legtöbbje is, ezért a kommunikáció nem okoz problémát, ingyen nyelvgyakorlat. 

Másnap (vasárnap) reggel elindultunk a kikötı felé, hogy hajóval átmenjünk Vallettára (még este 
feltérképeztük, honnan indulnak a hajók a fıvárosba). Míg a kikötıben ácsorogtunk, többen 
ajánlottak egy napos hajóutat Gozo- és Comino-szigetre, az Azúr ablakhoz és a Kék lagúnához. 
Kicsit sokalltuk a fejenként 35 eurót, de az utolsó „becsalogató” jó érvet mondott: vasárnap 
Vallettában minden zárva van, oda ilyenkor nem érdemes menni. Ez el is döntötte, hogy akkor irány 
a szigetek! (Utólag jó döntésnek bizonyult, mert hiába volt bérletünk az utazásokhoz, sem az Azúr 
ablakhoz, sem a Kék lagúnába nem juthattunk volna el másképp, csak ha helyi taxist és hajóst 
fogadunk. Így viszont mindenhova helyben vittek, nem voltak kiesı idık az átszállások miatt. 

A kétárbocos hajó kikötött Māarrban (Mdzsárrban), onnan minibuszokkal keresztülrohantak velünk 
Gozo-szigeten (a monda szerint Calypso itt csábította el évekre Odüsszeuszt), egészen a túlsó feléig, 
ahol kb. fél órát adtak a nézelıdésre. Sajnos, elég sok sziklát kellett volna megmászni, hogy az Azúr 
ablak közelébe juthassunk, de a mi tempónkhoz kevésnek találtuk a kiszabott idıt, ezért inkább 
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nézelıdtünk és a távolból néztük az ablakot. Ilyen szögbıl a szikla-ablak hátterét nem a tengervíz 
színe „festette” kékre, vagyis nem azúr, hanem levegı-kék ablakot láttunk és örökítettünk meg. De 
így is szép volt. És persze, nem csak ez az egy ablak létezik, de Dwejrának (Dzsvedzsrá) arról a 
helyérıl, ahová minket vittek, csak ez az egy látszik. Visszafelé megálltunk a sziget fıvárosában, 
Victoriában, és bóklászhattunk majdnem egy órát. Bármilyen hihetetlennek hangzik, a 
legemlékezetesebb élményem a Citadella felé vezetı út egy szakaszának kis bazaltkockákkal 
kövezése volt ívelt sablonokkal (persze, vasárnap lévén minden szerszám az úton hevert). Mert, 
hogy ilyent még nem láttam! A katedrálisba menni már nem volt idınk, és a Citadellára sem 
felmenni, ahonnan az egész szigetet be lehetett volna látni, mert a motorunk már nem bírja a 
száguldozást, ráadásul, mint Málta legtöbb helyén, az utcák le-fel követik a domborzatot, ami tovább 
lassítja a járásunkat. 

A buszokkal visszavittek a kikötıbe, ahol ismét felszedett a hajónk, a Fernandes II, és áthajóztunk 
Comino-szigetre (a köményt termı sziget és kalózok búvóhelye 1291-tıl 1530-ig, míg a Máltára 
érkezı johanniták birtokba nem vették Cominot is), a Kék lagúnába. Na, ez maga volt a csoda! Ilyen 
kék vizet még soha nem láttam, pedig néhány tíz évvel ezelıtt, Dubrovnikba lefelé vonatozva a 
hegyrıl, mikor megpillantottam az Adria kék vizét, azt gondoltam, ennél szebb látvány nincs is talán 
a világon. De ez az öböl még annál is lenyőgözıbb volt. A velünk kiránduló fiatalok mindegyike 
hozott magával fürdıruhát, kipróbálták a lagúna vizét. (Sıt, a hajó fedélzetén is lehetett napozni, az 
utasok legalább fele süttette magát az alsó és felsı fedélzeten a Gozoig tartó majdnem másfél órás 
úton. Szépen kipirulva érkeztek meg Cominora). Mi felmásztunk a hajókikötıbıl induló lépcsıkön a 
hegy tetejére, és onnan fényképeztük a lagúnát minden irányból. Majd a vendéglátó pavilonoknál 
söröztünk, illetve hőtött gyümölcssalátát ettünk. Behajóztunk és alig értünk ki az lagúnából, a tenger 
vize felborzolódott, egyre nagyobb hullámokat vetett. A hajó is ugyancsak ringott fel-le, és ahogy 
erısödtek a hullámok, a faeresztékei ijesztıen nyikorogtak. Az ifjabb korosztálynak, akik a 
lagúnában rádolgoztak a napozásukra, és szerintem többen napszúrást kaptak, a hajó ringására a 
hányingerük csak fokozódott. Fél úton visszafelé már a felnıttek is hánytak a zacskókba, szóval a 
hatalmas jókedvet elfújta a tengeri szél, eltörölték a hullámok. Mi az alsó fedélzeten utaztunk oda és 
vissza is. A felsırıl mindenkit leküldtek a tengerészek, amikor a hullámok egyre jobban emelték és 
süllyesztették a hajót. Amikor már nagyon háborgott a víz, nem mertem ülve maradni az asztalon (a 
fedélzeten mindenki oda ült, ahol helyet talált), attól féltem, hogy lerepülök róla. A kis étteremben 
ember-ember hátán szorongott. Bejárati ajtójának kapaszkodójához „kötöttem ki” magamat, ott 
álltam végig, a kikötıbe érkezésig, a kezem egészen elzsibbadt a görcsös fogásban, a párom pedig az 
asztalon ülve kapaszkodott annak szélében. Szerencsére a mi gyomrunk nem fordult fel, így a baljós 
gondolatainkon kívül más bajunk nem esett. 

Másnap, a reggeli után, felfurakodtunk a Vallettába tartó buszra, egész napos nézelıdési céllal. 

Elıbb a buszokról, közlekedésrıl. Vettünk hétnapos jegyet, ami fejenként 6 euró 50 centbe került. 
Ezzel aztán minden buszra fel lehetett szállni, az egész ország területére érvényes volt. Elképesztıen 
kicsi összeg, nem is tudom, hogyan és miért tudják ilyen alacsonyan tartani a jegyek árát?! A 
buszokra elıl lehet felszállni, be kell mutatni a jegyet, a leszállás a középsı és hátsó ajtónál van. Az 
egy hét alatt egyszer jöttek ellenırök, szigorúan büntették a jegy nélkül utazókat. Az összes régi, 
omnibusz formájú, már-már jelképpé vált színes (sárga-narancs-fehér) buszukat, ha jól tudom, 
cserélték le légkondis, modern jármővekre. Azt, hogy eltőntek ezek a vicces, nosztalgia-buszok, csak 
a magamfajta turista sajnálja. A buszok csak akkor állnak meg a megállókban, ha kézlengetéssel 
jeleznek a sofırnek, vagy ha leszállni kívánó utas jelzett. Különben úgy húznak el, mint a vadlibák. 
Ha a vezetı úgy ítéli meg, hogy a busz már tele van, hiába lenget az ember, akkor sem áll meg. 
Többször maradtunk emiatt hoppon. A települések teljesen összeépültek, nem lehet tudni, hol 
végzıdik az egyik és hol kezdıdik a másik, mert sehol nincs a jelzıtábla, csak a buszmegállók 
feliratából (ha van idıd elolvasni a mozgásban lévı jármőbıl) lehet tudni, hogy már másik városban 
vagy faluban járunk. Emiatt mindig kértük a vezetıt, hogy szóljon, ahol le kell szállnunk, de erre a 
kérésünkre többen is úgy reagáltak, hogy ık nem idegenvezetık. Szóval, nem nagyon készségesek, 
az utasok viszont sokkal segítıkészebbek. Az utcák nevét is nehéz azonosítani, mert az utcatáblák 
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gyakran hiányoznak, vagy több sarkot kell gyalogolni, hogy megtudd, merre jársz. A házakon nem 
utcaszámok, hanem kerámia névtáblák vannak, felirattal, ilyenek például: Carsal, Exodus, Twilight, 
Carmen, Saviour, Pawl stb. Gyakran látni a falmélyedésekben, vagy éppen a ház sarkából kiálló 
(úgyis mondhatnám: lebegı) szentek szobrait. Többségük Szőz Mária a Kisdeddel (hatalmas Szőz 
Mária kultusz van országszerte), de más szenteket például Szent Pál, Szent Ágota (Málta 
védıszentje), Szent András, Szent Anna szobrot is fényképeztünk. 

A helyiek gyakran keresztet vetnek, s mutató- és középsı ujjukra csókot lehelnek, amikor a busz 
vidéki útra indul. Nagyon vallásos nép, nagy többségük római katolikus. A keresztény hitre térésüket 
Szent Pálnak tulajdonítják, aki i.sz. 60-ban itt, Málta partjainál szenvedett hajótörést, és amíg a 
szigeten tartózkodott, (eredményes) hittérítı tevékenységet folytatott. 

A félszigetre épült fıvárost a rend hatodik nagymestere, Jean Parisot de la Vallette alapította 1566-
ban, egy évvel a törökök ostromának sikeres visszaverése után. A rend eredete a keresztes háborúk 
idejére nyúlik vissza. 

A 11. sz. vége felé bencés szerzetesek, itáliai kereskedık és utazók az egyiptomi kalifa engedélyével 
Keresztelı Szent Jánosnak szentelt kápolnát és menedékházat építettek a zarándokoknak 
Jeruzsálemben. Amikor a kereszteseknek 1099-ben sikerült Jeruzsálemet bevenni, az ide 
zarándoklók ápolására és szállásuk biztosítására egyre több befogadó helyet alakítottak ki a hálás 
életben maradottak adományaiból. Keresztesek is csatlakoztak ispotályosokhoz (johannitákhoz), és a 
rend egyre gyakrabban vett részt katonai tevékenységekben is, a muszlimok elleni háborúk miatt, és 
a zarándokok védelme érdekében. Független renddé II. Paszkál pápa nyilvánította, majd pápai 
védnökséggel 1137-ben megalakult a Szent János Ispotályos Rend, szerzetesi és lovagi célzattal. 
Tagjai csak nemesek lehettek, két éves próbaidı után, melybıl egy évet ápolóként dolgoztak, egyet 
pedig harcban töltöttek. 

Szaladin szultán 1187-ben visszafoglalta Jeruzsálemet a keresztesektıl, a johanniták a Szent Várost 
elhagyva Akkoba települtek át, majd 1291-ben onnan is menekülniük kellett, elıször Ciprusra, ahol 
a hajóépítést is kitanulták, de a királyi házzal való konfliktusuk miatt új hely után néztek. 1309-ben a 
genovaiakat kiőzték Rodoszról és a rend ott alakult független állammá. Az öblöt masszív 
erıdrendszerrel vették körbe, hajóhadat építettek, amellyel „békeidıben” a földközi-tengeri 
kereskedelmüket folytatták és a hajóikat kalózkodásra is használták. Felépítették a Nagymesteri 
Palotát és a katedrálist, új kórházat hoztak létre. A török szemet vetett Rodoszra, a harcok 1455-tól 
kisebb-nagyobb megszakításokkal folytak, de a nem sikerült megvetni a lábukat a szigeten, a lovagi 
állam sikeresen ellenállt. A johanniták újabb erıs falakat húztak a meglévık köré. Második 
Szulejmán 1522-ben hatalmas hajóhaddal, mintegy százezernyi harcossal érkezett a város falaihoz és 
a francia származású nagymester a békés elvonulásuk ellenében átadta a törököknek a várost. A 
lovagok évekig bolyongtak, míg 1530-ban V. Károly spanyol királytól és német-római császártól 
megkapták Máltát egy csupa aranyból készített és drágakövekkel ékesített máltai sólyomért, 
amelynek az évszázadok során nyoma veszett. (Máltai sólyom – Humphrey Bogart film!) 

Partraszállásuk után a lovagok folytatták kalózakcióikat a tengeren, ápolták a betegeket és a harci 
tevékenységeket sem hanyagolták. Amikor a flottájuk megsemmisült egy hatalmas szökıárban, 
kiépítették azt az erıdítményrendszert, ami még mai látható és hatásos védelemnek bizonyult 
az1565-ös török támadás és a világháború idején is. 

A városkapu környékén most nagy átalakítási munkálatokat végeznek, lebontották a régi városkaput, 
az elterelések és elkerítések miatt a hatalmas, vastag falak egy része és a Szent Jakab erıd csak a 
térképen követhetı. Ami a városba vezetı hídról látható, jól mutatja ennek a védelmi rendszernek a 
kialakítását, masszív voltát. A régi színház romjainak felhasználásával szabadtéri színházat 
alakítottak ki, mellette épül a Parlament modern épülete. Mögöttük, az 1566-ban épült Gyızelmi 
Miasszonyunk templomban restaurálási munkát végeztek, a templombelsı jobb oldalát állványzat 
takarta, mögötte restaurátor dolgozott, de a letakart oltárrészek, az ideiglenes álmennyezettel fedett 
barokk freskók nélkül is szépnek láttuk a város legrégebbi épületét. A Szent Katalin templom 
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szomszédságában a tekintélyes Auberge de Castille et Leon e Portugál, az egykori kasztíliai és 
portugál lovagok szálláshelye ma miniszterelnöki rezidencia (és nem látogatható). 

Valletta utcái a sziget hossztengelyével párhuzamos fıutcák és rájuk merılegesek a jóval szőkebb 
mellékutcák (Négyzethálós, mint Lisszabon földrengés sújtotta részén épült városrészé). Szinte 
minden házon van színes, zárt faerkély/fabalkon, amelyet állítólag azért építettek, hogy az 
asszonyok, akiknek tilos volt (egyedül) utcára menni, a szomszédokkal itt éltek „társasági életet”. Mi 
a Kereskedık utcáján indultunk el, itt az elején található az Információs iroda, ahol 
„felszerelkeztünk” Málta és a fıváros legújabb térképeivel. Szent Pál Hajótörésnek templomában 
adománnyal köszöntük meg az elızı napi szerencsés megérkezésünket Sliema kikötıjébe. Az utca 
közepét elfoglalták a különbözı portékákat árusítók standjai és a bámészkodók tömege. A Szent 
Elmo erıdnél nem engedtünk a sétakocsisok unszolásának, és a másik fıutcán, a Repubblikán 
jöttünk visszafelé. Az 1572-ben épült, majdnem 100 méter hosszú Nagymesterek Palotája elıtt, ami 
most a köztársasági elnök hivatala és a Parlament ülésezésének a helye, amíg nem adják át az új 
épületét, végignéztük az ırségváltást, majd belépıjegyet váltottunk a Szent János társkatedrális 
(társa a Mdina-i Szent Pál katedrális, 1816-ban VII. Pius pápa együtt emelte a két templomot 
püspöki rangra) megtekintésére. A reneszánsz katedrálist Girolamo Cassar, Málta híres építésze 
tervezte és 1572-1581-ben épült a lovagok összejövetelei számára, belseje azonban már 
agyondíszített barokk. 1603-ban oldalszárnyakkal toldották meg, 1736-ban pedig oldalfolyosókkal. 
Kaptunk angol nyelvő idegenvezetı készüléket, térképpel együtt. Hasznos lett volna, ha van 
harmadik kezem a fényképezéshez, mert a kettı együtt nem ment. Miután a készülékem átváltott 
spanyol nyelvre és sehogy sem tudtam visszahozni az angolt, a fényképezés mellett döntöttem, a 
készüléket a térképpel együtt a hátikámba raktam. Csak reméltem, hogy valamilyen megfigyelı 
kamera nem szúrt ki, hogy el akarom lopni a templomi kelléket. A fıhajó alagútboltíves, 57 m 
hosszú és 19,5 m széles. Padlózatát teljesen márványberakásos sírlapok borítják, alattuk a lovagi 
rend, továbbá híres családok (Medici, Grimaldi, Gonzaga, Orsini stb.) tagjai nyugszanak. A fıoltárt 
Lorenzo Gafá készítette márványból, bronz és féldrágakövek felhasználásával. A templom kincsei 
közé tartozik Caravaggio híres Keresztelı Szent János lefejezése címő alkotása is. (A festı 1606-ban 
menekült ide Nápolyból, itt alkotott két évig, még a rend is felvette tagjai közé, de verekedésbe 
keveredett és bebörtönözték. Onnan elıször Szicíliába, majd Nápolyba menekült, ahol az úton 
szerzett betegségébe belehalt.) A templom minden részlete, festménye híres alkotók keze munkája. 
Az ember szeme belefárad a sok csillogásba és a nevezetességek követésébe. Ezért nem is értem az 
olyan véleményeket, hogy „Vallettára egy nap bıven elég”, mert ha lett volna elég idınk, legalább 
fél napot töltünk a templomban, és talán akkor sem láttunk volna mindent. A katedrális oldalbejárata 
elıtti Great Siege téren áll a Nagy ostrom (1565) háromalakos bronz emlékmőve, amely a 
Szabadságot, a Bátorságot és a Hitet szimbolizálja. A szoborcsoport elıtt mővészek üldögéltek 
széles napernyık alatt, és helyben készítették/árusították a festményeiket, filigránjaikat, láncokat 
keresztnevekkel, bizsuikat. 

Ezután megkerestük a Felsı-Barakka kertek bejáratát. Rendır igazított útba, mert az elterelések 
miatt az Információs irodában kapott térképet nem tudtuk használni. Kettıs árkádos verandájáról 
gyönyörő kilátás nyílik az öbölre, a szemben fekvı Három városra (amit, bár benne volt a 
programunkban, feláldoztunk a Szent Pál-öbölért) Sengleára, Vittoriosára (mostanában inkább 
Birgu-t mondanak és írnak) és Kalkarára, valamint a Ricasoli-erıdre, továbbá az alatta elterülı nagy 
kikötıre, amelyet a Szent Péter és Szent Pál bástyáról az Old Saluting Battery 16. századi ágyúi 
tartanak szemmel. Minden délben tüzérségi uniformisba öltözött tüzérek a régebbi korok 
hagyományának folytatásaként (kezdetben reggel-délben-este, majd késıbb minden egyházi-világi 
ünnepen) elsütnek egy ágyút (örülnek a turisták!) A kettıs árkádsor tetejét 1775-ben biztonsági 
okokból!!! lebontották, mert rájöttek, hogy néhány összeesküvı pap titkos összejöveteleit a tetın 
tartja. 

A kerti sétánk során rátaláltunk az elıször Ausztráliában látott (ott ıshonos) és általunk csak 
kémcsıkefe virágnak (egyébként a becsületes ottani neve üvegmosó-kefe virág) nevezett növényre. 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 2. szám 
 

 86 

Fényképezésre csábított a lila virággal tömött fa alatt a hozzáillı lila kalapban elvonuló hölgy is (bár 
a felvételen csak tüzetes szemlélı veheti észre). 

Visszafelé újra megörökítettük az Auberge de Castille et Leon e Portugál szomszédságában lévı két 
templomot, a szabadtéri színház oszlopsorát, mert a fényviszonyok változása miatt sokkal szebb 
képeket lehetett készíteni, mint az utunk elején. 

A következı útiránynak Ta’ Qali (Tááli)→Mdina→Rabat→Dingli Cliffs-et (Dingli-sziklák) jelöltük 
ki. Elıtte való nap viszont töröltük belıle a sziklákat, mert úgy éreztük, hogy sok lesz egy napra. A 
recepcióstól érdeklıdtünk, hányas busszal és melyik buszmegállóból induljunk. Készségesen 
elmagyarázta, hogy a 202-es busszal a Marks és Spencer elıtt kell felszállnunk. Mivel a buszok, a 
menetrendjükhöz képest, eléggé megbízhatatlanul érkeznek a megállókba, bizony majdnem fél órát 
szobroztunk. Nemsokára hatalmas térre érkeztünk, ott azt mondta a buszvezetı, hogy végállomás. A 
busz pont a másik irányba közlekedett és nem Dingliben, hanem itt, Pembrokban volt a végállomása. 
De egyet se búsuljunk, mondta a közben odajött forgalomirányító, hamarosan itt lesz a 205-ös busz, 
az tényleg Dinglibe megy. A turista ne idegeskedjen, ideje, mint a pelyva, még akkor is, ha a 
mindjárt 25 perc múlva esedékes. (Összeszámolva: a napból eltelt csaknem egy óra ácsorgással.) A 
buszon se’ perc alatt eldöntöttük, mégis elmegyünk Dinglibe, az legalább biztos pont az útvonalban. 
Lestük az elsı állomást Ta’ Qalit, de csak mezıt láttunk mindenfelé, majd elsuhanóban a 
buszmegállót. Nem lesz könnyő visszafelé megtalálni, gondoltuk. Aztán hopp, máris Rabatban 
voltunk, majd a Mdina-i városkapunál. Le is fényképeztük gyorsan, hogy visszafelé azonosíthassuk, 
hol kell leszállnunk. Megkockáztatva az elutasítást, megkértük a buszvezetıt, szóljon Dingliben, 
ahol a sziklákhoz le kell szállnunk. Szólt, és egy utcasarkon találtuk magunkat. Addig keringtünk 
(egy lélek sehol, akitıl felvilágosítást kaphatnánk), míg rátaláltunk egy táblára, amelyen piros nyíl 
jelezte az útirányt a sziklák felé. Kezdtük furcsának találni a városkát vagy falut (fogalmam sincs, ık 
minek nevezik a lakóhelyüket), hiszen embert sehol nem láttunk. Az elsı nyitva tartó üzletbe 
bementünk érdeklıdni, merre tartsunk. A fiatal fickó készségesen elmagyarázta az utat és szerinte 
kb. tíz perces séta után már ott is vagyunk. Az utca felsı végében földmunkák miatt az útépítık 
lezárták a sziklák felé vezetı földutat, eltereltek minket, és elmagyarázták, merre menjünk. A kis 
kitérı legalább két kilométer volt, de olyan gyönyörő virágos mezı mellett mentünk, hogy megérte a 
kerülı utat. Közben a távolban egy kisebb dombon álló épületet fedeztem fel, és közelre hoztam a 
fényképezıgéppel, amennyire csak lehetett. Kiderült (az útikönyvbıl), hogy Verdalla nagymester 
által 1595-ben építtetett, négyzetes alapú, négy sarokbástyás barokk nyári palotát kaptam 
lencsevégre. Ma a kormány hasznosítja, elnöki fogadásokra, és ezért nem is látogatható. A palota 
alatt terül el a Buskett-kert, amelyet annak idején még Vallette nagymesternek hoztak létre 
vadászterületként. Máltának ez a legszebb erdıs része ma nemzeti park és, a palotával ellentétben, 
nyitva áll a kirándulók elıtt. 

Végül majd egy órai kutyagolás után ott voltunk a Dingli-szikláknál. Szebb látványra számítottunk, 
a könyvekbıl és a netrıl ismert képek alapján, a kilátóból ugyanis csak egy kis csücsköt láttunk 
belılük. Ha tovább megyünk a gerincen a nemzeti parkig, kb. 3 km-t, a kanyarokból biztosan 
láthattuk volna a tengerbe futó függıleges sziklafalakat. Helyette inkább körbejártuk a 15. században 
már írásban említett, Szent Mária Magdalénáról elnevezett kis templomot, amelyrıl 1575-ben egy 
inkvizítor mint elhagyott, romokban álló épületrıl írt. A tipikus vidéki, egy helyiséges templomot a 
17. században építették újjá, a ma látható formájában. Korunkban a régi oltár helyett újat állítottak, 
és szerkezetileg megerısítették az épületet. Minden évben július 22-én, Mária Magdolna napkor 
vagy az ahhoz legközelebbi vasárnapon tartanak szentmisét. 

A hegyrıl már a mőút mellet mentünk le Dinglibe, és a buszmegálló (ahová Slimából érkeztünk) 
közelében lévı kocsma/vendéglıben hatalmas gombás-sonkás omlettel csillapítottuk az éhségünket. 
Éppen elértük a Rabatba tartó buszt, majd onnan átgyalogoltunk Mdinába. 

Folytatjuk… 
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Lencse által, világosan… 
 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 
 

 
 

Naplemente a Velencei tónál 
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Lencse által, világosan… 

 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 

 
 

Fény-út a Velencei tavon 
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Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 

 
 

Tata – Öreg-tó 
 
 

 
 

Tata – Zsigmond vára 
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PÁVEL COLTON ISTVÁN 
 
 

Halványzöld szemek 
 

kedvesem halványzöld szeme  
sosem remélt boldogságot nevet felém  
madonna arcán a tılem mint holttól a bőn 
oly messze tőnt lázas ifjúság örök fénye ragyog  
míg szirén hangján az eredendı szerelemrıl dalol  
ezzel végsıkig feltüzelve bennem  
a múló férfiasság mostanság  
mindinkább szunnyadni kész varázs parazsát. 

 

 

Még alig virrad 
 

Még alig virrad 
alszik a város 
én is csak 
arra ébredek, hogy a párkányon 
zápor dobol. 

Minden jel arra int, 
hogy itt van újra, hisz 
minden percemmel élem, 
minden ízemben érzem, 
érzem a tavaszt. 
Érzem a tavaszt. 

Míg a sötéttel e koncert is véget ért, 
új zenét 
hoz felém 
a hajnali szél. 
Bár lehet, hogy valahol, 
csak egy madár dalol. 
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MAGYAR MAGDA  
 
Az öreg földmőves 
 
Távolba nézı 
szők szemében 
megbújik a napsugár, 
kockás ingébıl 
a mellén 
ısz szırszál kandikál. 
Fakó kalapjára  
fekete karimát rajzol 
az izzadtság, 
mely arcára 
vonalat karmol. 
A keze bütykös, 
repedezett 
napszítta, 
mint maga a rög 
mit naponta 
Tör a kapa. 
Szava csendes, 
Csak néha egy ümm, 
örök robotjában 
ritka öröm. 
Délben a hős földbe 
rejtett butykosból 
pirított szalonna után 
jól esik egy korty bor. 
A vén fa árnyékában 
míg leül egy pipára, 
az áldott földet 
kutyája vigyázza 
és a kapa. 
Ha már egy kései szellı 
hirdeti az estét, 
s az érnyék is megnı, 
a családra gondol, 
s néhány éhes szájra 
mely az istállóban 
bizonyára várja. 
Csendesen sóhajtva 
elindul haza, 
s vállán a kapa. 
 

MAGYAR MAGDA: Mesélni igazán, 2014, Debrecen, DELA Könyvkiadó Kft, 8.o. 
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P. BORBÉLY KATALIN  
 
 
 

Áhítat 
 

Templomban- csönd 

lelkemben- háború 

 

Templomban- harangszó 

Lelkemben- emléked ébred 

 

Templomban- ima hangja 

lelkemben – búcsúzom tıled 

 

Templomban- orgonaszó 

Lelkemben- béke 

 

 

Magammal viszlek 
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MÁNDY GÁBOR 
 

Szelektív hulladékgyőjtés, avagy a Föld megmentése 
 

Úgy kezdıdött, hogy vásároltam valamit a helyi szupermarketben. Utána el akartam dobni a 
blokkot a sarokban lévı szemétkosárba, amikor eszembe jutott, hogy a papírt újra kell hasznosítani. 
Így menthetjük meg a Földet. Átgondoltam hát a dolgot, és ahogy hazafelé sétáltam, keresni 
kezdtem egy szelektív hulladékgyőjtıt. Nem találtam. Végül a blokkot begyőrtem a zsebembe. 
Amikor otthon kiürítettem a zsebeimet, kezembe akadt a papírfecni. Már majdnem kidobtam a 
szemétbe, amikor rádöbbentem, mit teszek. A mozdulat megállt a levegıben. Elmúlt egy nap, és én 
még mindig nem tudtam megszabadulni a blokktól. Közben más árukat is vásároltam, és a számlák, 
csomagolópapírok tovább halmozódtak az íróasztalomon. Négy napba telt, míg végül eljutottam a 
szelektív hulladékgyüjtı helyre. Büszke voltam magamra: lám, nem növeltem a kommunális 
hulladékot, rendes fickó vagyok, aki törıdik a világgal. Tettem valamit a Föld megmentése 
érdekében. 

És ha egyszer belekezdtem, már nem tudtam abbahagyni. Attól kezdve a buszon és a metróban is 
elkezdtem felszedegetni az eldobott újságokat. Elvettem a szórólapokat azoktól, akik osztogatták, de 
nem dobtam el, mint ahogy mások tették, hanem hazacipeltem ıket. Akkor kezdett kórossá válni a 
dolog, amikor a metróállomáson egy elıttem eldobott piszkos papírzsebkendıt is fel akartam szedni. 

A pszichiáter azt mondta, hogy ez nem mehet így tovább, mások helyett nem lehetek rendes. 
És lám, mi történt! A minap olvastam az újságban, hogy a Déli-sark jéghegyei olvadni kezdtek, 

és ez a folyamat már visszafordíthatatlan. 
Nagyon elkeseredtem. Mindez miattam történt? Az biztos, hogy én is hozzájárultam. És most 

már csak annyit tehetek, hogy a hőtıszekrényembıl egy kis jeget küldök az Antarktiszra. 
Fogadni mernék, hogy a pszichiáterem ezt sem fogja helyeselni. 

 
Angol eredetije: https://groups.yahoo.com/neo/groups/irodalom/conversations/messages/10940 
 
Recycling, or Saving the Earth 
by Gabor Mandy 
 
It so happened that I had bought something in the local supermarket and I was about to throw out the 
sales slip into the garbage bin in the store. But then I realized that paper should be recycled to save 
the Earth, so I changed my mind and started looking for a recycling collector but I did not find any. 
Finally I put the slip into my pocket. When I unloaded my pocket at home I, again, almost threw the 
slip away but when I realized what I was doing, my movement stopped mid-air. A day went by and I 
still couldn't get rid of the slip. In the meantime I did some more shopping and the slips and  
wrapping papers continued to pile up on my desk. It took me four days to get to the district recycling 
center. I felt proud. I did not add to the undistinguished garbage piles. I felt I was a nice guy, 
somebody who cared and did something to save the Earth. 
And, once I started it, my project went on and on. I started picking up the used newspapers even in 
the bus and in the subway. I took the promotional fliers from the people handing them out but did 
not throw them away at the next corner, I carried them all home. I even felt an urge to pick up a 
slightly soiled Kleenex somebody just had dropped in the subway station. 
I talked about this to a psychologist. She said this must stop, I cannot do these nice things instead of 
other people. So I finally gave up. 
And look what happened. The other day I read that the Antarctic ice walls were melting, and this 
process is now beyond the point of no return. 
I felt bad. Did this happen because of me? I don't know. I definitely was part of it. And the only 
thing I could do now is taking ice from my freezer and send it to the Antarctica. 
I bet my psychologist is going to say no. 
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA  

 

 

VIHAR NAXOS SZIGETÉN 1 

(küzdı lélekkel) 

regényrészlet 

 
Barátnım rám csodálkozott. 
– Hiszen én akarom?! 
– De én nem, Gerti. S hogy miért nem, azt megbeszéltük. 
– Kegyetlen vagy, Gabi. Mindig is kegyetlen voltál. 
– Nem, Gerti. Ez nem kegyetlenség. Egyszerően ıszinte vagyok. Szerettük egymást: szép és 

felejthetetlen éveket kaptunk egymástól, de azok az idık többé nem jönnek vissza: emlékké váltak, 
érted? 

– Szavak, szavak..?! Van egy cigarettád? Nem tartok a dolgozószobámban, mert dobozszám 
szívnám munka közben. 

Megkínáltam és Gerti hővösen rágyújtott. Mióta csak ismertem, Gerti minden mozdulatából 
valami hővösség áradt. Szép volt, sıt gyönyörő – az embernek elállt tıle a lélegzete –, talán mert 
harminc éves korára is megırzött magában és külsejében valami üdeséget, valami gyermeki bájt. 

– Biztosan megint „halálosan” beleszerettél valakibe – mondta és visszaült az íróasztal mellé. 
– Biztosan… – hagytam rá. 
– Örülök, hogy legalább neked bejön mindig egy új szerelem a régi helyére. Kiválasztott vagy, 

az ÉGIEK kiválasztottja – enyhe gúny érzıdött a hangján. – Mintha csak idızítve lenne?! Nyílván 
egyformán vagy Vénusz és Fortuna kegyeltje?! 

– Azonkívül Marsé is – nevettem. – Mert háború nélkül sohasem sikerült még lezárnom egyetlen 
szerelmet sem?! 

– Igazán? És mégis mit vársz? Hiszen akkor zárod le a szerelmedet, amikor neked tetszik, nem 
érdekel, hogy az a másik mit érez?! 

– Gerti, ugye most csak viccelsz? – kérdeztem el–komorodva. 
Rám nézett. 
– Szerinted? 
– Most meg mi bajod lett? – kérdezte csodálkozó tekintettel. 
– Ha tényleg tudni akarod, szívesen elmondom – feleltem, aztán határozott léptekkel odamentem 

hozzá és egészen belehajoltam az arcába: – Hát idefigyelj! Amennyiben én hibáztam, azt vállalom 
is. Jó, te szerettél még, amikor szerelmes lettem Baranyi Erzsibe, de már elég felnıttek voltunk mind 
a ketten ahhoz, hogy érett ésszel gondoljuk át, mit teszünk, igaz? A szerelem Gerti, az nem átjáró 
ház. Nekem legalábbis nem az. Szépen, romantikusan fejeztük be, ezt te is tudod. Megbeszéltük, 
hogy ennyi volt, szép volt, de nincs tovább. Te akkor férjhez mentél. Éltél, boldogan-e vagy 
boldogtalanul… te választottad. Nekem is volt néhány felejthetetlenül gyönyörő évem Erzsivel. 
Aztán ı elhagyott, ahogy azt megjósoltad nekem, jó elıre. Persze, tudom. 

–Akkor is elhagyott volna, ha te nem jósolod meg. İ is férjhez akart menni, mint te. Férjhez is 
ment. Azzal elvágta a szerelmünket és én ugyanúgy befejezettnek tekintettem, mint a kettınk 
kapcsolatát, amikor te is férjhez mentél. Nınek sorsa ez, ha ezt választja. És választhat mindig! De 
én nem választhatok, engem a szerelem választ, érted már? A halálos ellenségemnek sem kívántam 
azt a kínt, amit átéltem. Gondolatban minden éjszakán hozzád menekültem… Mindegy, ez sem 

                                                 
1 Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete 
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fontos már, elmúlt ez is… Aztán Erzsi mégsem bírta az egoista professzor férje mellett… hazajött a 
SZU-ból, elvált, és ugyanazt kérte tılem, amit most te is: folytassuk ott, ahol abbahagytuk. 
Csakhogy nem volt már mit folytatni. Nem és nem akarta megérteni… Ahogy most te sem akarod 
megérteni… Szeretlek, szeretném, ha barátok maradnánk, Gerti, de ez minden, amit szeretnék. Ha 
úgy gondolod, hogy akkor inkább sose akarsz látni többé, megértem és ígérem, hogy sose látsz 
többé. Férjhez mentetek? Természetes, hisz mint mondottam már, jól tudom: a nınek sorsa ez, és ha 
jól emlékszem, én egyikkıtöktıl sem kértem, hogy ne tegye, igaz? Jogotok volt hozzá, kérı is 
akadt… s én esküszöm, szerettem volna, ha boldogan éltek azzal, akit férjül választottatok 
magatoknak, ha sikerül a házasságotok. Nem sikerült… Elıfordult már másokkal is, sajnos. De ettıl 
én még nem tudok változtatni az elveimen és az érzéseimen se tudok erıszakot tenni, érted? Amit 
egyszer lezártam, azt végérvényesen lezártnak tekintem. Még akkor is, ha ebbe idınként kis híján 
beledöglök. Mondom: kis híján… Mert, amint látod, itt vagyok, élek… Remélem elég világosan 
fogalmaztam! 

Elhallgattam és néztem az arcát, amelyet nem éreztem ugyan idegennek – ahogy Líz esetében 
történt –, de éreztem azt is, hogy a barátságomon kívül többet adni nem tudnék neki, hiszen Maggiba 
vagyok már szerelmes. 

– Szóval, aki férjhez megy „elıled” – gúnyolódott leplezetlenül –, azzal te végeztél egy életre? 
Ezt akarod mondani, igaz? 

– Aki „elılem” megy férjhez, az miért akarna visszatérni hozzám? – kérdeztem felegyenesedve, 
majd ellépve tıle, rágyújtottam. İt is megkínálva, persze. 

– Rosszul fejeztem ki magam… Ne haragudj. 
– Valóban rosszul fejezted ki magad, de eszemben sincs haragudni. És kérlek, kedves… te se 

haragudj rám, amiért rád zúdítottam itt most mindent, azt is, amit nem is akartam… És hát, nem is 
ezért jöttem… 

– Jól van, Gabikám. Talán igazad van… elismerem. Erzsi is, én is férjhez mentünk, és amikor 
nem sikerült a dolog, szívesen folytattuk volna veled a romantikázást..., de a hiúságod, vagy az 
elveid, vagy mit tudom én minek nevezzem… ezt nem engedik… Talán el is hiszem, hogy ez az 
oka. De akkor Katival miért folytattad mégis? Hiszen, ha nem tévedek, márpedig nem tévedek… ı is 
férjnél volt...?! 

Na, igen. Ez igaz. 
Csakhogy Kéti egy egészen más eset. 
Hogy pontosan mitıl és miért, azt én sem tudtam megfejteni… 
– Katival nem fejeztük be, Gerti. Egyszerően csak elmaradtunk egymástól. Elváltak az útjaink, 

négy év után. Nagyon messze kerültünk egymástól és én nem tartottam be azt az ígéretemet, hogy 
majd gyakran meglátogatom… Volt is lelkiismeret furdalásom miatta, aztán annyi minden más 
kötött le, foglalt el, ennyi az egész. Férjhez ment, ez igaz. Aztán egy drámai eseménysor miatt az 
élete felborult, s nem tudott ott élni tovább… Újvárosba költözött, bizonyára nem minden érzelmi 
indíttatás nélkül… Viszont meg sem próbált kapcsolatot keresni velem. Érted? Alig harminc 
kilométerre élt tılem, de én errıl mit sem tudtam… Neki elég volt annyi, hogy a közelemben 
tudhatta magát… Érted? Egy véletlen volt, hogy a szüleibe botlottam a buszpályaudvaron, s tılük 
tudtam meg mindent… Kati viselkedése annyira meghatott, hogy azt hittem, újra – vagy akkor 
elıször, igazán – beleszerettem… Most nagyon ıszinte leszek, Gerti… Nem lett volna szabad. De 
honnét tudhattam volna, s ha tudom: kitérhettem volna-e…? Aligha hiszem. Akkor azt éreztem, ı az 
„igazi” , de tévedtem. Megint tévedtem… Kati annyira féltékeny, hogy az már-már elviselhetetlen. 
A féltékenység pedig nem a legjobb összetartó erı, te is tudod… Minden kapcsolatot tönkretehet, a 
legnagyobb szerelmet is megöli elıbb-utóbb… 

– İt sem szereted már, igaz? 
– Szeretem. Csak nem szerelemmel. Mélyen szeretem, nem tudnám megbántani, soha. S nagyon 

jó a kapcsolatom a szüleivel, a kislánya pedig hihetetlen, mennyire ragaszkodik hozzám?!… Nézd, 
Gerti… Akit én egyszer megszerettem, azt én örökké szeretem már. A halálomig, sıt azon is túl, egy 
új és másik Életben is. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Nálam a szeretet nem múlik el, hanem 
csak halmozódik, győlik a lelkemben …, de a szerelem önzı, mint tudjuk… nem viseli el, hogy az 
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ember a régi kedveseivel meghitt kapcsolatot tartson fenn… Tehát valamelyikrıl le kell szakadni… 
muszáj leszakadni… S az ember aligha a szerelmének int búcsút… Bár az is elıfordul… 

– Csak nem nálad, igaz? – mosolyodott el Gerti. 
– Igaz… A szerelem az élet legszebb, legnagyobb ajándéka… S a magamfajta, rendhagyó 

érzelmi beállítottságú halandók számára pedig a legnagyobb csoda is. Persze… gyakran csapda is… 
Az ÉGIEK sakktábláján a kiválasztottak csak tehetetlen sakkfigurák, mindig. Királyok, királynık, 
huszárok, bástyák, futók, parasztok… Mindig, minden újjászületés után, más és mások lehetnek… 
De sohasem lehet önálló döntésük… Ezt megtapasztaltam. Mégis, nem sok okom lehet panaszra, 
félre ne érts… 

Elhallgattam. Ideje volt. Nem tudom mi ütött belém akkor, miért kellett annyit beszélnem, mint 
egy védıügyvédnek a bíróságon. Végtére is: Gerti nem elítélni kívánt, hanem szeretni. 

Kopogtak. Stella lépett be. 
– Zavarok? – nézett tétován hol egyikünkre, hol másikunkra. 
– Hacsak a Szabad Európa Rádiót nem, de bennünket aztán aligha, szépségem?! – feleltem én 

széles vigyorral. (Oké. Minden rendben, ha a humorod nem hagyott még el, nagy baj nem lehet 
veled, Füleském! – jegyezte meg vigasztalóan a bennem éppen csendesen figyelı „kisördögöm”) 

– Hozassak valamit inni? – kérdezte Stella, majd nem kevés célzatossággal még hozzáfőzte: – 
Teljesen kitikkadtatok már. 

– Remek ötlet! – így Gerti. 
Mire én rákontráztam: 
– Az évezred legjobb ötlete! Egy korsó csapolt serital jólesne most! 
– Csapolt sörrel nem szolgálhatunk, azt hiszem, de van Amstelünk. Piros címkés, te azt szereted, 

ha még jól emlékszem – mondta nevetve Stella. 
– De hol vannak az „öregek”? – kérdeztem akkor s tudom, végtelen gyengédséggel ejtettem ki az 

„öregek” szót. Mert tiszta szívembıl imádtam a jó öreg dokit meg Ilonka nénit, a feleségét is. 
– Bocsáss meg, Gabikám. Látod még nem is mondtam… Apukáék elutaztak tegnap 

gyógyfürdızni Hessbe, s ölelnek téged, kérték adjam át. 
– Átadtad. Kösz. Bár jó lett volna személyesen tılük az az ölelés… Persze, nem hozzám van 

igazítva az órarendjük, megértem. Akkor ki fogja felhozni nekem azt a finom Amstelt, …esetleg már 
önjáró itt még a serital is…? 

Gerti kikapcsolta az írógépet, becsukta a mappáját és felállt. 
– Menjünk le a földszinti nappaliba – javasolta. Aztán Stellához fordult: – A gyerekek? 
– Uzsonnáztak, aztán a szokásos napirend szerint Karl elvitte a fiúkat a zongoraórára. Petrik, 

ahogy mindig, ellenkezett, Szerjozsa és Botond szó nélkül öltözött. 
– Az apjukat nem hiányolják a fiúk? – kérdeztem lefelé menet a lépcsın. 
– Szinte naponta beszélnek telefonon… Kétszer egy hónapban pedig találkoznak is… 
– A te fiaidról tudom, hogy mővészi hajlamuk kitőnı hallással párosul… de Botond hogy 

boldogul a zongorával? Az anyja szerint botfülő… 
– Az anyja egy idióta! – felelte indulatosan Gerti. 
A beszélgetés már a földszinti–, természetesen kiváló ízléssel és természetesen pazarul 

berendezett – nappaliban folytatódott. Az inas behozta a sörömet (ami kellıen volt hideg és a pohár, 
naná, hogy kristályból csiszolt). 

Gerti fehér bort ivott Stellával. Rajnai rizlinget, majdnem megbántam, hogy én is nem bort 
kértem… De nagyon szomjas voltam már, a bor meg könnyen a fejembe száll…, amit jobbnak 
láttam kivédeni… Ott és akkor. Igaz, már éhes is voltam, akár egy falka szibériai farkas, de csaknem 
kérdezhettem meg, hogy de hölgyeim, mégis önök nem szoknak ebédelni… Nem igen tőntek 
olyannak, akik gyakran falatoznának… De azért, hát… a vendég csak megéhezhetett reggel óta, 
nem…? Nem. 

– Györgyi látogatja a kissrácot? – kérdeztem témánál, illetve személynél maradva. 
– Nem. Jobb is. Amikor Apuka a múlt héten elvitte hozzá Botondot, éppen megint rossz volt az 

idızítés, ahogy mindig rossz… A tisztelt sógornım hullarészeg volt. Meg sem ismerte a fiát. Henrik 
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már kétszer jött át hozzá. Úgy tőnik, magukhoz vennék Diával, de Apuka hallani sem akar errıl. İk 
nevelték… 

– Érthetı – bólintottam. – De Györgyi miért nem tud még most sem normálisan élni? Férje van, 
már a harmadik, ha jól számolom… és ott vannak neki az ikerlányok is… 

Gerti megrázta a fejét. 
– Fogalmam sincs. De ne tılem kérdezd, miért tesz bármit is a hülye liba. Tegnap is 

idetelefonált, hogy ne engedjük Henriket a gyerekhez. Miért ne engednénk? Hisz az apja! 
– Botond beszél az anyjáról? 
– Keveset. Inkább csak kérdez… Ugye meggyógyul az anyukám, Papi? Az ember szíve össze–

facsarodik… 
– Meg kéne próbálni rábeszélni egy elvonókúrára. Talán még rendbe jöhetne… 
– Beszéld rá. Neked talán sikerül. Engem kinevetett. Pedig elintéztem már a helyet is itt egy 

Terápiás Klinikán. 
– Nekifutottam már párszor, elhihetitek… Aztán feladtam. Van éppen elég elfoglaltságom 

Renner kisasszony nélkül is. 
– És hát a szerelem is rengeteg idıt igényel, ugye Gabikám? – küldött felém egy kedves 

kacsintást Stella, mire én visszahunyorogtam, jobb híján… Mert kacsintani nem tanultam meg azóta 
sem… 

– Ühüm… Amúgy Bandiról van valami híretek? Másfél éve Alaszkából küldött egy lapot, azóta 
semmi. 

– Onnét írt nekünk is utoljára – felelte Gerti. – Sohasem fog megállapodni a bátyám. İ egy 
világpolgár. 

Ezzel magam is a legteljesebb mértékben egyetértettem. Kiittam a maradék sörömet és felálltam. 
– Akkor én mennék is most. Hosszú az út… 
– Csak nem akarsz visszamenni még ma, Gabika? – nézett rám meglepetten Stella. 
– De igen – feleltem. 
– Trudi? Tényleg nem marad itt? 
– Hallottad… 
– De hát miért nem? 
– Biztosan várja a szerelme, Stellám. – Gerti hangjában nem volt bántó él, sem szemernyi gúny 

sem, mégis összerándult a gyomrom. De olyan erıvel, hogy majdnem kibillentem az 
egyensúlyomból is. Leültem. 

– Rosszul vagy? – Stella aggódva állt fel és hozzám lépett. – Istenem, halálosan sápadt vagy. 
Gerti,... nézd már… 

Gerti is felállt, odajött és kezét a homlokomra tette. 
– Láz. Szerelmi láz. Nem kell aggódni, nála hamar elmúlik… 
Elkaptam barátnım kezét, belecsókoltam a tenyerébe és felpattantam. Valami nagyon vicceset 

szerettem volna mondani búcsúzóul, de ezúttal képtelen voltam akárcsak egy gyönge tréfás 
mondatot is elereszteni… 

A tragédia már megtörtént, s én a zsigereimben megéreztem akkor. 
 

 
 
 

 

Folytatjuk… 
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ÓDOR GYÖRGY 

Utolsó szonettek 

 

Írj ilyet, írj olyat. Hát ez butaság. 

Magad sem érted, ezért beleszakadsz 

és domborodsz, mint fekete hullazsák 

a saját súlyától, te beteg malac. 

Ami pusztul benned, nem mindig sikolt. 

Az értelem mégis fájó reccsenés 

abban, ki gyermek-lelkében sírni volt. 

Reméli, meghalni sem lehet kevés. 

Ne vezesd hát magadat, se mást, indulj 

a parázson, mi nem ég el, csak izzik 

talpad alatt, hisz számodra már nincs új 

ezen a földön bölcsıtıl a sírig. 

Sose törıdj mással öregem, írj úgy, 

ahogy a port rád hamarosan hintik. 
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SASS ERVIN 
 
ez az utca  
 
az én hazám ez az utca 
aki itt megy érti tudja 
magyarázza hogy az emlék  
holnapután is az lesz még 
minden ami jó volt szép volt 
mint gyorsvonat úgy zakatolt 
 
de ha azt is elmeséled 
mirıl szól egy régi ének 
orgonaszó lesz a zene  
valóság mind ami mese 
az utca meg a nagyvilág 
veled marad nem megy tovább 
 
 
vendég érkezett 
 
ott állt a vers az ajtóban   
nem kérdeztem tıle hogy van 
a rosszkedvét rejtegette 
versbarátját emlegette 
hogy a remény bajnoka ı  
szeretetrıl verselgetı 
 
ott állt a vers az ajtóban 
jó hogy itt vagy annyit mondtam  
a rosszkedvét felejtette 
az új verset sorra vette 
megígérem mondta régen 
verset mondunk napsütésben 
 
 

 
 

 
 

A két verset SASS ERVIN, A vers közbeszól c. nyomdakész új kötetébıl közöljük 
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BALOGH ÖRSE 
 
Lélekút 
 
Olykor a lélek is elnehezül, 

cipelve érzed a súlyát. 

Könnycseppeddel sziklát repeszthetsz, 

terhedet, mely rád van róva, 

mindenképp át kell vinned  

a túlsó partra! 
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VERASZTÓ ANTAL 
 

 

Kıalma 

 

 

Persze, hogy nem arról a bizonyos paradicsomkerti almáról lesz szó, mert hiszen az tudhatóan 

nem kıbıl volt, sıt egyáltalán az sem biztos, hogy az a gyümölcs alma lett volna. Dudaim gyümölcs 

inkább, olvastam valami szent szövegben, de maga az írója is csak találgatásra támaszkodott, mivel 

biztosra nem mehetett. 

Az almába harapás történetének leírását illetıen sem lehet útszéli szavakkal operálni, mivel 

egyetlen harapás elegendınek mutatkozott ahhoz, hogy az Ádámból és Évából álló emberpár 

behatoljon a bőnnek világába. Az általunk leábrázolni kívánt alma megalkotásához egy ököl 

nagyságú féldrágakı kínálta a lehetıséget a mővész keze alá, aki aztán élni is tudott a lehetıséggel, 

amit a bizonytalan magasságból küldtek neki ajándékba. Valahogy így született meg a kıalma.  

Mivel nem harapható, közvetlenül nem lehet bőnbe esni tıle, csak áttételesen, mondjuk abban az 

esetben, ha úgy lopnánk valahonnan. De a mi ónixkı almánk ajándék alma, megfelelı szép ajándék, 

ott fényeskedik, ahová éppen tesszük a lakásban. Egyik görög szigeten, melyet körülvesz a tenger 

ölelése, talált rá, aki elhozta Eliszkának a születésnapjára. 

Az igazság az, hogy mióta nálunk tartózkodik ez a messzirıl jött kıgyümölcs, sajnálunk neki 

hátat fordítani. Ez olyan alma, amely sohasem hullott a fa alá az aszú főre, jut eszembe, hiszen ha 

úgy vesszük, akkor ez egy almának a remekbe sikerült szoborképe! Ha ebbıl az alkalomból a velünk 

történteket is vissza akarnánk idézni, lehet, kiderülne, az alma kalandos útja már akkor elrendeltetett, 

amikor családunkba – akár a mesékben – beleszületett a legkisebb gyermek, aki miután 

felcseperedett, elindult világot látni, hogy Zakhyntos szigetérıl magával hozhassa a kıalmát. 

Csörög a telefon, felveszem, barátom hív, végigdılök a díványon, fülemen a kagyló. 

– Éppen mit csinálsz? – kérdi. 

– Gyönyörködöm egy szép zöld almában – válaszolom neki. 

– Miért nem harapsz inkább bele? – érdeklıdik. 
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Elmondom neki röviden. Hallani lehetett a hangján, nem kellett neki sok idı, hogy megértse. 

Gratulált hozzá, hogy ilyen szép alma társaságában tölthetjük hátralévı idınket. Eliszka az alma 

tulajdonosa, világosítom fel, én pedig a kettıjük szépségének a haszonélvezıje vagyok. 

Ebben maradunk! 

Ahogy az alma formájában gyönyörködöm, az örök harmóniát vélem felfedezni benne, amit 

alkotója bizonyára valami többletként formált bele. Megtehette, mert nyilván nem kellett neki 

kétszer sorba állni, amikor az észt osztogatták. Ha kezet rázhatnék vele, be kellene ismernem elıtte, 

hogy az általa lett alma arra is ráébresztett, hogy bizony-bizony lehet, hogy nekem is többre kellett 

volna vinnem. De mivel sorsot nem lehet, és ezért nem is szokás cserélni, így aztán én is beérem a 

magaméval. 

Mivel nem kıfaragó mesterséget őzök, utánam nemigen marad más nyom, mint papiros és fekete 

betők. De hát minek rongálná bárki – pláne ha idısebb – a szemét egy leírva talált alma olvasásával, 

hiszen olyan vékonyak a betők, mint a katicabogár lába. Nézni a készt csak könnyebb, nem? Mi is 

ezt tesszük, nem zavartatjuk magunkat különösebben, ha látókörünkbe kerül, nézzük nappali 

fényben, esti langyos, sárgás fényben. Sötétben is persze, hiszen akkor is éppen olyan szép, amikor 

nem látjuk. 

Általában minden nap reggellel kezdıdik, mondta nagyapám... Ez a nap is, amelyik ránk talált. 

Eliszkával örömöt sugdostunk köré, hogy legyen mit megünnepelnünk. Küszöbünk elıtt hever a 

világ, nyitva az ajtónk a vendégek elıtt. Virágokat raktunk a kıalma köré, szép arcú mozdulatlan 

virágokat. 

 

 
 

Kıalma 

Fotó: SZARKA ERIKA  
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KREISCHER NELLY 
 
 

Idı és pénz 
 
Két alattomos gyilkos él velünk 

idı és pénz, mindkettı végzetünk. 

Az idı láthatatlanul emészt, 

a pénzt üldözzük,  soha nem elég. 

  

Az idı, múlásával semmisít. 

A pénz örök hiányával gyötör. 

Idıt megállítani nem lehet, 

pénzed bármennyi sok, többért pöröl. 

  

Az idı mindig sietésre sarkall, 

a pénz, minduntalan újat szerezni. 

Mikor mindened meg van idıd lejárt, 

nem tudod már kincseidet élvezni. 

  

Az idı elegánsan átlép rajtad,  

más szórja szét összegyőjtött pénzedet. 

Távozáskor szíved fájdalom emészti 

Mivégre volt hát egész életed? 
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HABOS LÁSZLÓ 
 
Szent kéz 
 
Majd tő kell meg 

cérna 

s ezüstzsinór 

és kéz. 

Az a szent kéz, 

amely 

összefércel 

éjjelt 

s nappalt egybe, 

örök 

végtelenbe, 

s idı, 

hogy megvarrja egyszer 

szétfeslett életem. 
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VASI FERENC ZOLTÁN 
 

ARCHÉ 
 
 
A láz archeológusa 
önmagát mint szobrot 
a feledésbıl visszabontja. 
 
Micsoda kincs a test, 
mit még nem emészt el, 
csak eddz és megtart 
az ölelés. 
 
Szeretlek! – ébressz fel, 
merjek indulni Feléd, 
engem csak ölelésed 
oldozhat fel. 
Részesíts kegyelemben. 
Fogadd öledbe jövınket. 
Feledtesd a sírást, 
mit minduntalan 
a reggeli tükrökre 
ráragasztok. 
 
Öltsük egymásra 
a jelent, 
valósítsuk meg  
végre a jövıt: 
éhes csecsemınket! 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 

Trisztán-kommentárok 

 
a/ 
 
Életem említetlenül maradhat 

a történelemben: annyi legyen, 

mint mikor… Igen: megtér éjjeli 

kisdolgáról Trisztán, ott a fenyéren 

megbillenti ügyetlenül az alvó 

Izolda lábfejét: „Kedves, te vagy?” 

— szólal a nı, s bizton alszik tovább. 

Trisztán a holdra néz; e semmiség, 

tudja, hallgatni fog a másnapi, 

az ezredévi lobogásban. 

 
 
b/ 
 
Koromba leskelıdj, vitézi Trisztán, 

de vigyázz, mást láthatsz, mint akkoron; 

görnyedve ámulhatsz a pince titkán, 

alagsoron valódi a korom, 

 

mert láb alatt vagyunk, lapalji jegyzet, 

fı szöveged, roppant mítosz alatt, 

hadd adjam át dús emlékezetednek, 

varázsital embert hová ragad; 

 

fehér-e vagy fekete a vitorla: 

kétszínő nıd igazságot felez. 

Itt alább viszont nincs megmondhatója, 

a bı torok milyen rést szövegez. 
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FETYKÓ JUDIT 
 
 

Berti, meg azok a dolgok… 
 

(az írás korábban megjelent a Kaláka internest periodikán http://www.kalaka.com/  ) 
 
 
 

9. 
Berti nagyot sóhajtva tért vissza a jelenbe az emlékezésbıl. Felkattintotta a kislámpát, 

Erzsike behúzta a sötétítıket. Az asszony köhintett egyet, majd elıhozta, amit napok óta 
hordozott magában. 

– Majd írnak azok, ha el kell onnan hozni Árpádkát… ha már nem hagyják ott nyugodni a 
holtakat azért a Nemzeti Sírkertért… 

– Írnak… azért még az idén elintézem azt a sírhelyet… 
Az ezerkilencszázkilencvenes évek közepén Berti megnézte az új Nemzeti Sírkertet. Ekkorra 

már ı maga erısen közeledett a kilencvenedik évéhez. Korához képest fizikailag jó állapotban 
volt, alig szedett gyógyszert, naponta gyalogolt, vagy a kertben dolgozott; rendszeresen 
hallgatott-látott híreket, napilapot járatott és olvasott, tájékozott volt a világ dolgaiban, meg 
persze a családéiban is. 

Lívia akkoriban gyakran járt autóval a fıvárosba, s egy ilyen alkalommal, Mindenszentek 
elıtt Berti rászánta magát az útra. Maga is sokat vezetett fiatalabb korában, ismerte a fél 
országot, azonban az új autópálya egészen elbővölte. Három óra, és a fıvárosban voltak. 
Egyszerre örült, és enyhén lebegett benne a kétely, hogy vajon nem álmodik-e, és az is felmerült 
a gondolataiban, hogy mire képes ez a modern világ. (Valamikor, az ezerkilencszáznegyvenes 
évek elején a Királyhelmec–Budapest távolságot négy és fél óra alatt tette meg az Árpád2 nevő 
gyorsvonat: csak néhány kocsija volt, amelyeket két mozdony húzott.) 

Behajtottak a temetıbe, ahol a férfi megdöbbenve látta, hogy eltőntek a sírkövek, az egész 
egy nagy pusztaság – jól van gondozva, az utak kiválóak, de a tömérdek sír helyén ápolt zöld 
főszınyeg van… 

Órákig gyalogoltak a temetıben, megnézték azt a helyet, ahol Árpád volt eltemetve (végül 
mégis átvitték a kisvárosi temetıbe). Lívia évtizedekkel korábban olyan tízéves forma 
gyerekként volt itt a bátyja sírjánál szüleivel, ı maga is sírkövek sokaságára emlékezett, s 
megdöbbent azok eltőnésén, s ezt a döbbenetet a parkká vált temetı (bármennyire rendezett és 
szép volt) nem enyhítette. Berti meg-megállt, így a nı valamivel elırébb haladt, talán az emlékek 
önkéntelen tudása vitte a régi gyereksír helye felé. Meg is találták, és Lívia akkor azonosította 
magában, hogy van egy ház, egy régi, igen régi ház, amirıl álmodni szokott, hogy az a ház mai 
napig itt van, a testvére sírhelyéhez közel. Itt a szélen felnıtt a gaz, halvány valamikori, ma már 
alig kivehetı halmocskák jelezték a sírokat, egy-kettın friss virág volt… …van még, aki 
emlékszik rájuk… 

Lívia szó nélkül ment az apja mellett, nem akarta megzavarni az öreg emlékezését. 
Áthaladtak a Panteonon, az utak mentén a neves emberek sírjai megmaradtak… végig hatalmas, 

                                                 
2 Az 1940-es menetrend szerint az 1707 sz. gyorsvonat Csapról reggel 6 órakor indult és 11.13-kor ért  Bp Keletibe. Az 

elsı jármő, az „Árpád” nevét a köztudat a típus összes jármővére használta. – Az információ dr. Opauszki István 
archívumvezetıtıl származik. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Menedzsment-támogatás és Ügyvitel Archívum 
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parkosított zöld mezı, itt-ott egy szoborcsoporttal fedett sír, amely inkább már szoborként hatott, 
és nem valakik sírjaként. 

Urnahelyek sorakoztak, az egyiknél épp temettek valakit, hallatszottak a római katolikus 
szertartás hangjai. Tömjénszagot hozott az enyhe légáramlat. 

– Nyúlketrec! – intett Berti az urnatemetı felé. – Bele ne merjetek tenni, én ilyenben nem 
akarok nyugodni. Kész meggyalázása a halottnak… 

Hátrébb a szóróparcellához értek. A férfi felismerte a szórás lényegét, és azonnal kifejezte az 
ellenszenvét ezzel kapcsolatban is. 

– Mindég azt hittem, valami mezıszerőre, valami rétre szórják ki a hamvakat… hát ez egy 
csapda. Vajon hány ember hamva tömeszeli el ezeket a területeket? És akkor mi van, ha 
megtelik? Vajon áthelyezik, és odébb kezdenek szórni, vagy fogják a slagot, és kiveretik az 
egészet… …a csatornába? 

Lívia nem tudott válaszolni ezekre a képletes kérdésekre. Berti nem is várt választ. 
Bertiben a megdöbbenés és a tehetetlen düh váltakozott. Emlékezett a halott esetleges 

áthelyezésérıl szóló levélre, ahol volt képük azt írni, hogy azok költségeit fedezik, akiknek még 
nem járt le a sírhely megváltása, azoknak az exhumálás költségeit fedezik… ez valami fıvárosi 
ajánlat volt. 

– Már az ötvenes évek közepétıl nem hagytak ide temetni. Úgyis lejárt volna mostanáig az 
összes sírhely… hagyhatták volna úgy, ahogy van, a sírkövekkel, a sírköveken a nevekkel… 
Hova lett annak a sok halottnak a jelzése, sírköve, akik tömegével nyugodtak itt? Azoknak, 
akiket senki nem vitt „haza”? Vajon hova ürítették ki azoknak a sírját? Hova tették a sírköveiket, 
amikért a hozzátartozóik fizettek hajdan?… Vagy itt vannak a holtak az elkotort halmok alatt, és 
felettük zöldül a Nemzeti Sírkert füve? Hogy volt bır a pofájukon így legyalulni ezt a temetıt. 
Még hogy Nemzeti Sírkert… jó, hogy az asszony nem látja, mi van itt… – sorolta a férfi. 

Meleg, késı ıszi idı volt. A lombok hullámokban, sárgás, vöröses, barnás színő esıként 
hulltak, mint egy-egy színes függöny lebbentek, és keringve értek a földre. A füvet a nyílt 
terepeken locsolták, az áradó vízszag a parkok szagát-illatát idézte. 

Lívia sok szempontból az apja lánya volt: ritkán hatódott meg, és évek teltek el, hogy sírni 
sem tudott, bármi érte. Ennek a temetınek a hangulata, az eltőnt sírok, az esıként hulló-ömlı 
színes ıszi levelek felszakítottak benne valamit, s ahogy haladtak kifelé a lombesıben, sírás vett 
rajta erıt, ömlöttek a könnyei. Berti felfigyelt a zsebkendıhasználatra, nyugtázta: ez a lány úgy 
sír, mint én, hangtalanul, csak dılnek a könnyek a szemébıl… 

Leültek egy padra. 
Az apa értette, hogy a lánya most, talán, a mindent elvesztést éli meg. Legutóbb a romániai 

„rendszerváltás” körüli harcok idején látta a lányát sírni… akkor volt egészen kicsi az egyik 
unokája, és a lányáék akkorra rendezték be a lakást, ahogy vágytak rá. Sírt, tehetetlenségében, és 
a félelemtıl, hogy minden elpusztulhat, ha az átterjed… Az asszony meg – hiába beszélt neki 
Berti, hogy hallgasson – egyre azt sorolta, mi volt, mikor a falun hol az egyik, hol a másik csapat 
vonult át, mi pusztult el, amiért addig dolgoztak, mi volt ötvenhatban… Nézte a lányát. A 
minden elvesztését, talán saját maga jövıbeli halálát, saját sírjának beleveszését az ismeretlenbe, 
amit sirat, az egész létet siratja… Sóhajtott, és magában számolgatta, hogy ı, ık a feleségével 
hányszor éltek át hasonlót. Talán jobb lett volna nem idejönni… mégis… Ennek ma így kellett 
lennie. Igen, ez a nap is kellett, szükséges volt az egészhez. Nem kislány már – nézett a lányára –
, talán már meg is élte az élete felét… 

– Sokszor töprengtem, anyádnak nem is mondtam… ez a mi temetızésünk… szóval az egész 
cirkusz a sírok körül… jó, jó, nem cirkusz, csak így mondtam. Szóval a temetés, halottakról való 
emlékezés az élınek fontos. Csak az élınek… Egyszer az egyik barátom anyja mondta: a 
halottak semmit sem tudnak. Igaza lehet… a félelem, a végleg elmúlás tudata tart minket a 
hitekben, meg a temetıi emlékezéseket is az tartja fenn. A sok millió ember mind belehull a 
földbe, aztán idıvel már senki nem emlékszik rá, hol is nyugosznak… és ma mégis, látod, hogy 
fellázadt bennem valami, ahogy ezt a sírtalan temetıt megláttam. Rengeteg ember volt itt 
eltemetve, a sírkövek szorosan sorakoztak egymás mellett. Most meg egy füves park. A 
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névtelenségbe tőnt mind. Ma ellentmondtam magamnak: ennek a kertnek a hatása olyanfajta 
pusztítást mutatott, amire nem volt semmi szükség. Emberi pusztítást, holott folyton a kegyeletet 
meg a kegyeleti helyeket emlegetik, fıleg az év nevezetes napjain… valóban, mindegy, 
legalábbis nekem mindegy, hogy hol és hogy leszek eltemetve. Ez a te dolgod lesz… és az is 
mindegy, ha a nevemet jelölı kı vagy kereszt eltőnik, és már senki nem fogja tudni, hova lettem. 
Neked vagy a gyerekeidnek lesz fontos, nem nekem, aki már semmit sem tudok a világról… 
remélem, érted… benne van az emberben ez a kettısség, legalábbis bennem megvan, fıleg ha 
saját magamról van szó, míg szó lehet magamról, míg élek… de azért látom azt is, ami másnak 
másként van, mert mást hisz. Ezért vittük át a bátyádat, mert anyád nem bírta volna ki, hogy a fia 
sírja eltőnjön a semmibe… míg él, ı nem bírja ki. 

Lívia könnyei közben elapadtak. Értette az apját. És értette az anyja vágyát is temetkezési 
dolgokban. Néha neki magának is furcsa gondolatai voltak, érezte, amit az anyja emleget, hogy a 
családoknak együtt kell maradniuk a temetıkben is, a realitás azonban legyızte ezeket az 
érzelmeket. Azt is értette, hogy az anyja átmenetnek hiszi a kisvárosi sírt is, hiszen folyton 
visszavágyik, saját sírját is a perbenyiki homokban tudja elképzelni, pedig a valóság más: oda 
már ık nem fognak temetkezni… 

– Nézd ezeket a temetıi virágokat! Egyáltalán: az élet nagy dolgai körüli vircsaftot. 
Mindenki a legjobbat akarja a ma-született gyerekének, már azt a legjobbat, amit meg bír fizetni; 
és persze mindenki a lehetı legjobb sírhelyet, temetési kellékeket, de ez is behatárolt, az a 
legjobb, amit még fizetni bír. Mennyien élnek az érzelmekbıl… sokaknak azért van munkájuk, 
mert ezekhez az örömökhöz, fájdalmakhoz készítik a dekorációt… – sorolta Berti. 

Hallgattak. 
– Menjünk – szólalt meg Berti. – Csak közben meg ne kérdezd, hogy akkor mire van ez az 

egész élet nevő cirkusz… mert nem tudok rá válaszolni. 
Kint rájuk tört a város robaja, kezdıdött a délutáni csúcsforgalom. A férfi rá-rápillantott a 

lányára, nyugtázta magában, hogy biztos kézzel vezet, és igen jól érzi a kocsit a város irdatlan 
sőrő forgalmában. Majd fél óra telt el, mire kiértek az autópályára, amely Gyöngyösig tartott 
(azon túl már épült a következı szakasz). Száraz idı volt, a kocsi fürgén haladt kelet felé. 
Hallgattak. Valami ma elmúlt, és valami ma ismét elkezdıdött. Lívia most megint olyan közel 
érezte magához az apját, mint gyerekkorában, amikor még minden úgy volt, és úgy volt igaz, 
ahogy az apa mondta. 
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Vácrátót, botanikus kert, melegház 2. 
Fotó: DARVAS JUDIT  

 


