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H  Í  R 
 
 
 

Megjelent a Japán–magyar nagyszótár
* 

 

Megjelent a Japán–magyar nagyszótár, az eddigi legnagyobb terjedelmű és legmélyebben 

kidolgozott japán–magyar szótár. A hatalmas anyagot magába foglaló kiadvány, amelyet 15 évnyi 

munka előzött meg, régen várt újdonsággal szolgál a japánul tanulóknak, illetve a japán nyelvvel 

és kultúrával foglalkozóknak. 
  

Japánban is nagy érdeklődés kíséri a most kiadott Japán–magyar nagyszótárt, amely az eddigi 

legnagyobb terjedelmű és legmélyebben kidolgozott japán–magyar szótár. A kötet a japán nyelv 

mai állapotát tükrözi. A kiadványban a köznyelvi szókészlet, a társalgási nyelv, a szaknyelvek 

alapvető szóanyaga és a szleng közismert fordulatai is szerepelnek. A szótárhasználót bőséges 

példaanyag segíti a szavak és kifejezések használatának megértésében.  
 

Egy lehullott levélből ráismer az őszre 
 

Miért kell vigyázni a gömbhallal? Hány császára volt eddig Japánnak? Milyen mértékegység a saku? 

Hányféle ördögről beszélnek a japánok? Milyen híres japán ételek vannak?  
 

Az alkotók szándéka az volt, hogy a szótárat minél szélesebb kör érdeklődéssel és eredményesen 

forgathassa: hasznos legyen mindazok számára, akik a japán nyelvet tanulják, illetve azoknak is, 

akik a japán nyelvvel magasabb szinten, kutatóként, fordítóként, tolmácsként kívánnak foglalkozni.  
 

Figyelembe vették ezen felül a japán ajkú felhasználók szempontjait is. 
 

A kötetet részletes nyelvtani összefoglaló egészíti ki. Ezt követi a japán mértékegységek 

bemutatása, majd a japán császárok uralkodási táblázata. Ez utóbbira a japán és az európai naptár 

közti átváltás céljából van szükség. 
 

Szaknyelv és kultúra 
 

A nagyszótár célja ugyanakkor az is, hogy tartalmazzon – a terjedelmi keretek által lehetséges 

mértékben – szaknyelvi szóanyagot. Minthogy a szótár kultúraközvetítő szerepet is betölt, a 

szokásosnál bővebben szerepelnek benne a jobb megértést szolgáló, lexikonszerű kiegészítések, 

magyarázó megjegyzések. 
 
 
 
* a Japán-magyar nagyszótárról a hírt Vihar Judit egyetemi tanár, irodalomtörténész, mőfordítótól 
kaptuk, aki aktívan közremőködött a szótár létrejöttében. 
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A japán írás 
 

A japán írás két, lényegében különbözı írásjegytípusból épül fel. Az egyik 
az egyes szótagok hangalakját tükrözi, ezt hívják kanaírásnak. A kerekded 
írású kanák neve hiragana, a szögletesebb rajzolatúaké katakana. Az 
írásjegyek másik fajtája a kandzsi, ezek fogalmakat tükröznek. Hogy 
mikor melyiket kell használni, azt sokféle szabály határozza meg. 

  

 

A szótárt 15 év alatt Magyarország különböző egyetemeinek 14 kiváló szakembere készítette. 

Nukazava Kazuo volt japán nagykövet kezdeményezésére, a Japán Nagykövetség és a Japán 

Alapítvány, valamint az Oktatási Minisztérium támogatásával. 

A japán írás 

A Japán–magyar nagyszótár címszavai a kanaírás rendjében következnek hiragana illetve  katakana 

írással, ezt a megfelelő egy vagy több kandzsi követi. A szótár átlátható formában tartalmazza az 

egyes szavakhoz és kifejezésekhez tartozó nyelvtani információt is, ehhez először teremti meg 

magyarul a japán szófaji rendszer terminológiáját. 

 

A Japán–magyar nagyszótár számokban 

  

39 845 szócikk 

24 001 összetétel 

16 895 szókapcsolat 

431 közmondás 

49 894 szabad példa 

147 305 magyar megfelelı 

  

A szótár megvásárolható munkanapokon 7 és 14 óra között a Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán (Budapest VIII., Reviczky u. 4/A 3. emelet 312), Nyerges Lászlónénál 
<nyerges.laszlone@kre.hu>. 
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A J Á N L Ó 
 

 
 

Magyarország egyik különleges mőemlék együttese kelt életre nagy idıtávú álmából; a 

Kamalduli Remeteség Majkon. A Kolostor épület, s végül a Cheli-Mária Kápolna 

felújítás utáni átadásával, teljes pompájában látogatható a kuriózumnak számító barokk 

mőemlék együttes. 

 

Ez egy hír, egy nagyon jó hír –, de számomra ettıl sokkal több; az Irodalmi Epreskertben 

múlt év szeptemberében elindult folytatásos regény a „Sors-Húrok” ide vezeti fıhısét, 

egyúttal rajzolatot adva a helyszínrıl. 

 

Az l970-es évek végén láttam a teljesen lepusztult remeteség épületeit, majd bı tíz éve 

jártam be az elsı felújított cellákat. Megindította fantáziámat, s a regény folytatásában, a 

mai idıkben is találkozunk  izgalmas történetével 

 

Ezért gondolom aktualitásnak  ajánlómat! 

(Az, hogy a „Szerzetesek éve” van, ráadásnak tekintem.) 

 

Kellemes idıtöltést az Epreskert olvasásához, s benne a „Sors-Húrokhoz” is. 

 

Bodó Csiba Gizella 

 

 

http://www.majkikolostor.hu/magyar/oldalak/kamalduli_rend_tortenete/ 
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VIHAR JUDIT  
 

A szerelem és a japán irodalom 
 

        Nyolc felhı támad, 
        nyolctetejő palotát 
        emelek az égig. 
        Égig érı palotát 
        hitvesem örömére. 
 
Ez a költemény az elsı japán vers, amely a 712-ben készült ısi japán krónikában, a Kodzsiki 

nevő mőben maradt fenn. Szerzıje a legenda szerint Haja-Szuszano-o, a tenger istene, aki huncut 
cselekedeteivel sok bosszúságot okoz a többi sintó istennek. Már a megszületése is szokatlanul 
vidám. Izanagi fıisten, aki leginkább a görög-római mitológiában Zeuszhoz vagy Jupiterhez 
hasonlítható, a jobb és bal szemébıl kicsurranó könnycseppbıl nemzette két leányát, a Nap és a 
Hold istennıjét. Fiának, Haja-Szuszano-ónak pedig az orrából kicsöppenı cseppbıl teremtett életet. 
A tengeristen jellemét beszélı neve is igazolja, amely ugyanis azt jelenti: fürge és vad. Sok-sok 
csínytevésérıl most nem számolunk be, egyik bátor cselekedete viszont kapcsolatban áll elsı 
versével. Haja-Szuszano-o elhatározza, hogy legyızi a nyolcfejő sárkányt, aki elrabolta a szépséges 
Kusinadát. A tengeristen cselhez folyamodik: leitatja a sárkány mind a nyolc fejét, így sikerül 
elaltatnia az állatot. Ezután sorra vágja le a fejeket, és így háromszoros gyızelmet arat: megöli a 
sárkányt, az állat testébıl megszerzi magának a csodakardot és végül elnyeri a gyönyörő Kusinada 
kezét. Ekkor dönt úgy, hogy szerelmének nyolcrészes palotát épít. A nyolcas szám a japán mítoszok 
szerint mágikus erejő. Haja-Szuszano-o szerelme gyümölcsözınek bizonyult, házasságukból a japán 
krónika szerint öt fiú született.   

A vers az akkoriban legkedveltebb japán versformában íródott. A tanka, magyarul rövid dal 
harmincegy szótagból, pontosabban harmincegy morából (általában egy magánhangzóból vagy egy 
mássalhangzó és egy magánhangzó kapcsolatából) álló öt soros költemény, a sorok többnyire 5, 7, 5, 
7, 7 moraszámúak. A japán verssorok végén nincsen rím, sokkal inkább az alliterációt kedvelik. A 
tanka századokon át a japán líra legkedveltebb mőfaja volt. Az elsı antológiában, a valószínőleg 718 
és 785 között császári parancsra összeállított Manjósú azaz Tízezer falevél címő győjteményben 
4173 tanka szerepel. Az antológia kompilátora, Ótomo no Jakamocsi egyik leghíresebb tankájából is 
a szerelmi elvágyódás érzése csendül ki: 

    Jössz, mondod nekem, 
    s nem jössz, pedig várok rád. 
    Nem jössz, mondod aztán, 
    s többé nem várok reád, 
    hiszen azt mondod, nem jössz. 
A költı tépelıdı érzéseit, bizonytalanságát csodálatosan fejezi ki a jönni és a várni ige állító és 

tagadó alakjainak ellentéte.  
A szerelem témája azonban nemcsak a japán költészetben jelentkezett, hanem a színjátszásban is. 

A kezdeti japán színjátszást a Nara-korszakban (710-794) a mozgás mővészete, a tánc, a zene és a 
dal összefonódása jellemezte. Az utagaki vagy kagai elıadói szegény sorsú emberek voltak, táncos, 
zenés, dalos játékukat a falusiak szórakoztatására találták ki. Az általuk elıadott jelenetekben 
szerelmesek találkoztak egymással, s a légyottot erotikus részletekkel is főszerezték. Ezt a mőfajt a 
szexuális részek elhagyása után az arisztokrácia is befogadta.    

A Heian-korszak (794-1186) epikájában a szerelem témája az akkortájt virágzó verses regények 
jellegzetes sajátossága. Az egyik legkedveltebb a 10. század elsı felében íródott Isze monogatari 
vagyis az Iszei történetek. A százhuszonöt történetet Arivara no Narihira (825-880) herceg és költı 
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alakja köti össze. A mő a kor szerelmi kódexe, Narihira szerelmi kalandjait beszéli el. A 
költeményekkel megszakított történetek a beteljesült szerelemrıl, az elválásról, a szerelmi bánatról, 
a vágyakozásról szólnak, de gyakran olvashatunk benne humoros szerelmi találkozásokról is. A 
történet lapjain a Heian-korszak Don Juanja újabb és újabb kalandokban véli meglelni a 
boldogságot, de ez soha nem sikerül, ehelyett mindig tragédiát okoz.  

Ahogy az Iszei történetekben, úgy a kor legkiemelkedıbb epikai alkotásában, Muraszaki asszony 
mővében, az 1004 és 1008 között íródott Gendzsi regényében is szerelmi kalandok sorozatáról 
olvashatunk. A hatalmas mő ötvennégy fejezetbıl áll, ezek közül negyvenegy fejezet hıse Gendzsi 
herceg, az utolsó tizenhárom fejezet középpontjában már fiával, Kaoruval találkozhatunk. A 
fejezetek önmagukban itt is megállnak, mint az Iszei történetekben, bár az események kronologikus 
sorrendben játszódnak bennük. A regény Gendzsi herceg, a japán császár törvénytelen fiának 
megszületésével kezdıdik, akinek a buddhista szemlélet szerint gyermekkorában és ifjúkorában 
bontakozik ki a karmája. Az ezután következı felnıttkor, amely negyvenéves korig, az ún. elsı 
öregségig tart, a boldogság, a virágkor idıszaka. Az öregkorban a karma beteljesül, az ifjúkorban 
elkövetett bőnökért fizetni kell. Gendzsi, akinek állandó jelzıje a ragyogó, olyan különleges 
tulajdonsággal rendelkezik, hogy ha egyszer valakit a szívébe zár, onnan kitörölni többé nem tudja. 
Egyik fı célja az, hogy hatalmas palotát építsen, ahol összes szerelmével és azok gyermekeivel 
együtt békésen és boldogan élheti életét. Gendzsi feminin alkat, aki azonnal könnyekre fakad, ha 
valami bánat éri. Elsı szerelme okozza vesztét, mert apja ágyasába, Fudzsicubóba szeret bele, aki 
viszonozza érzelmeit. Késıbb minden szerelmében Fudzsicubót szeretné viszontlátni. Idıs korában 
azonban ıt hagyják el, s kedvese éppen Gendzsi fiától, Kaorutól esik teherbe. Ezt azonban Gendzsi, 
aki csapodárságával oly sok fájdalmat okozott a nıknek, képtelen elviselni. A regény lapjain nem 
egy férfi és egy nı áll szemben egymással, hanem egy férfi és sok nı, s ezek a hölgyek legyenek 
akár arisztokraták, akár nincstelenek, mindannyian egyetlen férfira, Gendzsire várnak, hogy amikor 
az kívánja, boldoggá tehessék. 

A szerelmi találkákról, az arisztokrata nık elvárásairól Muraszaki vetélytársa, Szei Sónagon 
1000 körül írott feljegyzéseiben olvashatunk. A Párnakönyv soraiból sokszor éles kritika, csípıs 
irónia, de nemegyszer ıszinte humor és vidámság csendül ki, mint például a következı részletben: 
„Mert bizony kedvesünk sikere nagyrészt attól függ, hogyan távozik. Ha egy szempillantás alatt 
talpon terem, és nyomban sürgölıdni kezd, meghúzza térdnadrágjának övét, igazgatja udvari 
ruhájának ujját, a vadászkabátját, vagy tudom is én mijét, összeszedegeti ezernyi apró vackát, és 
begyömöszöli ıket ruhájának redıibe vagy övébe tőzögeti – az ember ilyenkor kezdi meggyőlölni.”  

A japán színház hagyományos színpadi mőve a 14. században kialakult nó, vagy ahogy nevezni 
szokták: japán opera. A nó lírai színjátszás, valamilyen múltban megtörtént esemény megelevenítése 
olyan formában, hogy a nézı képzeletében asszociációkat ébreszt, érzelmeket vált ki, melyek 
harmonikus egyensúlyba kerülnek. Ahogy a nó legnagyobb mestere, Zeami Motokijo (1363-1443) 
kifejti, mintha a tenger hullámain hánykolódó csónakban ülve szemlélnénk a felhı mögé húzódó 
vadludak röptét.  Vagyis a nóban mindent átjár egy álomszerő, illuzórikus nyugalom, s megérint 
bennünket az örökkévalóság, melynek mi tünékeny árnyai vagyunk csupán. A nóban minden 
szimbolikus, az alakok nem egyénítettek, hanem elıre megadott típusok. A nó darabban szinte alig 
van cselekmény. Zene, tánc és ritmikus próza váltogatja egymást. Európai értelemben vett 
konfliktusról itt nem beszélhetünk, az összeütközés itt a fıszereplı lelkében zajlik, melynek lényege 
az élet múlandósága miatt érzett fájdalom és az életösztön viaskodása. 

Az egyik legszebb nó-darab Kanami Kijocugu (1333-1384) mőve, a Szotoba Komacsi, magyarul 
Komacsi költını sztupája. Komacsi, a Heian-korszak egyik legjelesebb költınıje korának ünnepelt 
szépsége is volt, akit udvarlók raja vett körül. De hosszú életkorral bőnhıdik, mert fiatalkorában egy 
hadvezérre azt a próbát méri, hogy csak akkor megy hozzá feleségül, ha száz éjszakát a küszöbe 
elıtt tölt. A magas rangú katonatisztet azonban a kilencvenkilencedik éjszakán elragadja a fagyhalál. 
Így ez a nó-darab a beteljesületlen vágy drámája.  

A néptömegek számára elvont nó-darabokat azonban a 17. századra kiszorítja a városi polgárság 
számára jóval érthetıbb kabuki. A rendkívül cselekményes és látványos kabuki ma is kedvelt 
színházi mőfaj Japánban, árnyalt lélekábrázolás jellemzi. A természet szépségénél még 
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tökéletesebbet igyekszik nyújtani.  A Genroku-kor (1688-1703) a japán kultúra fénykora, ekkor 
alkotott Macuo Basó, a 17 morás haiku legnagyobb mestere, erre az idıszakra tehetı Ihara Szaikaku 
regényeinek megjelenése is, melyek a városi élet szókimondó, reális képét adják. Élvezetes, ízes 
aforisztikus prózája, izgalmas szerelmi történetei csakhamar közkedveltté váltak Japánban. A 
Genroku-korban a kabuki is a legmagasabb színvonalon volt, a legnépszerőbb darabokat Csikamacu 
Monzaemon írta. Társadalmi drámái közül a legkiemelkedıbbek a kettıs szerelmi öngyilkosságról 
szóló mővek. Az elsı ilyen jellegő darabot, a Kettıs szerelmi öngyilkosság Szonezakiban (1703) 
címőt, megtörtént bőntény alapján alkotta meg Csikamacu. A darabbal egy csapásra gazdaggá tette a 
csıd szélén álló színházat. Egy boltos és egy örömlány megtörtént kettıs tragédiáját írta meg, s ezzel 
mőfajt teremtett. A szenzációra éhes közönség ettıl kezdve minden darab végén kettıs szerelmi 
öngyilkosságot akart látni. A kettıs szerelmi öngyilkosságokról szóló darabok bemutatásának 
azonban egy idı után abba kellett hagyni, mert hatásukra sok-sok szerelmes a valóságban is ilyen 
módon vetett véget életének.                       

Meidzsi császár uralkodásától, 1868-tól megszőnt Japán több évszázados elzártsága. A 
hagyományos japán stílus mellett egyszerre jelentkeztek az európai stílusirányzatok. Ezek közül a 
naturalizmus hatása igen erıteljesnek bizonyult a japán irodalomban. Az irányzat egyik legkiválóbb 
képviselıje Nagai Kafú (1879-1959), aki Zolát tekintette példaképének. Élete legnagyobb részét 
bárokban, teaházakban töltötte, novelláinak, regényeinek hısei is legtöbbször viruló szépségő gésák. 
Leghíresebb regénye a Szumidagava, magyarul Szumida címen jelent meg. Egy tizenhét éves fiú és 
egy tizenöt éves lány szerelmét beszéli el, amely soha nem teljesülhet, mert a lányt eladják gésának. 
A fiú ebbe nem tud beletörıdni, s öngyilkossággal vet véget életének. Nagai Kafú mőve finom 
korrajz a 20. század eleji Japánról. 

A naturalizmus irányzata ellen lépett fel Tanizaki Dzsunicsiró (1886-1965), akit Henry Millet a 
20. század legférfiasabb írójának nevezett. A több ízben is Nobel-díjra felterjesztett Tanizaki 
túlfőtött atmoszférájú novelláiban gyönyörő nıket jelenít meg, akiknek szépsége rabul ejti a lábaik 
elıtt heverı férfiakat. Mőveinek középpontjában többnyire valamilyen szexuális probléma áll. 
Borotvaélen táncoló hıseinek lélekrajzát árnyalatnyi finomsággal rajzolja meg. 1956-ban írja a 
pornográfiával vádolt, s emiatt betiltott A kulcs címő regényét. Ebben egy titkos naplót vezetı férfi 
szerelmi életének legintimebb részleteirıl számol be. Tanizaki öregkori prózájának legremekebb 
darabja az 1961-ben megjelent Egy hibbant vénember naplója, melyben egy öreg férfi és fiatal, 
csinos menye közti kapcsolatról ír kíméletlen ıszinteséggel. E mővével könnyedén párhuzamba 
állítható az a kisregény, melyet 1975-ben Déry Tibor írt, a Kedves bópeer… Mindkét mő egy idıs 
férfi utolsó kapaszkodását tükrözi a szerelembe, az életbe.  

Kavabata Jaszunari (1899-1972) az elsı Nobel-díjas japán író, a japán hagyomány 
megszólaltatója a modern prózában. Epikus írásai valóságos költemények prózában, a szépség és a 
szerelem iránti vágy tükrözıdik bennük. Az 1935-47 között írott Hóország címő regényében a hó 
elzárt birodalmában találkozik egy balettszakértı és egy gésa. Szerelmük tragikus és befejezetlen, 
hiszen Kavabata szerint a szépség, a tisztaság múlandó e földi világon.  

A 20. század végén íródott japán elbeszélésekben és regényekben egyre inkább olyan szerelmi 
kapcsolatokkal találkozunk, amelyek szinte bárhol megtörténhetnének, akár Amerikában, akár 
Európában. Ezek a kapcsolatok általában lazábbnak tőnnek, rövidebb ideig tartanak, s sokszor csak a 
magány elıl való menekülést jelentik. 

 
 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 14 

 
 
 
VIHAR BÉLA 

 

A mő 
 
Az illanóból az, ami örök, 
igazságba, szépségbe öltözött: 
a múlandón a gyızedelmeskedı, 
az alkotásban megdermedt idı.  

 

Szemközt a csillaggal 
 
Mi vagyok? Röpke porszem, 
suhanó pillanat.  
Ez villant rám az éjbıl 
a csillagok alatt. 
 
Évmilliók lobogtak, 
s köröskörül a csend 
átszelte, hömpölyögve, 
a Tért, a Végtelent. 
 
Alázat szállt szívembe, 
majd szóltam: csillagok, 
egy lobbanás az égen, 
s eltőnök, meghalok, 
 
de parány emberlétem 
mégis több és nagyobb: 
én tudom, hogy ti vagytok, 
s ti nem, hogy én vagyok. 
 

Versmadár 
 

Ma- 
dár 

lebeg, 
lengı tollán 
a kék eget 

tartja szilárdan, 
könnyedén. 

Így tárd ki szárnyaid, 
s lobogva , 

a mindenséget hordja 
sodra, 

szó és világ egyensúlya: 
költemény. 

 
 

ÍRNI 
 

ÍRNI 
ÍRNI 
ÍRNI 

ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI 
ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI ÍRNI 

ÍRNI 
ÍRNI 
ÍRNI 
ÍRNI 
ÍRNI 
ÍRNI 

SÍRNI BÍRNI ÍRNI 
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CZÓBEL MINKA 
 
 
Idegen vendég 
 
Magányos kerti úton 

Elsárgult levelek, 

Zöld nyár forró hevében 

Már ıszt jelentenek. 

 

Hullámzó déli fényben 

– Csodás – hogy kelnek-járnak 

A múltból ide tévedt 

Szétfoszlott, könnyő árnyak. 

 

Egykor ezek mind voltak, 

Egykor mind itten éltek, 

Közöttük mit akarsz itt 

Idegen kóbor lélek? 

 

Árnyak közé vegyül most 

Az újabb árny-alak: 

„Kivagy” „,,Hát meg nem ösmersz?’’” 

,,,,Én vagyok te magad!”’’ 

 

 
 
 
 
Forrás: Czóbel Minka, Boszorkány-dalok [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 
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PAYER IMRE 
  
A sarokháznál 
  

És feljön a nap. Érvényes vényben 

felnyílik majd egy utca! 

Rejteksáv az éghez. Romos sarokház. 

Kacsintó kerub. Ünnepi huzalok. 

A remény-kéken fekete vonal. 

  

Másnap meghallásom zajt iktat a ködben. 

A sarokház: tömb a tömbök között. 

Magánidım közhelyén fagyos esıcseppek. 

Az ég szürkéjének fojtó árnyalata. 

  

                   * 

  

Megszőnt hely nem köt teret. 

Kihulltak volt egy egészbıl. 

Széthulló arcok. Lebegı névtelenek. 
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VICZAI HENRIETTA 
 
Emlékrög 
 
Mintás meredt, volt a kı, 

felette lepedıvászonnal takart 

fájdalom belepte 

a szobát, 

s voltál itt, meg odaát. 

Tagjaid ma is fehérlenek 

minden gyászos ajtónyikordulás 

kivitte a házból a lilás 

emlékeket. 
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ 

 
 

Kakastolvaj 
 
 

Amint ott álldogáltak a söntéspult elıtt a harmadik feles enyhe kábulatában, Kapás Ferkó, akit 
egyébként Hülyegyereknek becéztek a barátai, könyökével oldalba lökte a postás Bálintot, és 
egyenesen a szemébe mondta: 
─ Te se döglesz bele a melóba úgy reggeltıl, ameddig eltart. 
─ Hát aztán miért mondod te ezt nekem? Pont te, Hülyegyerek. Tudod te milyen munka az 

esıben, sárban, meg még hóban és nyári kánikulában is kihordani a leveleket, meg mindent, ami 
postai küldemény, hogy még aznap elkerüljön a címzetthez? 
─ No de hát az egész belefér abba a barna postástáskádba, amit a nyakadban hordasz. Meg még 

biciklit is ad hozzá a postahivatal… 
─ Biciklit, azt ad. De hát van ám úgy, hogy még a Balla tanyára is ki kell kézbesíteni. Meg ott 

van a nyugdíj. Azt meg várják. 
─ Mit várnak rajta? Azt manapság már a bankszámlára küldik. 
─ Már akinek van bankszámlája. Mert nekem van, meg a polgármesternek, meg a doktornak, a 

tanítóknak, meg a kocsmárosnak. Szóval akinek van munkahelye. A nyugdíjasoknak én viszem. 
─ Például kinek? 
─ Az hivatali titok. 
─ Elıttem is titok? Hát ilyen haver vagy te, Bálint? No, még egy felest egy példáért! 
─ Nem lenne szabad, de csak neked, és csak egy példát. 
─ Józsi bácsi, még egy kört! ─ szólt oda Ferkó a csaposnak. ─ Holnap hozom a többivel. ─  

Aztán gyengéden átkarolta a postás vállát. ─ Látod, Bálint, én állom a szavamat. Ki hát az a példa? 
─ Hát például a Mári néni ─ hajolt a füléhez a másik.  ─ Tudod, a szomszédotok. De nem tılem 

tudod. Ha elmondod, letagadom. No, Isten, Isten! ─ hörpintette föl a pálinkát Postás Bálint. 
A Mári néni… ─ ingatta a fejét hazafelé menet Kapás Ferkó. ─ Gondolt ı már erre máskor is, 

mert az azért mégis feltőnı ám, ha valaki a hónap végén karajhúst vesz a hentesnél egy olyan 
faluban, ahol az emberek többsége segélybıl él. No jó, hát vannak néhányan, mint a polgármester, a 
kocsmáros, meg a pap, akinek van munkahelye. Neki viszont már az apja se dolgozott soha. Talán 
valamikor egészen fiatal korában, amikor még állt a téglagyár. De hát mikor volt ez? Vasat győjteni 
járnak, néha fát hoznak az erdıbıl, meg nyáron szokott lenni ez a közmunka. Parlagfő kaszálás. 
Egyszer télen, amikor nagy hó esett, behívták a községházára havat lapátolni. Meg a piacot kellett 
kiszabadítani a hóból. Akkor adtak teát is bögrében. Azt mondták, rum is van benne, de ı nem 
érezte. Biztosan kilopta belıle a kocsmáros. Ez a Mári néni meg csak úgy kapja a nyugdíjat. Vajon 
mennyit kaphat? Lehet az még akár hatvan-hetvenezer forint is. Abból aztán telik karajhúsra… Nem 
kell neki az erdıben bóklásznia a vadért. 

Másnap oda is ment a kerítéshez, amikor meglátta, hogy a három szem tyúkját eteti, és hangosan 
ráköszönt. 
─ Csókolom, Mári néni! Hogy tetszik lenni? 
─ Szervusz, Ferkó! ─ nézett föl meglepetten az öregasszony, mert mióta tavaly télen eltőnt a 

nagytaréjú kendermagos kakasa, meg négy szép tyúkja, nem sokat beszélgettek. A tyúkóltól ugyanis 
éppen a szomszédék kerítéséhez vezettek a sárban a lábnyomok, méghozzá oda-vissza. Szó szót 
követett, és a végén úgy váltak el, hogy a Ferkó gyerek elharapja a torkát, ha föl meri ıket jelenteni 
a rendırségen. ─ Megvagyok, így öregesen ─ mondta. ─ Látod, ez a három tyúkom maradt… 
─ De legalább azok tojnak… 
─ Tojni tojnak, de csak három. 
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─ Hozok én magának olyan szépeket, meg nagy tojást tojókat, hogy csak még! Olcsón hozom, a 
tyúktelepen most selejtezik ıket. Van ott jó haver, szinte ingyen tud szerezni belılük. No, kell? Csak 
magának, mert hogy maga volt mindig a pótöreganyám. 
─ Hát… nem bánom no, hozzad! Sokszor megmásztad a cseresznyefámat, meg a körtét is… 
Harmadnap reggel már ott is voltak a tyúkok egy csibedrótos ketrecben. Szép, barnatollú tyúkok 

voltak. A tarajukon látszott, hogy mind a tíz egészséges. 
─ No, beenged, Mári mama? ─ állt meg a kapu elıtt Ferkó. ─ Hoztam velük egy zsák 

takarmányt is, hogy legyen mit adni nekik, míg rászoknak a kukoricára. 
Az öregasszonyt annyira meghatotta a szomszéd gyerek nagylelkősége, hogy rögtön be is hívta a 

konyhába egy kis pohár likırre. Maga kotyvasztotta még húsvét elıtt. Közben azt is megbeszélték, 
hogy Ferkó felássa a ház elıtti kiskertet. Egyelıre úgy sincs más dolga, az öregasszonynak meg jól 
jön a segítség. A fájós dereka miatt nem nagyon bírja az ásót. Beszélgetés közben a fülbevalóira 
tévedt a férfi tekintete. 
─ Szép függıi vannak ─ mondta. ─ Arany? 
─ Az ─ bólintott rá az asszony. ─ Még szegény megboldogult uramtól kaptam jegyajándéknak. 

Van hozzá egy szép, vastag aranylánc kereszttel, meg olyan fonott karkötı is, de a faluban nem 
nagyon szoktam viselni. Ki is néznének vele a falusiak…  
─ De nekem azért majd megmutatja… ─ évıdött vele a második pohár után Ferkó. 
─ Majd egyszer…talán…ha olyan hangulatom lesz… 
Rögtön el is mesélte a barátjának, Rosszcsont Marcinak, hogy mit látott, meg mit mondott neki 

Mári néni. Hol? Természetesen a kocsmában. Hol másutt találkozhatnának egy ilyen kis faluban a 
tetterıs, ráérı férfiak dologidıben? Végtére is mindenütt jó, de legjobb inni. Ennél már csak az a 
jobb, hogy Józsi Bácsi, a csapos akár hitelt is ad bizonyos illetıknek bizonyos keretig. Persze nem 
ingyen, és nem akárkinek, és nem sok idıre. Aztán ha az adós mégsem fizetne a megszabott határidı 
leteltéig, még a mőtrágyát is kiverik belıle. Kik? Hát a többi adósok a kamat fejében. A beceneveket 
is ı adja a pácienseinek. Ezt a Ferkót is ı nevezte el Hülyegyereknek, mert amikor fizetni kellett 
volna, mindig mondott valami nagyot, hogy honnan szerzi meg holnap estére a pénzt. A Józsi bá’ 
meg csak legyintett rá, hogy hülye vagy te ahhoz, gyerek. Ebbıl lett aztán a Hülyegyerek. Sokan 
már el is felejtették, hogy Kapás Ferkó az igazi neve. A Rosszcsont Marci bezzeg nem dicsekedett el 
a tetteivel. Hozta a pénzt, fizetett, mint a katonatiszt, aztán másnapra kiderült, hogy kinek mije 
hiányzik. Így lett belıle rosszcsont. 
─ Te meg csak úgy hagytad elrakni az orrod elıl azt a sok drága kincset? ─ sápadt el mérgében 

Rosszcsont Marci, és olyan ideges lett, hogy majdnem lenyelte a poharat is a pálinka után. 
─ Hát ennyire hülyének nézel te engem, Marci? ─ lépett hozzá közelebb a barátja. ─ Egyrészt 

nem is mutatta meg, másrészt meg megegyeztünk, hogy felásom a kertjét, és majd akkor 
megmutatja. A többit meg bízd rám! Nem vagyok én olyan hülyegyerek, mint amilyennek 
képzelitek. Inkább azt mondd meg, hoztál-e a városból füves cigarettát! Már ketten is megkérdezték, 
mikor jöhetnek érte. 
─ Hoztam. Meg olyan port is hoztam, hogy egybıl elszáll az agyad tıle. De azért jobb, ha te nem 

avatkozol bele az én bizniszembe. Te csak kergesd a baromfiakat. Az a neked való üzlet.  
Eljött a kertásás ideje, és Ferkó nagyon kitett magáért. Nemcsak ásott, hanem még a magokat is 

elvetette, hogy Mári néninek ne kelljen akkorát hajolnia. İ meg viszonzásul megfızte a 
nyúlpaprikást. Igen, abból a nyúlból, amit Ferkó fogott az erdıben. Vett neki bort is a Mészárosék 
pincéjébıl. Az övék volt a falu legjobb bora. Megérdemelte ez a gyerek, hiszen olyan szorgalmasan 
dolgozott… Ebéd után még koccintottak is. Ferkó szilaj jókedvében azt indítványozta, hogy igyák 
meg a pertut, de az öregasszony szabódott, hogy mégis hogy nézne már az ki ötven év 
korkülönbséggel? Hiába csempészte bele a poharába a Marcitól kapott port, nem lett tıle igazán 
szerelmes a vénasszony. De az is lehet, hogy jól palástolta a gerjedelmét… A jó bor azonban hamar 
a fejébe szállt és mesélni kezdett. Többek között arról, hogy milyen jómódúak voltak ık egykor. 
Fıleg a szülei, még a háború elıtt… Amikor a férje ünneplıbe öltözött vasárnap, meg a nagy 
ünnepeken. Fölhúzta az ujjára a huszonnégy karátos pecsétgyőrőjét, meg a nyakkendıjébe is 
színarany nyakkendıtőt tőzött. Volt amelyikben még brillkı is volt…Úgy mentek a templomba. 
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Most is ott pihennek a szekrényben, de hát itt kinek, minek vennék föl az arany ékszereket? 
Különben is a férje rég a temetıben, az egyetlen fia meg Amerikában. Nem is tudja, kire hagyja 
majd, ha meghal. Se egy jó rokon, se barát, se ismerıs, aki érdemes lenne rá. Aztán a bortól és a 
meghatódottságtól elkezdett sírni. Úgy folytak a könnyei, hogy már Ferkó is majdnem megsajnálta. 
Aztán egyszer csak fölkerekedett, bement a szobába és magára zárta az ajtót. Hiába vigasztalgatta, 
kérlelte, csalogatta a másik, nem volt hajlandó kijönni. 

Mérgében a földbe szúrta az ásót Hülyegyerek Ferkó, és elballagott a kocsmába. 
─ Megszomjaztál a nagy ásásban? ─ fogadta Rosszcsont Marci.─ Gyere, már kikértem a 

sörödet! Remélem, megdöntötted a vénasszonyt… 
─ Te csak ne gúnyolódjál velem, mert ha tudnád, mi van, a földhöz vernéd a seggedet. 
─ No, hát akkor mondd, hogy mi van! 
─ Hatalmas arany pecsétgyőrő, meg arany nyakkendıtők brillel, meg még az is lehet, hogy arany 

cigarettatárca is van. Ez még nem biztos, de nyaklánca biztosan volt a férjének is. 
─ És ezt csak így mondod, Hülyegyerek pajtásom? 
─ Hát hogy mondjam? 
─ Úgy, hogy Józsi bá’, dupla szilvát a sörömbe! Vendégem az egész kocsma. Melyik éjjel 

csináljuk? 
─ Bolond vagy? Még nem is láttam. Elıbb be kell cserkészni az egész házat. Azt is tudom, hol 

tartja. 
Már-már a markukban érezték a rengeteg aranyat. Rosszcsont Marci egyik este találkozott a 

városi haverokkal, akik megígérték, hogy segítenek elpasszolni a szajrét. No nem ingyen, de baráti 
jutalékért. És mi következett ezután?  A vénasszony elszégyellte magát a siránkozása, vagy a 
részegsége miatt ─ de hát itt az ilyesmit nem szokták szégyellni ─ és elkezdte kerülni a Ferkót. 
Olyannyira, hogy be se engedte a kapun. Persze az is lehet, hogy végiggondolta a dolgot, és gyanút 
fogott, hogy túlzottan érdeklıdik ez a Ferkó gyerek az ékszerek iránt. A városi haverok viszont 
sürgették ıket, mert még  a füves cigaretta árával is adósok voltak. A csapos Józsi bácsi ugyancsak 
fölemlegette, hogy neki se adják ingyen a bort. Ahhoz meg különösen nem, hogy ingyen itassa a falu 
alkoholistáit. Ha egy héten belül nem teszik a pénzt a söntéspultra, levereti rajtuk a kamatot. De nem 
ám akármilyet, hanem úgy, mintha euróban vették volna föl a kölcsönt és svájci frankban fizetnék 
vissza. 

Hülyegyerek Ferkó annyira a szívére vette a fenyegetést, hogy naponta megdicsérte Mári néni 
szép ruháját, a gyönyörő barna szemét, meg a göndör haját, pedig az ki se látszott a fejkendı alól. 
Takarmányt hozott a tyúkjainak, és felajánlotta, hogy kimeszeli a tyúkólat, mert hogy ı mégis csak 
könnyebben hajolgat. Mindhiába, az öregasszony hajthatatlan maradt, és szigorúan zárta az ajtaját. 
─ Márpedig a héten meg kell szerezni a szajrét ─ mondta Rosszcsont Marci ─ mert a vevı 

elutazik, és akkor lıttek az üzletnek. Nincs mese, holnap este elmegyünk Mári öreganyádhoz. 
Megitatjuk poros borral, és amíg szunyókál átkutatjuk a házát. Ha jól bealtatjuk, akár két- három 
napig is elpihenget, és ha fölébred, nem fog emlékezni semmire. Akkorra meg már a határon is túl 
lesznek a nyakláncai. Mi meg vígan eldudorászunk Józsi bátyánk pultja mellett. 

Másnap este ─ úgy szürkület után ─ be is zörgettek az öregasszony kapuján. No meg 
kurjantottak is hozzá néhányat, hogy biztosan meghallja. Ferkó bemutatta neki a barátját, akit ugyan 
Mári néni látásból már ismert, de nem tudta róla hogy kertész és dísznövény termesztı. Ehhez 
szeretne szabad kertrészt bérelni, ami közel esik a barátja házához, aki ott lenne a munkavezetı, meg 
a biztonsági felügyelı is. A Mári néni hátsó kertje pont megfelelne neki a gyógynövény 
termesztéshez. Jó pénzt fizetne érte. Hoztak egy demizson borocskát is, hogy ha megkötötték a 
szerzıdést, meginnák rá az áldomást. Akkora összeget mondott ez az álkertész bérleti díjnak, hogy 
az öregasszony majdnem a tenyerébe csapott. Már a kulcs után kotorászott a köténye zsebében, 
amikor felnézett az egyre sötétülı égre, és így szólt: 
─ Rendben van, kedves kertész úr, de hát ilyen sötétbe azt se látja, milyen is tulajdonképpen az a 

kert. Nem szeretném, ha utólag becsapva érezné magát, vagy azt mondaná, hogy zsákbamacskát vett 
tılem. Tudja mit? Jöjjön vissza holnap délelıtt, amikor süt a nap. Ásson bele a talajba, hogy ilyet 
akart-e, aztán megkötjük az üzletet. Nehogy a végén még rossz híremet keltse a faluban. 
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Hiába mondták, hogy a Ferkó ismeri a kertet, meg már a földjét is megásta. Az se érdekelte, 
hogy a kertésznek még ma este el kell utaznia. Hajthatatlan maradt. Bement a házba és magára zárta 
az ajtót. 
─ Na, cseszd meg, ezt jól elintéztük… ─ mondta Rosszcsont Marci és a tenyerébe bokszolt. ─ 

Pedig a haverok ma éjjel várják a szajrét. 
─ Meg is kapják ─ bólintott rá mély meggyızıdéssel Ferkó. ─ Ha nem akar elaludni ez a vén 

boszorkány a poros bortól, majd elalszik a poros bottól. Addig ütöm, míg elı nem adja. Van otthon 
olyan téli kötött sapkám, mint amilyenbe ezek a kommandósok is járnak. Jól lehúzzuk az arcunkra, 
abban aztán a saját anyánk se ismer föl. Majd vágunk rá két lyukat a szemünknek. Átugrunk a 
kerítésen, benyomjuk az ajtaját, és már hozzuk is a szajrét. Ha nagyon akarod, még akkor is 
megitathatjuk vele a bort. Szerintem viszont kár bele.   

Mindketten rábólintottak, és beültek Józsi bá’ kocsmájába, hogy megtartsák az alapozó edzést. 
Záróra tájékán már olyannyira formába lendültek, hogy akár a Világ szemét is kilopták volna. 
Csavarhúzót, laposfogót, meg még néhány sufniban talált kéziszerszámot vettek magukhoz. No meg 
a hosszúnyelő kisbaltát arra az esetre, ha nehezen engedne a zár. 

A kerítésen már a második kísérletre túljutottak. Igaz, Marcinak elszakította a szögesdrót a 
kabátját, egy kis darabka fönn is akadt rajta, de végül is sikerült kiakasztania. Kezdetben a kutya is 
megugatta ıket, de miután felismerte Ferkó hangját, és megkapta a magukkal vitt lábszárcsontot, 
szépen elódalgott a csonttal. Az elıszoba ajtaját kétszer is meg kellett feszíteni, mire kipattant a zár, 
de akkorra már az öregasszony is felébredt. Ki is szólt halkan a takaró alól. 
─ Ki az? Van itt valaki? 
A két férfi egymásra nézett az ablakon beszőrıdı halvány holdfényben, de nem válaszoltak. 

Csak miután Marci elbotlott a felkunkorodott szınyeg szélében, akkor káromkodta el magát. Igazi 
magyaros kocsis káromkodás volt ez, ami azzal végzıdött, hogy „a lámpát meg otthon hagytuk”. 
─ Nem baj, cseszd meg, van villany ─ mondta Ferkó és már ugrott is a kapcsolóhoz. Tudta, hol 

van. 
─ Te vagy az, Ferkó? ─ hallatszott a takaró alól. ─ Segítség, betörı! Rablók! Gyilkosok! 
─ Kussoljál már vén szipirtyó! ─ dörrent rá a másik. ─ Nincs itt semmiféle Ferkó. Ideadod a 

pénzedet, meg a nyakláncaidat, aztán alhatsz tovább. Hallod? Pattanjál ki az ágyból, és hozzad! 
─ Maga az, kertész úr? ─ emelte le a fejérıl a takarót az asszony. ─ Nincs énnékem semmiféle 

nyakláncom. Pénzem is csak az van, amit a temetésemre győjtögetek. Ne bántsanak! Segítség!  
─ Mondtam már, hogy kussoljál! Hiába kiabálsz, nem hallja meg senki. Tudjuk, mid van. Ha 

szépen, csendben ideadod, nem bántunk. Még egy kis borocskát is kaphatsz nyugtatónak a nagy 
ijedtségre. Ha hıbörögsz, úgy elverünk, mint a kétfenekő dobot. Te meg mit ácsorogsz ott? ─ fordult 
Ferkóhoz. ─ Szedd ki a fülbevalót fülébıl! Pattanj már, te lótető! 

Ferkó rögtön ugrott is, hogy végrehajtsa a parancsot, de a nagy igyekezettıl félre csúszott a fején 
a sapka és eltakarta a szemét. Észrevette ezt az öregasszony is, és gyorsan lekapta a fejérıl. 
─ Te jóságos Isten ─ csapta össze a kezét.─ Csak jól hallottam, te vagy az, Ferkó… De hát 

miért?  Van pofád idejönni és kirabolni engem, aki mindig a legjobb szívvel voltam hozzád? 
Megtámadsz egy védtelen öregasszonyt?! Reggel az lesz az elsı dolgom, hogy elmegyek a 
rendırségre és följelentelek még a tavalyi kakaslopásért is. Csukjanak le, te szégyentelen! 
─ Ne csinálja már ezt, Mári mama! ─ lépett hátrább Ferkó. ─ Tudja, hogy én soha nem emelnék 

kezet magára. Ide se jöttem volna, csak hát ez kényszerített rá. Kártyáztunk, meg ittunk, túl sok az 
adósság… Ha nem fizetünk, agyonvernek. 
─ Hova megy maga holnap reggel? ─ emelte ütésre a kezét Marci. ─ A hullaházba. Oda megy 

maga holnap reggel, ha azonnal elı nem adja a pénzt, meg azokat az aranyakat. Te meg nem 
pofázol, hanem tedd, amit mondtam, különben te is vele mész! Még egy szó, és szétverem a 
fejeteket ezzel a baltával. Világos? 

Megérezte az öregasszony, hogy közelrıl se olyan nagy az összhang a két betörı között, mint 
amilyennek látszik. Egy kis szerencsével akár egymás ellen is fordíthatja ıket. A szesz méterekrıl 
bőzlik belılük. Tiszta fejjel akár meg is úszhatja ezt a támadást. No, csak lassan, higgadtan, észre ne 
vegyék, mennyire fél tılük. 
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─ Aztán mennyi az az adósság, Ferkó fiam? Hátha segíthetek… 
─ A kártya az ötvenezer, a kocsma meg… ─ kezdte sorolni az ujján számolgatva. 
─ Százezer fölött ─ vágott közbe idegesen Marci. ─ Semmi köze hozzá. 
─ Közöm az éppen nincsen, de annyit esetleg tudnék is kölcsön adni ─ ült föl az ágyban Mári 

néni. ─ Ott van a fadobozban a fehérnemős polcon. Add csak ide, Ferkó! 
─ Nehogy már oda add neki! Ez csak csel ─ kapta ki a kezébıl Marci a kis faragott, vásári 

dobozkát. Meg se számolom, úgy hiszek magának. Csakhogy az aranylánc nincs mellette. Azokat 
hol tartja?  
─ Épp a minap vittem le a zöldséges pincébe, nehogy meglepjen érte valaki. Te tudod, hol a 

kispince, Ferkó fiam, ott a padlásfeljáró alatt. 
─ Tudom hát ─ bólintott rá Ferkó. ─ A homokba dugta, a sárgarépa mellé? No, majd mindjárt 

kiszabadítom. 
Nyomban indult volna kifelé, de újra elé állt a társa. 
─ Ismerlek, szarházi, meglépnél vele. Egy lépést se nélkülem! ─ Ezzel elindultak egymásba 

kapaszkodva. 
Az öregasszony csak ült az ágya szélén és hallgatózott. Ezek meg odakint azon veszekedtek, ki 

menjen le a pincébe az arany ékszerekért, és ki figyelje a nyanyát, nehogy meglépjen. Az is kiderült, 
hogy a pincében nincs villany. Ferkó emlékezett rá, hogy legutóbb viharlámpával kísérte le Mári 
nénit. De hát hol az a fránya viharlámpa? Nagy nehezen megtalálták, de elfogyott a gyufájuk. Ferkó 
kirámolta az egész konyhaszekrényt, mire a gáztőzhelyen talált egy dobozzal. El is rikkantotta magát 
örömében, és szólt Marcinak, hogy viszi utána. Valami effélére várt az öregasszony. Reszketı 
lábakkal ment a pinceajtóhoz, lehajtotta rájuk, és még a reteszt is rátolta, nehogy megszökhessen a 
két jómadár. Aztán leült a hokedlire, kifújta magát, felöltözött, elıhozta a sufniból az évek óta nem 
használt kerékpárt, és megpróbált felülni rá. Kezdetben kissé billegett rajta, meg úgy kanyargott 
vele, mint aki részeg, de egyszer azt mondta neki valaki, hogy a biciklizést nem lehet elfelejteni. 
Miért pont ı lenne a kivétel? Mire átért a szomszéd faluba a körzeti megbízott rendır lakásához, már 
egészen jól egyensúlyozott. Különben se látta senki ebben a hajnali órában… Pont az ablak elıtt 
sikerült megállnia. Rögtön be is zörgetett. 
─ İrmester úr, jöjjön ki, fogtam magának két jómadarat! 
Hosszú percekig váratott magára a válasz. Végül kinyílt az ablak és kihajolt rajta egy fáradt, 

álmos, meggyötört arc. A hangja is szinte túlvilági volt. 
─ Mi az már megint? Hívják a járırt, vagy a központi ügyeletet. Én most fejeztem be a 

kihallgatást. Az hétszentség, hogy félannyi tyúk nincs a faluban, mint ahányat egyetlen éjszaka 
ellopnak. Aztán meg engem citálnak a bíróságra, mert megsértem a tyúktolvajok személyiségi 
jogait... 

Már az ég alja is pirkadni kezdett, mire az ırmester felöltözött és biciklire szállt, hogy a 
helyszínen hallgassa meg özvegy Hátsó-falusi Lajosné panaszát.  
─ Beismerik az elkövetett bőncselekményt? ─ kérdezte a pincébıl kapatosan feltámolygó 

betörıket. ─ A beismerı vallomás enyhítı körülménynek számít. 
─ Ugyan, biztos úr, mi csak viccbıl vettük el Mári néni pénzét ─ mondta Rosszcsont Marci a kis 

fadobozkát szorongatva. ─ Akár vissza is adhatom neki… 
─ És maga? Maga mit szól mindehhez? ─ nézett szigorúan a másikra. 
─ Én? Hát én bevallom, ırmester úr, hogy tavaly én loptam el a kakasát, de ha megfeszülök, 

akkor se tudom visszaadni. 
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Hármas csavarorsó 
 
 

    Félix minden reggel, menetrendszerően, emeleti lakásából lejött a Zöldhetes presszóba, hogy 
megigya fél unikumát, melyhez kísérıként kijárt neki egy üveg hideg sör is. Itt lakott a közelben, azt 
nem lehet mondani, hogy hány sarokra, mert ezek az emeletes házak olyan rendezett 
rendetlenségben, egy építész által megszabott rendben épültek, hogy abban egyértelmően eligazodni 
nem lehetett. Úgy mondták, ha erre irányult a kérdés, hogy a kisbolttal szemben. Így már mindenki 
tudta, hogy Félix hol lakik. Nıtlen fiatalember volt, közel a harminchoz. Barna, arcába lógó nagy 
haját szüntelenül igazgatta, mert ha fejét egy meghatározott dılési szögnél elıbbre billentette, teljes 
függönyként borult arcába. İt ez nem zavarta, szinte természetes mozdulattal igazította vissza, ha 
kellett, akkor percenként. Inkább a beszélgetı partnernél volt felfedezhetı, némi értetlenség ezekre a 
mozdulatokra, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni. Félix egyetemet végzett, így beszéde is eléggé 
választékos volt, mindenhez hozzá tudott szólni és jó humorral áldotta meg a sors. Ebben a pici, 
néhány négyzetméteres presszóban, mindjárt a pult mellett, a sarokban volt a törzshelye. Valóban 
kicsi volt ez a helyiség. Régen ez egy étterem ruhatára volt, de az új tulajdonos, aki megvette az 
éttermet és most egy mezıgazdasági boltot üzemeltet benne, leválasztotta a ruhatárat a két wc-vel és 
ebbıl lett a Zöldhetes. Összesen három asztal volt benne, kilenc ülıhellyel. A fal mellett körbe, 
könyöklı magasságában pult húzódott, de esténként mégis elfért benne, italozásra, dohányzásra, 
beszélgetésre váróan, legalább húsz ember. 
    A kiszolgáló, felszolgáló, inkább pultos, Barbara volt. İ egy aranyos, kedves, alacsony, szıke, 
kékszemő huszonegy év körüli asszony. Megvolt rajta minden, tökéletes látványt nyújtott. 
Asszonynak mondták, mert volt már két gyereke. Mindenkihez kedves tudott lenni, ott volt, szinte 
mindennap. Néha-néha vett csak ki egy-egy szabadnapot. Köztudott volt, hogy sokan csak kedves 
mosolyáért, egy-két szaváért tértek be ide, felüdülni, lehörpintve közben pár korsó sört. A 
történetnek eddig nincs semmi különlegessége, csak akkor kapott ez a két ember egy bizonyos 
csavarorsót, amikor kiderült, hogy közelebbi viszony főzi ıket össze. Úgy kezdıdött, már, mint 
látványosan és félreérthetetlenül, hogy Barbara két gyereke naponta, mikor végeztek az iskolában, 
betértek anyjukhoz. İ eligazította az alsóosztályos nebulókat, kaptak egy csokit és irány haza. Elsı 
alkalommal akkor volt meglepı a dolog, amikor a két gyerek, leány volt a nagyobbik, Félixhez ültek 
le. Ebbıl aztán, ahogy Félix foglalkozott velük, rögtön kitőnt, hogy Barbara nem véletlenül 
mosolyog még bájosabban, mint eddig. Aztán köztudott lett, hogy Félixnél laknak, hiszen ez a két és 
félszobás lakás, neki egyedül óriási és Barbarának és két gyerekének, pedig ez az albérlet, szinte 
kapóra jött. A rosszmájúak, vagy inkább az irigyek, sóvárgóbbak, akik mohó szemmel nézték 
Barbara, minden idegeket, borzoló mozgását, úgy gondolták, könnyen kifizeti, azt a járandóságot, 
melyet Félix az albérletért kér és még nem is esik nehezére. Talán nem is tévedtek, lettek volna ık is 
albérletet adó házigazdák. 
    Itt a Zöldhetesben tanyázott elég sokat egy lány is. Jucus volt a neve, legalább is ezen a becenéven 
ismerte mindenki. İ is szıke volt, de termetre Barbara ellentéte, mert eléggé erıs, telt idomokkal, 
fıleg a mellei voltak óriásiak. Sokszor leült Félix asztalához, ott beszélgettek, de többen tudták, hogy 
egy sportos, taxis sráccal fut jelenleg. Ha a taxis srác, éppen szolgálatban volt, vagy csak a droszton 
parkírozott, várva a sült galambot, akkor Jucus szabad volt. Mivel munkahelye nem volt, fölös 
idejével azt tehetett, amit akart. Legtöbbször, ilyenkor Tamás mellé szegıdött. Tamás földmérı volt, 
járta a környéket, mérte a telkeket. Itt tanyázott a Zöldhetesben, ez volt a kiinduló helye. Volt neki 
egy hatszázas Trabantja. Ez a kocsi fogalom volt, mert fogalma sem volt Tamásnak, hogy fog 
egyáltalán beindulni. Ha úgy döntöttek, hogy Jucus megy Tamással, mert a mérésnél valakinek a 
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kitőzı lécet is fogni kellett, akkor azt Tamás rendes órabérrel el is számolta a lánynak, ebben nem 
volt semmi hiba. Tehát, ilyenkor, indulás elıtt, hosszú percekig kellett tologatni ezt a mőanyag csoda 
jószágot, hogy erıre kapjon, és egyáltalán elinduljon. Már megszokott látványt nyújtott ilyenkor egy 
nyitott ajtajú Trabant, melyet ott Tamás, Jucus meg hátul tolt, majd Tamás beugrott a lendületet 
kapott kocsiba és próbálta beindítani. Ezt az indítási figurát, többször is elpróbálták, amíg 
szerencsére, beindult a szerkezet. Tamás mindig mondogatta: - Csak egyszer jönne egy balek, akire 
rásózhatnám ezt a tragacsot. İt korsó sörért, vihetné is! Jucusra jellemzı volt, hogy csapódott ide, 
oda, nem tudott megállapodni, pedig nagyon szeretett volna, de valahogy nem sikerült neki. Így 
békén is hagyták, csak olyan jó haver volt. Ebben a formában, párosítással, napi kapcsolatokkal élte 
életét a Zöldhetes és vendégei. 
    Már-már mindenki beleszokott ebbe a helyzetbe, amikor jött a hír, hogy Félixet az este elvitte a 
rendırség. Barbara kiborult, sírt, alig tudott dolgozni, errıl ment a beszélgetés, egész nap. Azt 
rebesgették, hogy Félix belekerült, valamiféle sikkasztásba, az összeg több millióra rúg. A kívülálló 
azt tapasztalta, hogy Félix rendre a Zöldhetesben ül, néha megy el pár órára, aztán visszajön és 
beszélget, viccelıdik. Nagy ivónak nem volt mondható, olyan átlagos fogyasztó volt. Ha a nıkre 
terelıdött a szó, akkor mindig kifejezte, hogy a csinos, jó alakúak tetszenek neki. Az volt az 
összefoglaló megállapítása, hogy: - Nem az élvezeteket kell halmozni, hanem a halmokat kell 
élvezni! Ezzel általában, nagy nevetés közben, minden férfi egyetértett. Annyit lehetett még tudni 
Félixrıl, hogy apjának nagy szılıje és gyümölcsöse van. Több száz hektó boruk szokott teremni, 
értékesítéssel is foglalkoznak, a szakmája kertész mérnök volt. 
    Két nap múlva Félixet kiengedték, az esetrıl nem sokat beszélt. Többször megjelent a 
rendırségen, de a dolgokról nem nyilatkozott. Telt, múlt az idı, aztán kitőzték az elsı tárgyalás 
napját. Barbara szabadnapot vett ki és Félixszel együtt ment a tárgyalásra. Nagyon izgatott volt, 
szinte nem lehetett ezzel a kedves asszonnyal szót váltani. Asszonyi ösztöne nem hagyta cserbe, 
amikor rosszat sejtett. Ugyanis a tárgyalás után Félixet letartóztatták, elızetesbe került. Úgy látszott 
a sikkasztás beigazolódott. Az ügyvédje azt mondta, fel kell készülni a legrosszabbra. Félix biztosan 
börtönbe kerül, a legkevesebb, amit kiróhatnak rá, két év. Feszült napok, hetek, hónapok 
következtek. Barbara sokszor kiborul. – Mi lesz velünk? Megint kereshetek albérletet! – mondogatta. 
Csak akkor nyugodott meg, amikor egy fogdai látogatás után azt mondta: - Félix megengedte, hogy 
továbbra is ott lakjunk. Várni fogjuk! Ezzel szinte mindenki egyetértett, ebben a helyzetben ez volt a 
legtermészetesebb. Várni, mást úgysem lehet tenni, de még nem tudni mennyi, azaz idı, amit 
véglegesen kiszabnak rá. Az ügyvéd is vigasztalta, nem kell ezt olyan tragikusan felfogni, 
mondogatta, de maga sem hitt benne. 
    Aztán egy kicsit felperegtek az események, újabb tárgyalás, sajnos több napig tartott, a végén a 
bíró elsı fokon valóban két év börtönt szabott ki. Az ügyvéd azonnal fellebbezett. Félix a 
tárgyalásokon nyugodt volt. Olyan érzés fogta el az embert, mintha tudná: - Ezt nem lehet 
megfordítani, ennek így kell lennie! És volt benne igazság. A másodfokú tárgyalásra néhány hónapot 
kellett várni. Úgy látszik az ügyvéd, jól összeszedte gondolatait, meg az új bíró is másként látta a 
dolgokat, Félix tizennyolc hónapot kapott, melyet Baracskán kell letöltenie. Ebbıl az elızetesben 
már letelt hat hónap, tehát a végleges, ezután következı távollét: - egy év! – Ezt kibírjuk! – mondta 
Barbara. – Levelezünk, meglátogatjuk, neki is könnyebb lesz! 
    Félixet átvitték Baracskára. Barbara mesélte a harmadik látogatás után, hogy a raktárba osztották 
be. İ ott zakó, nadrág, zokni, cipı, lepedıfelelıs. Így is volt, Félix e magas beosztás ellen nem 
tiltakozott, könnyedséggel viselte, sıt úgy mérlegelte, az egyetemen tanult számviteli ismereteit, jól 
tudja hasznosítani, a hó végi gatya elszámolásnál. Ismerve Félix belenyugvó viselkedését, korábbi 
humoros, kiegyenlítésre törekvı magatartását, ezt lehetett összegezni, hogy átvészeli a rászabott 
idıket. Talán megújulva, más emberként lép majd ki, újból a szabad életbe. 
    Teltek a napok, hetek, sıt hónapok, ismételten. A Zöldhetes vendégei elıször azt tapasztalták, 
Barbara átvészelte az elsı nehéz heteket. Újból visszatért mosolygós, vidámsága. Szerették a 
vendégek és a tulajnak, Barbara által mindig tele volt a bugyellárisa. Nyolc hónap telhetett el, amikor 
egyik este megjelent egy magas, vékony srác. Az volt a különleges ismertetıjele, hogy a vállán 
függött, hosszú pánttal, egy hatalmas, kékszínő sporttáska. Olyan érzése támadt az embernek, hogy 
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ez a fickó biztosan élsportoló. Lehet, hogy teniszezı, lehet, hogy úszó, abban a nagy táskában hordja 
felszerelését, és be-beugrik, egy pohár sörre. Kezdetben nem is volt jelentısége az egésznek, Barbara 
úgy beszélt vele, mint minden kedves vendéggel. A hórihorgas srác megjelenése, pár hét után egyre 
gyakoribb lett és a történet a második csavarorsót akkor szenvedte el, amikor egyik reggel Barbara 
együtt jött a nagytáskás sráccal a kisbolttól. Erre a képre, a nyitásra váró, féldecire sóvárgó 
vendégek, közös megállapítással reagáltak: - Ott aludt nála! Csak a Félix meg ne tudja! 
    Egyelıre, hallgattak, de ez az óvatos hallgatás egy idı után átcsapott irigykedı súgdolózkodásba, 
majd késıbb mindenki elmondhatta magáról, hogy a történtek felıl, jól értesült. Aztán ez a titok is 
nyílt titok lett. Barbaráék nem titkoltak semmit. Mindenre fény derült, mint általában. A nagytáska 
titka is eldılt, ugyanis kiderült a hórihorgasról, hogy üzletkötı és zokniba utazik. El is adott pár 
csomag férfi zoknit az esti sörözések során. – Mi lesz Félixszel? Ez a kérdés, ezek után, már senkit 
nem érdekelt. Senkit! Talán egy valakit… Sıt úgy alakultak a dolgok, hogy a colos fickó istápolta 
Barbara gyerekeit, többször hazament velük tanulni, a srácok könnyen váltottak, hiszen modern 
nevelést kaptak, nem csodálkoztak semmin. Egyik este a colos megkörnyékezte Tamást. Elıször 
csak beszélgettek, már olyan formában, hogy ı a Barbara fiúja, hiszen innentıl kezdve, így tudta 
mindenki. Aztán a folytatásban azt tapasztalták, hogy Tamás meg a colos tologatja a Trabantot, 
mellyel a végén a zokni ügynök távozott. Értetlenül néztek Tamásra, amikor látták a nagytáskás 
távozását a Trabanttal – Most kipróbálja, ha megfelel neki, megveszi! – mondta egykedvően, mert 
maga sem bízott abban, hogy ezt a roncsot, valaki birtokon szeretné. 
    Félix szabadulásának idıpontja egyre közeledett. Egyesek már elıre dörzsölték a kezüket, 
micsoda botrány lesz, ha ezt megtudja. Szinte mindenki itt akart lenni, de nem tudták az idıpontot. 
Ezen vitatkoztak egyik este, amikor Jucus megszólalt és annyit mondott: - November huszadikán 
szabadul! Néztek rá meglepetten, mintha azt kérdeznék tıle: - Te ezt honnan tudod? Jucus érezte a 
kimondatlan kérdést, így még hozzá tette: - Az apja mondta! 
    Ez a válasz megnyugtató volt, de mindjárt számolásra is késztette ıket. Aztán gyorsan kiderült, 
még három hét van hátra. Mondták is: - Kibírta a képzést! Frankó srác! Mások hozzá tették: - 
Szerzett még egy diplomát, börtön diplomát! 
    Aztán csendes, várakozó napok következtek. Egyik reggel azonban azon lepıdtek meg a 
vendégek, hogy a pultban Barbara helyett, a tulaj szolgálta ki az italokat. Értetlenül néztek a 
vendégek, a tulaj meg is magyarázta: - Ne csodálkozzatok, Barbara felmondott, elköltözött 
Sárbogárdra. 
    Ez volt a váratlan villámcsapás, aztán ahogy felocsúdtak a meglepetésbıl, Félixre nézve úgy 
gondolták, ez a legjobb megoldás. Még volt hátra öt nap. A jól értesültek, azt is tudták, hogy azért 
mentek Sárbogárdra, mert a colosnak ott van háza, ott fognak lakni. - Barbara talál munkát egy 
másik presszóban! – mondta valaki. Ezzel egyet is értettek, de a következı bejelentést, melyet egy 
még jobban értesült tett, néma csend követte: - Barbara három hónapos terhes! 
    Erre aztán mit lehetett mondani? Egyelıre, semmit! Valakiben az is felötlött, így a nagy 
letaglózások sorában, hogy mi lesz Tamás Trabantjával?  Erre aztán nem volt semmiféle válasz. 
Tamás egykedvően csak annyit főzött hozzá: - Most már viheti a zoknijait kocsival! Az élet ment 
tovább, peregtek a napok. Már pontosan nem tudta senki megmondani, olyan napi pontossággal, 
hogy Félixnek mikor kell megjelennie a szabad életben, csak arra lettek figyelmesek egyik reggel, 
úgy féltíz körül, hogy a kisbolt felöl, jön két alak. Az egyik leány, a másik fiú. A leányt könnyen 
felismerték, mert ı volt a Jucus. Belekarolt a fiúba. – Nézd, új sráca van a babának! – mondta 
hirtelen valaki. – Ismerıs a járása! – kiáltott egy másik. – Te ez a Félix! 
    Aztán, ahogy közelebb értek, fel lehetett ismerni, tényleg a Félix volt. Rövidre volt vágva a haja, 
egy kicsit meg is hízott a börtönkoszton, kiegyensúlyozottá vált. A bámészkodókban egy pillanatra 
megállt a lélegzet. Nem akarták elhinni, hogy lehet még egy újabb, harmadik csavarorsó, ebben a 
történetben, de aztán mindenkibe visszatért a normális lélegzetvétel. Ez is lehet! – gondolták és 
felemelték poharukat, hogy köszöntsék Félixet. 
    Nagy ováció kezdıdött. Mindenki elé új pohár került, Félix mesélt, jókedvően, magabiztosan. 
Jucus nem tágított mellıle, de úgy látta mindenki, Félixet ez nem zavarta, sıt kedveskedı 
megértéssel fordult többször a leány felé. Jucus jólesı érzéssel nyugtázta Félix megértı magatartását. 
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Ez a nap a nagy visszatérés napjaként vonult be a Zöldhetes történetébe. Az utcáról betérı 
ismeretleneket is megkínálták egy itallal. Olyan volt itt a hangulat már estére, mint egy nagy 
lakodalomban. Elıkerült egy magnós rádió is, valaki bele lökött egy kazettát, aztán elindult a 
dalolás, páran még táncra is perdültek. Éjjel egy órakor is szólt a zene, még szerencse, hogy a 
közelben csak boltok voltak, meg egy iskola, de azok már régen bezártak. 
    Aztán ez a nap is elmúlt. Félix visszatért régi szokásához, reggel a korábbi megszokott idıben 
lejött a Zöldhetesbe, csak annyi változás volt, hogy Jucus mindig elkísérte. Késıbb, a szóbeszédbıl 
még annyit lehetett tudni, hogy a sikkasztás, az tény volt, csak nem Félix követte el, hanem az apja. 
Sajnos ı nagyon beteg volt, így a családi tanács ráosztotta a lapokat, melyet nyerıként ı vett fel, 
tehette, mert volt alatta, több mint tízmillió forint. 
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DEDIK JÁNOS 
 

Emberség 
 

Egy forró nyári napnak délutánján találkoztam az Emberséggel, és az ellenfelével. Hazafelé 
menet az 50-es villamoson. 

Sajnos nincs hangfelvevım, így csak megszőrve tudom visszaadni kedves olvasóimnak 
(hallgatóimnak) ezt a megtörtént esetet.  

A villamosvezetı eleinte aprókat fékezett, valószínő láthatott valamit, majd hirtelen megállította 
a szerelvényt. Az utasok nagyobb része próbált megállni a lábán. Közben egyesek nagyokat 
káromkodva, szitkaikat a vezetıre irányozva fejezték ki.  

A fene essék az ilyen vezetıbe, meg tanulhatót volna, már normálisan vezetni. Minek adnak az 
ilyen villamosvezetınek engedélyt?  Biztos csak lovas kocsira szól az engedélye! – poénkodott egy 
másik utas. Akinek sikerült a lábán állva maradnia. Egy fiatalember, aki egyik kezével átölelve 
tartotta a szép, fekete hajú hölgyet. Másik kezével a fényezett vas korlátot fogta. Káromkodott egy 
nagyot. Méltatlankodása hatott nı társára és a többi utasra. A nem szégyellıs fiatalembert kezdték 
túl licitálni a szitkok özönével.  

Nem írom le a csúnya szavak halmazát, mert esetleg fiatalok kezébe juthat írásom, és igen 
elszégyellném magamat. 

Sokan a nyitott ablakhoz furakodtak, hogy kinézhessenek, ki volt az  az állat, aki a villamos elé 
akart hajtani kocsijával. 

Mivel én az elsı kocsi legelején álltam. Tanúja lehettem a megijedt villamosvezetıi 
emberségnek. 

A következıket láttam! Közel a villamosvágány mellett megállt egy sötétkék személyautó. 
Gondolom azért, mert nem akart az autós társainak kerülési gondot okozni. A forgalom haladt 
tovább. A kék autó hátsó ajtaja nyitva volt. Ha a villamos nem áll meg idejében biztos leszakította 
volna a gépkocsi ajtaját és a behajoló férfi, aki egy kb. egy éves kislányt próbált élezgetni, nem 
törıdve saját életével és a szép autójával sem. 

Mindez a villamosvezetı gyors helyzet felismerésén múlott. Látva, hogy a gyermeket (valószínő 
az apukája) finom arcpaskolással próbálja élezgetni a lekonyuló fejecskét. 

A villamosvezetı jó középkora ellenére rögtön kihajolt a fülkéje ablakán. Van vize? – ismételte 
van vize, és máris kilincsen lógó táskájából kivett egy palack vizet. Leszállt a kocsiból, miközben 
lecsavarta a palack tetejét és a férfi kezébe nyomta, aki azonnal a gyerek nyakára, és arcára 
csurgatta. 

A víz megtette a hatását a gyerek feje megmozdult, a férfi kivette a kocsiból, magához szorította 
a csöppséget, aki keservesen felsírt. A villamosvezetı még a maradék vizet a nyakára öntötte. Az 
apuka, mint kiderült csak a gyerekével utazott. Valószínő a nagy hıség okozta a gyermek ájulását. A 
kék autó vezetıje meleg kézszorítások közepette köszönte meg az 50-es villamosvezetınek 
figyelmes, gyors segítségét. 

Ezeket a jeleneteket, csak az elsı kocsi utasai láthatták. 
A kocsi hátuljából még mindig jól hallatszott, a türelmetlenkedı utasok csúnya hangú 

megjegyzéseik, szidalmaik. 
Az 50-es villamosvezetıje viszont elıttem jelesre vizsgázott. Csak az bántott, hogy az emberek 

többségérıl ez nem mondható el. 
 
Ez történt 2014. 07. 11-én az 50-es villamos vonalán.  
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LADÁNYI MIHÁLY 
 
 
MUNKÁSOK  
 
Este van. 

Ülünk egy kocsmában, 

s megéljenezzük a fáradt napot, 

megéljenezzük a földet: 

verejtékünk vasporával lett ma is teli. 

Azt mondjuk: 

bármilyen is, jó ez az élet, 

bizalommal vagyunk iránta – 

De holnap megint kalapáljuk és fényesítjük, 

s egyszer majd tényleg 

ragyogni kezd. 

Hisz felegyenesedünk mindig, mint a fő, 

ha végigmásznak rajtunk a napok tankjai – 

Bármi történik is: 

minden hazugságtól 

a mi igazságunk lesz fényesebb. 

S mialatt a világ 

tele van cifra mutatványosokkal, 

akik szomorúságot prédikálnak, 

mi olajos rongyainkban, 

verejtékezve, 

vagy asszonyt ölelve, 

vagy mint most, kocsmába iszogatva 

 

megéljenezzük a fáradt napot. 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
 

Jegyzetek Ladányi Mihályról 
 
 

Beszélı – szereplı 
 
Kevés mai költınek adatik meg, hogy mővérıl az olvasóközönség érvényes képet alakítson ki 
magának. Ladányinak osztályrészéül jutott ez a szerencsés helyzet. Lírája aligha szorul rá, hogy 
megvédjük közkelető félreértésektıl. Sok-sok olvasó elsı élménye a mai magyar költészetbıl; 
pályáját átfogó, eszközeit értelmezı elemzés mégis csak igen kevés született róla. Az a 
hiedelem állna ennek útjában, amely szerint a sokakhoz utat találó, esetleg köznapi hangú 
líra elemzésre érdemtelen? Vagy a véleményalkotás feszengı kényszere, hogy vagy 
„egyetértek", vagy „nem értek egyet" a költı társadalomképével, politikai indulataival? De 
miért ne lehetne pusztán leírni eszközeit, egyes verstípusait, nyelvét, hogy ennek az egyéni 
hanghordozásnak jellemzıi föltáruljanak? Hiszen még az sem nélkülözhetetlen, hogy fejlı-
dési szakaszokra bontsuk a mővet: bizonyos módosulásoktól eltekintve, melyekre a maguk 
helyén föl kell figyelnünk, egységes és változataiban következetes pálya áll elıttünk. 

Maga a beszélı figurája is úgyszólván változatlanul köti össze az egyes verseket. Hiszen 
Ladányi Mihály költészetének hıse van, s ez magában véve is ritka a modern lírában. 
Különösen ama vonása révén, hogy ez a hıs állandó vonásokkal, gesztusokkal felruházott 
karakter, aki távolságtartás nélkül belerajzolja önmagát is a versbe. Ennek a szereplıvé 
elılépett beszélınek két lényegbevágó tulajdonsága van, mind a kettı régi hagyományra 
tekinthet vissza. Elsı jellemzıje az, hogy egy vágáns figura, egy csavargó gesztusait, 
megfigyelési módjait ölti magára. Környezete, a nagyvárosi szervezettség csavargóvá 
alakította át (illetve vissza) a vándor romantikus alakját. Már elsı verseiben ott a szülıföldjét 
elhagyó vándor nosztalgiája s a nagyváros elutasítása: 

 
Én nem szeretem a magas házakat, 
a csupa-kı utcát... 
Idegen vagyok én itt. 
                                          (Monológ) 
 
Ez az idegenség állandósul majd, s a csavargó változatlan nézıpontja lesz. Viszont a 

vagabund életmód terepein, országúton, kocsmában, albérletekben bármikor képes otthont 
találni. Olyan absztrakcióra is, mint a haza, meghitt bizonyossággal ismer rá kóborlásai 
közben: 

 
Én országútjaid eperfáiról vacsorázva 
mondtam ki a neved elıször Hazám.  
                                                  (Hazám) 
 
Nemzedéktársa, Váci Mihály kifejezésével ı is „mindenütt otthon” van, s ez a 

meggyızıdés, vagy még inkább közérzet egyúttal vita is, ellenvetés a hol sejtetett, hol 
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kimondott megbélyegzéssel szemben. Ez adja a versbeli hıs tartását, öntudatát is, Váci 
versében kiáltványszerő indokolással, Ladányinál jórészt rejtett értékvonatkoztatási pontként. 

Hogyan is értelmezhetı e szerep a versalakítás, a vershelyzet létrehozása 
szempontjából? 

A beszélı úgy jelenik meg, mint aki csatangolás, járás-kelés közben megfigyel és 
ítélkezik. A szókészlet is tükrözi a magatartást: egyik leggyakoribb igéje – elsısorban 
önmagáról – a „kószálni”. Ez a mozgás, ez a dramaturgia egyúttal megkülönböztetı 
értékké válik. Társadalmi-politikai lírájának azok a legsikerültebb darabjai, amelyekben 
az ı személyének részvételével többszereplıs helyzet, jelenet bontakozik ki. A forradalmi 
költészet felhívó típusa, a közösséget mozgósító, de elvont helyzető, jelenet nélküli líra 
nem sajátosan az ı világa (Himnusz, Spirituálé). Az igazi Ladányi-vers – mint mondtuk – 
helyzetbıl születik: a beszélı útjai közben elér valahová, észrevesz egy jelenséget, leírja, de 
közben mindvégig jelen van ı is. 

 
Ó szülıföld, nem fogadsz zászlókkal, 
ünneplı beszédekkel, 
csak bólintasz köszönésemre. 
                                          (Ó szülıföld) 
 
Szegényen kóborlok, szemem sarkig kitárva, 
én, Ladányi, a szigorú-szavú. 
                                           (Ezeregyéj) 
 
Merengve csóváljátok fejeteket... 
...mert az illemkódexszel 
már megint olyasmit mőveltem, 
amit pirulás nélkül ki sem tudnátok mondani. 
Káromkodva és boldogan 
dobom el hagyományaitokat. 
                                           (Tárva-nyitva) 
 
Ez a csavargó azonban egyúttal költı. S e másik meghatározása ugyanolyan lényeges. 

Azt hihetnénk, amennyire negatív önstilizáció az elıbbi szerep, annyira pozitív az utóbbi. 
Csakhogy Ladányi csöppet sem emeli meg a maga költı mivoltát. Sıt míg a 
csavargószerepet vállalja, s mint jeleztük, még büszke is rá, a költıét – a jelenkori 
költıét – inkább röstelli. A költıszerep, a költı-életmód versein végigvonul az egykori 
hısiesség és a mai átlagosság ellentéte. 

 
...Mi, 
nyugdíj-jogosult költık, 
mit akarunk 
a kitépett fenyıkkel égre írni?  
                                   (E korban) 
 
...Oly korban, amikor 
a megszokott ütemben 
ver a költık pulzusa is... 
                                   (Esti séta) 
 
A költı-életmódhoz, költıszerephez: tapadó hagyományos jellemzıktıl megfosztott, 

köznapi költısorsot éri az irónia. A példa pedig a közélet hısi tetteiben részt vevı költı 
romantikus ideálja. Tehát mindkét önstilizáció – hiszen a költı is, a csavargó is az, mihelyt 
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versbe foglalják – negatív irányú, deheroizáló törekvésre vall. A Ladányi-versek énje, 
beszélıje igazán nem tekinti erkölcsi példának saját magát. Nemcsak hogy egynek vallja 
magát a munkások közösségével, hanem bele is tartozik a helyzetekbe, amelyeket megítél: 
résztvevı és ítélkezı egyszerre. S gyakran merész játékot őz az egyes szám elsı személy, 
valamint a többes elsı és második személy használatával. Mindhárom hordozhatja a megítélt 
szerepformát, tetteket. 

 
Mivel kápráztassuk el az éveket 
     miféle hısi pózzal 
zsebünkben kavicsok helyett már pénz csörög.  
                                     (A kölyökkor álmai) 
 
Káromkodva és boldogan 
dobom el hagyományaitokat.  
                                      (Tárva-nyitva) 
 
Nagymellő Lány.. 
...szentséges riszálásodra várok 
                      (Szombat esti könyörgés) 
 
Vagy egymás mellé helyezi az elsı és második személyt: „Én nem vittem sokra. Te mire 

vitted?” (Párhuzamosok). 
 
 
Dal, meditáció, szatíra 
 
A pillanatnyi helyzetbıl születı, „spontán” vers Ladányi alapvetı megnyilatkozása. 

Természetes tehát, hogy dalokkal, többnyire tájfestı vagy életképszerő dalokkal kezdte, s 
késıbb is vissza-visszatért ehhez a mőfajhoz. Korai dalai közül a Hold tükrözi legjobban 
majdani alaptulajdonságát. Az ısi égitest-jelkép a „vacsoraszag” társaságában jelenik meg, 
s az utolsó sorban a Hold „égi zsíros kenyér” lesz. A meghittség, otthonosság pátosza a 
triviálisban nyilatkozik meg. – A dal mégsem válik igazi mőfajává, mert hajlama a 
részletezıbb, ellentétes érzelmekbıl építkezı versírásra ösztönzi. Késıbb sok dalszerő, de 
szatirikus verset is irt, ezek inkább a brechti songot követik (Kisváros, Dalocska). 

Eddigi pályáját végigkíséri a meditációs, élettapasztalataival számot vetı versek sora is 
(Adóív, Koraısz, Próféta Szentandráson, Tőnıdı). A nagy példa itt József Attila, de Ladányi 
sok tekintetben másképp bánik ezzel a verstípussal. József Attila ilyen jellegő versei 
leggyakrabban olyan következtetéssorok, amelyek a jelen léthelyzetbe torkollnak, s azon túl 
egy új (bár tragikus) kifejletet felvillantó konklúzióig vezetnek; Ladányi inkább változatokból 
és kitérésekbıl építkezik, az egész versben pedig döntı szerephez jut a külvilág ellen irányuló, az 
egyéni válságért teljes egészében azt okoló szatíra. Épp ezért ennek a verstípusnak oldott, 
rapszódiás változatában eredetibb, mint homogén, tömör, dalformájú társában (Koraısz). 
Mégsem a dal vagy a meditációs költészet ötlik eszünkbe elıször Ladányiról, hanem a 
politikai-szatirikus vers, vagy kötetlen, a vallomás alaphelyzetére épülı, az élıbeszédet 
tükrözı költeményei. 

Mik az összetevıi szatirikus hangvételének, melyet „odamondogatásnak”, „beolvasásnak” 
szoktak nevezni, egyesek helyeslı, mások megrovó hangsúllyal? 

Elıször azt az eljárást említhetjük, amelyrıl a költıszereppel kapcsolatban már volt szó. 
A blaszfémia, a szent vagy elvont fogalmak köznapi megszemélyesítése, „lerántása” ez. Az 
Öröklét: „zsörtölıdı kapunyitogató”, az Isten: „nyugdíjas Jóisten” drótkeretes szemüveggel, a 
Történelem: „megpödri bajszát... összesöpri a csontokat”. Még a szinonimaválasztásba is 
beleszól ez a törekvés, például alig beszél „gyerekkor”-ról, rendszerint „kölyökkor”-t 
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emleget. Mégsem ez a legmeggyızıbb módszere, hiszen az elvont, a foghatatlan kívül esik 
Ladányi verseinek világán, így a deszakralizáció inkább ötletszerő, mint átélt. 

Csakhogy a fenséges és az alantas, a pátosz és a gúny váltogatása általában is, és 
szerencsésebben is áthatja szatirikus verseit. Egy pátosszal, nagy érzelmi nyomatékkal 
említett tettet, szándékot valamely kicsinyes, vulgárisan elıadott válasz fojt el: 

 
S ha azt mondom: gyöngyöt sírnak az angyalok 
és bazsalikom illata van a szélnek, 
te csak azt mondod: 
már megint lecsöpögtetted fızelékkel 
 a kabátodat, fiam. 
                                 (Hegyi beszéd) 
 
Könnyebb lett volna tán elesni 
valami markáns ütközetben, 
de szerte békítı kezek 
nehezedtek a vallóimra. 
                                      (Tőnıdı) 
 
...ami elválaszt példaképeimtıl 
hogy nem tudok tőzhányóként lobogni semmiért 
mert kivonul a tőzoltóság 
az elsı telefonra. 
                                         (Parlando) 
 
A patetikus kezdet ugyanakkor eltúlzott, szándékoltan közhelyszerő is, ami egyáltalán 

nem csorbítja a költı vonzódását ezekhez a nagyszabású gesztusokhoz. 
Legsikerültebb szatirikus verseiben azonban a pátosz, az emelkedettség a hamis, 

sugalmazott vélekedés, köztudat hordozójaként jelenik meg, s a beszélı úgy tesz, mintha ı is erre 
az alapra helyezkedne. Közbeékelt vulgáris, tényeket halmozó kijelentésein van az 
értékhangsúly, s ezt burkolja el a hivatalos pátosz. Ennek az eljárásnak tökéletes terméke a 
Szeretet szeretet címő vers. Itt egy pillanatra sem lép ki a választott nézıpontból, s iróniája 
révén a szeretetnek nem tartalma, csak hivatalos, intézményes megszervezése, valójában a 
hiánya leplezıdik le: 

 
Szeretet szeretet 
teljesen elöntıd az év ötvenkettedik hetét. 
 
Az általános és határtalan tartalom érvényességet a nézıpont mérhetı határokba és 

cselekedetekbe kényszeríti: ez az irónia forrása. A vers mindvégig ,,gyızi” ezt az iróniát, és a 
befejezés is következetes az eddigiekhez: 

 
és szeretet szeretet 
te adod a világnak 
a bombázási szünetet. 
 
A hivatalos nyelv paródiája fiktív intézménynevekben, személynevekben, vagy egyéb 

tulajdonnevekben is jelentkezik: Polgária, Becsület illetve Dicsıség szaktárs. Élet Kilátástalan 
Hıse címő érdem-fakereszt, Meseország, Felemeltfejő Ország stb. 

A hangnemek ütköztetését használják ki a közösséggel, a kétkezi munkát végzıkkel vállalt 
szolidaritás versei is. Együtt jár bennük e közösség vállalása és az életformájáról fogalmazott 
ítélet. Éppen itt kap új szerepet a forradalmi líra megszólítástípusa: midın bíráló kijelentések 
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közé illeszkedik. A halmozott megszólítások pátosza úgy marad meg, hogy közben 
összefoglalják a bíráló, ténymegállapító részeket (Kaszt, Szép húgaim). – Kétségtelen, 
hogy a gúny, a bírálat olykor eszményítésbe csúszik át, az irónia egyenes beszéd lesz, a 
vágáns életforma, a házasságon kívüli szerelem, a mindenrıl megfeledkezı szexuális öröm 
mint egyetemes megoldás, gyógyír tőnik fel. 

Stíluseszközei hasonlóak, csak az alaphelyzet más vallomásos verseiben, melyek közül a 
Huszonhat sor a szerelemre az egyik legszebb. Az ismételgetı mindennapi nyelv 
imitációja, a keresetlen képek, a kiszolgáltatottság bevallása, amely észrevétlenül a jelzett 
szerelmi vallomás helyébe lép: kivételes egységő, elejétıl végéig meggyızı verset teremt. 
Másképpen építi be a mindennapi nyelvet, mint például Szabó Lırinc: az utóbbi 
egyindulatú, koncentrált, célra törı versével szemben Ladányi pátoszt és iróniát, emfázist 
és tárgyilagosságot vegyít részletezın ily nemő verseiben. 

 
 
Kiegészítés és összefoglalás 
 
Ladányi költészete nem a metaforák, nem is a jelképek költészete. Képeiben, bár 

gondosak, követhetık, általában nem tehetségének legjava tükrözıdik. Idézzünk mégis 
két példát friss, érzékletes metaforáira (ezek általában megszemélyesítések): „a tornyok 
feltartott ujjakkal esküdöztek” (L. M. eddigi élete); „Életünk fenékben és csípıben 
növekszik” (Pléhpofájúak). 

Jellegzetes emberi gesztusokkal élettelent felruházó képei mellett gyakran él a 
birtokviszonyból épülı metaforával is: „Most, hogy egyedül ülök gondjaim rossz ekéjén” 
(Ha tavacska lennél); „ha végigmásznak rajtunk a napok tankjai...” (Munkások); „Ne 
szaggassátok le / szavam hirdetıoszlopáról / sose az álmotokat!” (Kaszt). 

Az elvont a birtokos, a konkrét a birtok. A szerkezethez olyan igei állítmány csatlakozik, 
amely a konkrét elemhez cselekvést kapcsol, megszünteti a kép ötletszerőségét, s ezzel 
hitelesíti. 

Verseinek esztétikuma elsısorban mégsem metaforikájukból, hanem jelenetté táguló 
alaphelyzeteikbıl és ellentétes érzelmi- és értékminıségeket ütköztetı mondataikból fakad. 
Ezek jellemzésére már tettünk kísérletet. 

Ami a magában álló Ladányi-vers szerkezetét, egységét illeti, úgy véljük, a részletek 
önértéke a döntı, ezek tartják, kötik össze a versegész elemeit. Ha meggondoljuk, 
verseibıl többnyire erıteljes, találó sorok élnek tovább bennünk. Olyanok, amilyeneket 
idéztünk már; s olyanok, amilyeneket számos olvasója emlékezetbıl idézhetne. 

Más szavakkal, részletezıen már megállapítottuk, összefoglalásképpen ismételjük meg: 
Ladányi eredetiségét, egyedülálló helyzetét mai líránkban személyessége és lírájának napló-
jellege adja. Nehéz s korunkban egyre kényesebbé váló feladat sikerült neki: egy 
meghatározott és vállalt személyiség közvetlen megnyilatkozásává tenni a verset, a lírát. 
Olyan megnyilatkozássá, amely bízik az egyes, a napról napra adódó helyzetek önálló 
jelentıségében, kifejezhetıségében. Olyan megnyilatkozássá, mely nemcsak a költınek, 
hanem olvasójának is személyes ügyévé válik. 

 
 
 
Kortárs, 1979/11, 1816–1821. o. 
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BARANYI FERENC 
 

Porvers 

Akit egyszer porig aláztak: 
porig kell azért lehajolni, 
a méltósága-vesztett sorshoz 
méltóság-vesztve igazodni. 

Elıtted ember ráng a porban? 
Megértem: belerúgni könnyebb. 
Még emberibb átlépni rajta 
könnyed sikkjével a közönynek. 

Mentséged is van, ha lelked 
bátortalan feddése rád vall: 
másokért ırzött tisztaságod 
nem szennyezheted más porával. 

Ha lehajolsz, még orra bukhatsz, 
és hát derekad roppanó is, 
ápolt tüdıdet is belepné 
a talajmenti szilikózis, 
hát nem hajolsz porig, ha porból 
akármi hív: kincs, ócska holmi ... 

Pedig akit porig aláztak - 
porig kell azért lehajolni. 

(1966) 

 

 
 
 
 
 

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

A A A A ---- ( ( ( (     12 12 12 12     ) ) ) ) 
 

 
 

amúgy messze agyaggalambra 
ezrével kékhallomástól poránál 
kimetszi iránt mindenképpen 

 
 

alkalmából idejében rozsda 
képe gyógyfürdıi melléklet 
kedvenc átnézéseire mutat 

 
 

arról senkit amerre 
véletlenül sem váz 
titkán ártüzes által 

 
 

alázatánál szívesen márpedig 
mindenkor könnybe szellıs 
megırzését éli álszomszéd 

 
 

alultáplált átalakulásának egykori 
panaszos nyomain érvkeresgélés 
ünneptıl lombráncig hiánytalan 

 
 

akókádi költsége meglepetéssel 
bármilyen szálszerő csoportján 
várandó válaszig hidegcsomó 

 
 

alaphelyzet szerinti nélkül 
mintegy milyenes emlék 
igencsak burkol mindent 

 
 

alomból vissza éberálom 
mindszer szélkristálya fél 
talányfa maskarává attól 

 
 

alantnál mesék során 
kitervelt túlra szőkös 
vederbıl lassan borít 

 
 

akkortól zárva minden 
tényleges értelme lopás 
kiváló átlagú kivallja 

 
 

aközben rendszeres meggyvágó 
továbbit gondoskodásnál szintre 
versenypályája lehetı amelyik 

 
 

angyalszárnyas nincs át 
min árvaszilánk nélkül 
hozzáidomul hol szeg 
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BÍRÓ JÓZSEF 
 
 

BBBB        ----     ( ( ( (     12 12 12 12     ) ) ) ) 
 

 
botrány amint általánossá 
hiába érvényállománya is 
magyar gondolati szerte 

 
 

bizonnyal hibát csontozva 
önelégült vesztés érvsorból 
idebenn ha lélegzetnyelet 

 
 

belülrıl kicsinyt mivel 
hangsúlyképe is keres 
tüntetési üdvre rontót 

 
 

bátorra tojássúly kívül 
leplezve puhít átlagból 
képlett lıtérszél más 

 
 

besőrősödne árvultja sodró 
egyedül alapossá mégsem 
zongoraszónál hát kellék 

 
 

boldogtalanná mástól már 
elérhetetlent pakol igazán 
sebrıl inge élménymesés 

 
 

bentrıl miután forgatás 
krizantém vagyis csak 
mos hol ünneptészta 

 
 

buktatószárán tetejérıl hővös 
lisztté érintetlenül hüvelyknyi 
hozzá daraboktól annyiszor 

 
 

borongása mégse árthat 
bombázó jóságos vérrel 
ilyenkor irányul innen 

 
 

borostyánlevélszínbıl kiszédül 
szemközt 

mindannyiszor árnyvereténél 
kedélyszél 

párnáspillása kıkeresztre 
szégyentelen 

 
 

bikacsökkel napra kint 
öli válthatónál ısellen 
áldottá testvérül újra 

 
 

balladát szerelem hámoz 
kenetes galambtól körös 
mámorra mindig bitó 
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BÍRÓ JÓZSEF 
 
 

CCCC        ----     ( ( ( (     12 ) 12 ) 12 ) 12 ) 
 
 

céltévesztı attól szalonnára 
értelmezve konok alkalom 
ennyiben vitorlát habokkal 

 
 

citromhéjra ha ábrája 
hozzá hullamerev hó 
épp jó tollbamondás 

 
 

ceruzarajz mielıtt tréfa 
múlhatatlanul ontja is 
mi tudható szemben 

 
 

cirkuszsátorból mégis amerre 
átszellızve tengellyé mondja 
ettıl bevárható narancscsók 

 
 

ciceréléssel meggyızıt bothegei 
málló hangfoszlány tudomásra 
valahogy minél kallódásában 

 
 

cirmosan egyensúly megteszi 
mivel kikereshetı azonban 
vannak némely tarackságra 

 

célponttalan mégis által 
esetleg annak nemcsak 
hatalmas hal olyanná 

 
 

címtévesztést arravalójánál valahol 
homályosság könnyő szónokának 
újrázó megméretése háttérerıvel 

 
 

cefetül keresetlen kölcsön 
elgondolkodtató már ennyi 
irányból hamarosan csak 

 
 

cigánypecsenyét nincs egyetlen 
tekintendı amint értekezésekkel 
bizonyíték osztatlanná termıre 

 
 

cégtábortól másnál kásaszáraz 
hozzászálazó kéjség mégannyi 
kellemes bíbelésbıl aprításra 

 
 

cinikusra ahol méretszínház 
ott arculatváltás legkevésbé 
magával ilyes gyümölcsöt 
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KÖLT İ NAGY IMRE 
 

Póri szonett 

 

A tökvirág ájult a nyárban, 

s részeg dongók hintáznak rajta, 

a csıszkutya vackát ugatja, 

valamit lát a napsugárban. 

 

Álmélkodik a napraforgó 

a malacot ırzı gyereken, 

hogy tud játszani a melegben, 

mikor árnyán üres a korsó? 

 

Úgy szép a nyár, úgy fénylik kaszám, 

ha tüzel a Nap, s nagy a hıség, 

úgy lesz kenyér, kalács, dicsıség, 

 

hogy vércsepp ég a bocskorom talpán, 

s ostorcsapás ér a sarkamig – 

azért én bírom hajnalig… 
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HOMLOKTÉR – 8. 
 
Fölhívjuk az olvasó figyelmét, hogy ennek a rovatunknak a profilja valamelyest 
megváltozik. Ezentúl nem annyira az élı költészet alakjait mutatjuk be benne, mint 
inkább az elmúlt bı fél évszázad néhány alkotóját – fıként olyanokat, akik ma a 
kelleténél kevésbé élnek emlékezetünkben. 
 
 
 
 
 

90 éve született KERÉNYI GRÁCIA 
 

http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC07165/07755.htm 
 
 
 
PILINSZKY JÁNOS: 

Kerényi Grácia: Azonosulások 

Kerényi Grácia elsı verskötete – 25 év termése – egyben válogatott verseinek győjteménye is. Közel 
száz verse költıi életmővének meredek keresztmetszete, s így egyszerre érdemli meg az elsı 
kötetnek kijáró örömöt s az érettségnek kijáró méltatást. Nem ismerek még egy kötetet háború utáni 
költészetünkben, mely a növekedés szépségének ilyen szuggesztív, növényien szerves és 
filmszerően követhetı élményével ajándékozott volna meg. 

Azonosulások – Kerényi Grácia kötetének már a címe is lírájának legfıbb erényével ajándékoz 
meg: a nyelvi tudatosság finom leleményével. Eredményei e téren egyedül Weöres Sándor 
teljesítményeivel mérhetık. Míg azonban Weöres számára a nyelv féktelen gyermeki ábrándok 
helye, Kerényi Grácia a nyelvi struktúrák szemlélıdı elemzésével vall magáról és a világról. Nem 
véletlenül nyelvész és fordító – a nyelv mindenkinél inkább világ és teljes értékő lét a számára. 
Egyszerre alkalom a léttel való tökéletes azonosulásra s a menekülésre, a nyelvben való álmodozás 
papíron, grammatikai képletekben is követhetı kalandjára. Ez egyik fı ereje. A másik: örökös 
diáksága. Ahogyan vannak örök gyerekek (a legtöbb költı például), Kerényi Grácia örök diák, aki 
úgy járja meg még Auschwitz poklát is, hogy közben megtanul lengyelül. Hervadhatatlan 
kíváncsisággal hajol a dolgok fölé: ami egyrészt folytonosan új tapasztalatokkal gazdagítja, másrészt 
meg is óvja ıt a tapasztalatok kártékony rombolásától. „Tanulékonysága” így egyszerre közvetítı és 
szigetelı közeg közte és a világ, ismerete és ismeretének tárgya között. Azon kevés védett szív közé 
tartozik, akik utoljára is mint nyitott könyvére boruló diák fejezhetik be életüket. E költıi alkatnak a 
magyar irodalomban Csokonai Vitéz Mihály volt legmagasabb csillaga. 

Az Azonosulások jelentıs, igen jelentıs győjtemény. 

  

(Új Ember, 1968. december 15.) 
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HOMLOKTÉR – 8. 
 
 
 
KERÉNYI GRÁCIA 
(Bp., 1925. szept. 9. – Bp., 1985. ápr. 7.) 
 
 
Szomjúhozom már mosolyodra, Isten. 
 

Auschwitz-Birkenau, 1944. augusztus 31. 
 
 
Péntek 
 Reggel 7-8 közt 
 

Uram segíts 
a szenvedık szöges ruháját megköszönöm 
magányosságom tarka köntösét 
a lelki prizmát 
a tapasztalást magamon, 
hogy minden ember másképp ostoroz meg 
s áldott nyomát sok kéz-ütötte sebnek 
lélekben-testben hordhatom 
köszönöm rendelésedet 
hogy csak kicsit lehessek bárkié 
és társaim sosem lehessenek 
köszönöm azt a néhány földi sorsot, 
akiknek rám szüksége van 
s akiknek szépet adhatok 
köszönöm azt, hogy fáj az egyedüllét 
és mégis egyedül vagyok 
megköszönöm, hogy elvetted a hangom 
s játszol szivemmel, mely úgyis tied 
köszönöm a fájást, a vágyakat 
s az emberben való örök hitet 
 

„Nem kell több börtön, láger és betegség, 
kín és gyötrıdés, lassu pusztulás, 
nem akarok még egyszer vért köhögni 
s éhségtıl sírni, míg tőztıl vörös 
az ég, a szél felénk sodorja 
az égı emberhús szagát 
s sápadtan néz a hold a tar mezıre” 
— így kértelek nemrég; Uram segíts 
tudjak szenvedni hogyha rendelés 
még nem tudom megcsókolni a magam keresztjét 
 

1947. július 18. 
 

 
 
 
 
 

Veni sancte spiritus 
 

                                 Történész barátaimnak 
 
Kinn a kertben alszik az ıszi szél még, 
asztalunkon barnul a nyári szılı. 
Barna még karunk is a nap hevétıl, 
     s hangos a kedvünk. 
 
Bor helyett erıs feketét fogyasztunk, 
pillantásunk árnyas az éjszakáktól, 
lámpafényes éjjeli olvasástól 
     reszket a pillánk, 
 
Mint komolykodó gyerekek beszélünk, 
osztályoknak sorsa forog kezünk közt, 
szónokolnak majdani pártvezérek 
     gyermeki kittel: 
 
könyvek olvasott sorait citálják, 
békülékeny terveket összevetnek, 
s minden elcsitul, ha vizespohárral 
     verjük az asztalt. 
 
Elfeledjük fénytelen életünket, 
máglyafényes tábori éjszakákat, 
rossz szivünket, lázbeteg álmainkat 
     múltba temetjük, – 
 
ujjaink remegnek a sok tusától: 
egybefonjuk, s biztos a kézfogásunk. 
Új erıtıl duzzad az ifjuságunk, 
     holnapot épít. 
 
1947. szeptember 20. 
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HOMLOKTÉR – 8. 
 
 
 

KERÉNYI GRÁCIA 
 

Azonosulások 
 
Nem tudod hogy egész nap járom a várost 
mely azonos veled meleg szél 
csapkodja vállam térdem 
úgyse tudnám megmagyarázni 
Nyékládházát sem az angyalt aki azelıtt 
a karddal meg hogy szép szárba szökkent 
 
néha egészen egyszerő szavak 
az egyik suszterpadlást jelent a másik 
csupáncsak mert hímnemő múltidı 
elsı személyben 
eggyé váltál a nyelvvel amit 
elıbb ismertem meg hol voltál te akkor 
amikor én a lengyel Miatyánkot 
ifjuságom gestapó-börtönében 
 
ami a szerelmeseknél oly természetes 
rendkívüli jelentés felnagyítás azonosulás 
s tudom te is 
engem a talpad-sikosító 
pesti utca kövével 
 
Vállaltam oly természetes 
meleg szél   angyal a karddal   a térdem 
azonosulás idegen nyelv 
szerettem-nyelv hallgatag börtönében 
pesti utca – „szerelmem, Varsó” – ne kövezz meg 
tarts meg sosemaz, felemás követnek 
 
Varsó, 1966. augusztus 18. 
 

Döntés, 44 
 
Úgy döntöttem, hogy nem leszek gazember. 
Akárki jön is szembe csattogtatva 
állkapcsát és ha nem köszön na és 
ha lekapcsolja s fejbevág vele 
egy tégla éppúgy a fejemre eshet. 
 
Holnap mégiscsak új életet kezdek. 
Hátha megírom amiért születtem, 
hátha kitágul csípım kosara 
gyereket szülni a szerelmesemnek. 
 
Ha már nem leszek hírneves gazember, 
kinek messzirıl elıre köszönnek, 
mert rajtam nem fogtak a börtönök 
s nem ilyen mellre tőznek érdemrendet: 
 
megtanulom, hogy a Visztula felfele folyik, 
s bár a vér vízzé hígul, az agy kopik, a csont  
                                                     rozsdásodik 
és nem szülhetek gyereket s mindenképp azért  
                  születtem, amit megírok halálomig, 
s holnap fejemre eshet egy tégla vagy nem köszön  
                                                aki szembejön: 
úgy döntöttem, hogy nem leszek gazember. Nem én. 
 
Varsó, 1969. november 20. 
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HOMLOKTÉR – 8. 
 
 
 
KERÉNYI GRÁCIA 
 
Az égı málnabokor 
 
Nálunk a málnabokrok égnek. 
Ha kandallómban tőz lobog, 
az ablak üvegére néznek 
a borzolt lelkő boldogok: 
 
az ablak üvegére néznek 
s látják ottkint a lángokat, 
a málnabokrok lánggal égnek 
és nincs kosszarvú áldozat; 
 
nincs csipkés kos, csak tarka macska 
és ringó barna kismadár: 
a kandúr-leste áldozatra 
a szárnyak szabadsága vár, 
 
hol csak a málnabokrok égnek, 
és tőzbe nézı boldogok 
felzúgó csendekrıl mesélnek: 
mert télidın lobogni fog 
 
kandallómban a málnavesszı, 
s borzolt lelkünkre béke száll – 
hisz boldogságunk oly esendı, 
mint kandúr-leste kismadár. 
 
Dobogókı, 1981. június 27. 
 

Csináló-dal 
 
          Pilinszky János emlékezetére 
 
Az ember csinál valamit. 
Csinál valamit, attól ember. 
Ami a lelkébe hasít. 
Egy és nem-egy a szerelemmel. 
 
Valamit olykor földre ejt, 
valamit olykor ég felé dob. 
Amit a földrıl fölvehet, 
ami a holdról kukorékol. 
 
Ami a lelkébe hasít, 
attól lesz nem csupán esendı. 
Attól nı benne szálfa-hit, 
amitıl nem látszik az erdı. 
 
Az ember szíve közhelyes, 
azért jó menedék a lélek. 
A cselekvés természetes,  
a szenvedés az égig-élet. 
 
Az ember csinál valamit, 
csinál valamit, attól szenved. 
A szenvedésbıl nı a hit, 
s helyet csinál a szerelemnek. 
 
Dobogókı, 1981. augusztus 1. 

 
 
 
Forrás:  
Kerényi Grácia: Nálunk a málnabokrok. Válogatott versek, Budapest, 1985, Szépirodalmi 
Könyvkiadó. – A verseket betőhíven közöljük. 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT  
 
Az árok partján 
 

Egy mélyedésbe belehullt a hold, 

s ha ott volt, hát – ott is maradt; 

az árok partján félig eltiport 

boglárkák sírnak embertest alatt. 

 

A horizonton kék villám fut át 

– vendéget kap a sápadt éjszaka. 

Felhı nincs még, csak a zápor szaga; 

s felriadt szél jön, s szalad tova… 

Boglárkák közt a lomha árnyék 

megmoccan, s szól: „Én továbbállnék! 

De Istenem! – hová, ha nincs hova…?” 
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UMHAUSER FERENC  

 

No  komment 

 

 

– Kedves nézıink!... – de nem is tudom minek udvariaskodom, akinek van egy kis 

esze az úgysem néz ilyen blıd mőszart... öö ... izé ... mősort, a többivel meg úgyis 

tegezıdhetek. 

– Szóval toprongykáim, mármint szellemi, miért nem olvastok inkább? Van annyi 

más amivel hülyíthetnétek magatokat. – Ja, hogy analfabéták vagytok? Hát ezért lettem 

én is tévébemondó, különben képviselı vagy újságíró lettem volna. Igaz az újságírás most 

veszélyes, mert amint a nagy fıideológus mondja: Az írógéptıl és a töltıtolltól tébécét – 

vagy ábécét – lehet kapni – vagy kell hozzá tudni, a fene se tudja. 

– És ami a legszebb, hiába nyaltam a talpukat, mégis lekommunistáztak. Nem 

mondhatom, hogy hazug disznó, hisz egy alapszervezetben voltunk. Hogy hazug, azt nem 

is mondom, azt nem, csak fejlıdnek a világnézeti ismeretei ugye, meg aztán nem csak az 

éremnek, a köpönyegnek is több oldala van... 

– Én ugye csak mondtam amit elvártak tılem – az egyik oldalon – és most mind a két 

oldal, az én hitelességemet vonja kétségbe. (Ha annyi lenne, egyszerre rúghatnának 

mindketten.) 

– Úgy jártam, mint a munkásosztály, magam alatt vágtam a fát. Én nem fogok még 

egyszer ebbe a hibába esni! és ti? 

– Utáljátok már a pofámat?! Hát még én a tiéteket, még szerencse, hogy nem látom. 

(hátat fordít a kamerának) Bírjátok még ki azt a kis idıt ... – Jó, jó, tudom nem terveztek 

tisztogatást, csak ésszerő racionalizálást vagy amit akartok, úgyis kigolyóznak valamilyen 

indokkal. 

– Hogy itt demokrácia van és mindenki azt mond amit akar? Na, na! (fordul vissza és 

megfenyegeti a nézıt, órájára néz) – Hál’ Istennek letelt az adásidı, most elmegyek egy 

kicsit Hawaiba vagy a Bahamákra, ott csak kidekkolom azt pár évet valahogy, amíg újra 

megdöntitek magatokat. 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET (PENDZSI) 
 
 
  
-– dimenziók – 
  
Zárkattant-magány telepszik vállamra,  

fogolyként tart idı és tér, elveszettként  

kóborgok szobám Te-illatában,  

markomban szorítva féltve-ırzött perceinket. 

Tudom, szemünk egyfelé néz, mégis oly nehéz 

elfogadni mindent, mi nélküled létezik. 

Kint ugyan úgy dalolnak a madarak, s 

a szınyeg is úgy simul talpam alá, mint  

amikor még itt voltál, csak a dimenzió más. 

Meghalt a ragyogás. 

De ha megjössz, egymásba nyílunk, mint 

két árva kapu. 
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GYÖRGYPÁL KATALIN 

 
Egyszerő ének 
 
El kéne indulni 
Ki kéne mozdulni 
Tudom is, érzem is 
Ki kéne mozdulni 
 
Merre kéne menni 
Mit is kéne tenni 
Istenem, Istenem 
Mit is kéne tenni 
 
Testem tiltakozik 
Lelkem riadozik 
Mára már megértem 
Lelkem riadozik 
 
Minden erıszaktól 
És képmutatástól 
Konok akarástól 
Szent fogadalomtól 
 
Mindent elgondolni 
Mindent megoldani 
Nem szabad, nem lehet 
Mindent megoldani 
 
Hagyjuk hát beérni 
Hagyjuk növekedni 
Lelkünknek erejét 
Hagyjuk növekedni 
 
Ennyi telt éntılem 
Más telik tetıled 
Tudom is, hiszem is, 
Más telik tetıled 
 
Mért kéne szégyellni 
Mért kéne titkolni 
Igazi valónkat 
Mért kéne titkolni 
 
Csapda, kérdés helyett 
Melyikünk ér többet 
Átok, kérdés helyett: 
Melyikünk ér többet! 

 

 
İszi táj 
 
Felolvadok az ıszi tájban 
Mellbevágott barnasága 
A halványkék ég alatt 
Visszhangozza a rásütı napot 
 
Belétemetkeznék – 
Lehetetlen – és mégis! – 
Szemem rátapad 
S magamba szívom e fényt. 
 
 
Szelíd nyárutón 
 
Szelíd nyárutón 
ökörnyálat lenget 
az enyhe szellı – 
fénylik a kert 
 
Kiszikkadt a föld 
ıszi színeibe öltözik 
észrevétlen 
 
 
Rámül… 
 
Rámül ez a gyilkos szürkeség 
Erım kiszívja e novemberi köd 
Elfásít, lebénít, kiterít 
Milyen messze még az est 
És ki tudja, ad-e nyugalmat 
A november felfalja a reményt 
És csámcsog rajta csúfosan. 
 
 
 
 
In: Gy. K.: „Sorsunk”, 1994 
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FÖLDESDY  GABRIELLA 
 

Modern keresztelı 
 
   Február vége vagy március eleje lehetett. Ügyintézés napi 3-4 órában, piac, a Bosnyák téri templom, 
ami csak három megállóra van a lakásomtól, és ahová sose szoktam bemenni, most betérésre hívogat. 
Sosem szimpatizáltam ezzel a templommal, rideg terméskı borítja, nemrég lepucolták, új keresztet 
helyeztek a tetejére, így sem lett sokkal vonzóbb. Engem juhhodályra emlékeztet. 
   Most bemegyek, a legfurcsább az osztatlan hatalmas belsı tér, nincs semmi, ami elválaszt benne 
legalább egy külön részt, sem fülke, sem az oltár nincs elkülönítve a széksoroktól, talán egy egészen 
alacsony lépcsıfok a különbség. Leülök az elsı sorba és bámulom a falakat, aranyos csillogású 
falfestmények borítják, de kivehetetlenek a bibliai jelenetek, összefolyik minden a szem elıtt. Az óriási 
belsı tér, a belmagasság, a nagyon világos terem letaglózza a belépıt, nem készteti elmélyülésre. 
   Csak bámulok, valami mozgást érzékelek a közelemben. Hárman közelednek az oltár felé, ötvenes, 
elhanyagolt külsejő asszony, kezében flakonnal, mögötte egy fiatal nı, kezében csecsemıt tartva, végül 
egy harminc körüli férfi, az ı ruhájuk is használt, kifejezetten hétköznapi viselet. A gyerek pokrócba 
van bebugyolálva. Az idısebb nı beszél szinte folyamatosan a fiatalokhoz. Elıremennek a szentély 
kezdetét jelentı egyetlen lépcsıfokhoz, megállnak. Mintha azon tanakodnának, hogyan lehet innét 
bemenni a sekrestyébe, aztán mégsem indulnak el befelé. Az asszony a flakonnal hadonászik, 
tétováznak. Beszélgetésüket nem lehet hallani. 
   Az idısebb nı hátramegy a bejárathoz, flakonját belemeríti az ott álló szenteltvizet tartó márványtálba, 
körülnéz, visszajön a fiatalokhoz. Megint pusmognak valamit, közben mindegyik térdet hajt az oltár felé. 
Már rájöttem, mi történik a szemem elıtt. A szők család eljött a templomba ezen a zajos hétköznapon, a 
déli órákban, hogy a nemrég született gyermeket megkeresztelje Isten színe elıtt. A szegénység arra 
késztette ıket, hogy a papot és az ünnepi kereteket hagyják ki a dologból, és ne kelljen fizetni, ne kelljen 
bevonni másokat a mőveletbe. Rokonság, trakta, drága ruhák, pólya, ünnepi ebéd kikerülésével oldotta 
meg a dolgot. 
   És valóban errıl van szó. Amíg méláztam a látottakon, kibontották a gyerek fejét a pokrócból, a férfi a 
fej alá tartotta mindkét kezét, közben az idısebb nı a flakonból öntött egy fél-egy decinyi szenteltvizet a 
gyerek sima, kutacsos feje tetejére, amit a férfikéz rögtön fel is fogott. Majd gyorsan visszabugyolálták a 
gyereket a pokrócba. 
   Az volt a benyomásom, mint a mőveletet távolról és akaratlanul szemlélı közönségnek, hogy ez a 
család nincs tisztában a keresztség lényegével. A jelenetnek adhatnám az „önkiszolgáló keresztelı” nevet 
is, de az sem változtat azon, hogy ez esetben a legfontosabb maradt el: a szentség kötelezı szavai, amik 
megkereszteltté avatják, és az egyház kebelébe fogadják az újszülöttet. Ez olyan, mint a varázsige, ha 
nem hangzik el, meg sem történt az esemény. 
   „ XY, én megkeresztellek Téged, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében, ámen.” E nélkül 
nem érvényes a keresztelı. A szők család megteremtette a körülmények egyik felét, a másik felét 
elhagyta, de nem szentesítette a mőveletet. 
   Fura, hogy ezt még az idısebb hölgy sem tudta, aki feltehetıen a gyerek nagyanyja. Kellett a templom, 
a szenteltvíz, a kellemes légkör. Nem kellett az összes többi, ami velejárt volna egy papos keresztelın. 
   Boldogan elvonulnak a kijárat felé, látszik, örülnek, hogy megoldották ezt a feladatot is. 
Gyorsan eltőnnek a templomból. 
   Ha maradtak volna még néhány percet, szívesen odamentem volna hozzájuk, hogy elmondjam, elég 
lenne az a mondat, és jó lenne otthon is, csapvízbıl is. Modern világban élünk, a dolgok összekeveredtek, 
szabályok megszőntek, mindenki azt csinál, amit akar. 
   Ülök még a széken egy darabig, aztán kifelé indulok az utcára. Kicsit eleredt az esı, felkapaszkodom 
egy 3-as villamosra, mert esernyım sincs. Ha a szomszédasszony megkérdezi, hol voltam, úgyis azt 
mondom majd: keresztelın. 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 
 

A kölyök 
(4. rész) 

 
 
Nagy ırmester visszament az irodájába, levette a zubbonyát, aztán csak úgy ingujjra vetkızve, 

fogta a táskáját és visszament a fogdába. Gyakorlatból tudta, hogy az egyenruha milyen hatással van 
valakire, akit rács mögé csuknak. Az adjusztált zubbony egy átlag embert takart, kétségtelenül 
jóképő, kissé már a pocakosodás felé haladó negyvenhat éves, magabiztos férfit. Sötétbarna haja a 
halántéknál már szürkült, nem csoda, huszonnégy éve nap, mint nap a város sötét oldalán élve, a 
felelısség, a szélmalomharc, bizony már nyomot hagyott a hajdani büszke szoboszlói legényen. 
Leült a priccs szélére és elıszedte a kopott aktatáskából az ebédjét.  

– Nem tudom, te hogy vagy vele fiam, de én megéheztem. Nem valami égbekiáltó lakoma, de 
megteszi. Nézzük mit csomagolt Zsófi. Zsófi a feleségem, tudod, Nagy Mihályné, született Gaál 
Zsófia. Most jött vissza Szoboszlóról, hozott egy kis hazait. Négy napig utazott szegény. Na nézd 
csak. Sült szalonna, házikenyér. İ maga sütötte... – nyújtott egy darab kenyeret s rajta egy jókora 
kakastaréjt.. Idıbe telt, míg a gyerek nyúlt érte. Tartotta a kezében, nézte bizalmatlanul a rendırt.  

– Egyél fiam, enni kell. Azt mondják, hogy nem hallasz, meg, hogy nem tudsz beszélni. Én nem 
hiszem. Lóvá tetted a Ruzicskát. Igazam van? Nem kell, hogy beszélj, csak bólints, ha igazam van.  

A gyerek megbillentette a fejét beleegyezésül. Csipegetett a kenyérbıl, aztán az éhség úrrá lett 
rajta és csak-csak harapdált a mennyei adományból. Ettek szótlanúl, aztán az ırmester újra kérdezte:  

– Hát ha gondolod, hogy szabad tudnom... mi a neved?  
A gyerek felhúzta a vállát válaszul… értsd, ahogy akarod.  
– Hát, ha nem akarod megmondani? Úgy is jó, pedig szívesebben szólítanálak a neveden, mint 

hogy: Hé, te gyerek. Az nem valami jól hangzik.  
– Nem 'tom. – szólalt meg alig hallhatóan.  
– Hm... elıfordul az, még velem is – próbálta nem mutatni a meglepetését. Kis idı múlva 

folytatta.  
– Na nézzük csak, próbáljunk meg valamit. – ez tudod mi? – mutatott a bajuszára.  
A gyerek kis csodálkozással nézett rá, majd halkan megszólalt.  
– Bajusz?  
– Hát ez?  
– Kenyér.  
Az ırmester feltartotta az ujjait.  
– Hány ujjat mutatok? 
– Hármat.  
– Ha ezt a kettıt is hozzátesszük, mennyi lesz?  
– Öt – válaszolt a gyerek, mind bátrabban és bátrabban. 
– Édesanyád, édesapád... hol lakik?  
– Nem 'tom.  
-– ...és nem tudod, hogy mi a neved.  
– Azt nem 'tom. – Ettek tovább szótlanul, a rendır nyújtott a gyereknek még egy darab 

szalonnát, látva, hogy az elsı adag már fogytán van. Lassan kialakult benne a felismerés, nem is 
lehet más, mint egy elveszett alig ember, otthon, múlt és emlékek nélkül.  

– Tudod mit gondoltam? Nem lehet meg az ember név nélkül. Az a rend. Mindenkinek... 
mindennek van neve. Engem Nagy Mihálynak hívnak, ez egy priccs, ez pokróc, ez a fal – meg kell 
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adni, igen koszos, állapította meg, mintha most látta volna elıször. Mindennek van neve... csak 
neked ne legyen? Biztosan van, csak itt valahol elbujt. – mutatott a tarkójára. – Arra gondoltam, 
hogy addig is, amíg eszedbe nem jut, adok neked kölcsön egy nevet. Jani, János, Janó, vagy ahogy 
tetszik. Jó név, akié volt, annak már sajnos, nincs rá szüksége... tizenegy évig használta... tudom, 
hogy nem bánná, ha kölcsön vesszük...  

Nagy Mihály ırmester, a rend rendíthetetlen ıre, elfordult a gyerektıl és zavartan törölte ki a 
lopakodó könnyeket a szemébıl.  

Jani, Janika aki tizenegy évig használta azt a jó nevet, már nincs. Nagy János volt, nyurga kis 
szıke gyerek, az anyjára ütött. Csendes, igyekvı, az egyetlen, - míg egy júliusi vasárnap a 
tizenegyedik születésnapján egy bomba véget nem vetett az életének.  

 
* 

 
– Megyünk a Széchenyire! – volt az egyhangú megegyezés. Gyönyörő idı ígérkezik, jó lesz a 

strandon lubickolni. Néhány évvel azelıtt fedezték fel a ligeti fürdıt. Nagyobb, szebb volt, mint a 
szoboszlói és a kedvenc, nyári kirándulások célpontja lett. Akár szabad volt Mihály akar nem, Zsófi 
ment a gyerekkel. Janika korán megtanult úszni, s míg az anyja kedvenc románcait olvasta a lugas 
árnyékában, a gyerek élvezte a víz adta szabadságot. Már gyakorta bombáztak, fıleg a vidéki 
nagyobb városok szenvedtek károkat, de a pesti, az pesti, minden figyelmeztetés ellenére próbálták 
élni a megszokott életüket. Július másodikán aztán megrendült a lakosság hite, a légvédelembe, 
amerikai tisztességbe és az állítólagos magyarbarát Jóistenbe. Megnyílt a felhıtlen kék ég és kétezer 
pesti polgár elsı-kézbıl tapasztalta a modern hadviselés áldását.  

A Nagy család éppen, hogy megérkezett a Széchenyi fürdı impozáns csarnokába, mikor 
megszólaltak a szirénák, és a hangosbemondó felszólította a közönséget, hogy mindenki azonnal 
hagyja el fürdı épületét. Nem volt óvóhely, különösen nem olyan mérető, ami a néhányszáz 
vendéget befogadta volna, és menekültek a veszélyesnek hitt épületbıl, ki a szabadba, a liget árnyas 
fái alá.  

És hullottak az ötszáz kilós bombák, amerikai precizitással, a Rákosrendezı és a Nyugati 
pályaudvar helyett a Városligetre, lakóházakra... a vasárnapi Budapestre.  

Nagy Mihály három napra rá ébredt az eszméletlen állapotból, Zsófia a felesége ült az ágya 
szélén, ismeretlenségig kötésekbe bugyolálva. És a gyerek, Janika, Nagy János élt tizenegy évet, az 
ismeretlen, névtelen hetvenhat áldozattal együtt egy ligeti tömegsírba temetve.  

Mihály súlyos fejsérüléssel, hónapokig lábadozott, vége lett a nyárnak, újabb és újabb 
szınyegbombázások pusztították az országot. Október elején aztán munkába állt, az ırszoba adta 
gondok segítettek a gyógyulásban, de otthon, a ház üresen, a fia nélkül gyakran az 
elviselhetetlenségig terhessé vált. Zsófi volt az erısebb, ı viselte a veszteséget jobban, vagy talán 
rejtette a fájdalmát sikeresebben.  

 
* 

 
– Szóval ennyibe maradtunk –, az ırmester becsomagolta a maradékot – amíg más nem jut 

eszedbe, Nagy János leszel. Viseld az új neved egészséggel. Aztán, hogy próbát tegyen, 
komolykodva tette fel a kérdést:  

– Na, hogy hívnak fiam?  
– Nagy János. – súgta a gyerek alig hallhatóan. 

 
* 

Folytatjuk… 
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KAMARÁS KLÁRA 
 
Ennyi… 
 
 
Visznek már visznek már 

rózsaszín csipkében 

nagyanyám horgolta 

édesanyám varrta 

 

Visznek már visznek már 

csendes ringatással 

bársony öleléssel 

harang szava kondul 

 

Göndör fürtjeimre 

szentelt vizet szórnak 

szemeim tetızve 

hamuval kenetnek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anyám tején nıttem 

anyám fıztjét ettem 

szeretı szavában 

sose kételkedtem 

 

Visznek már visznek már 

tanítók elébe 

tanárok elébe 

megmérik mit érek 

 
Visznek már visznek már 

hófehér ruhában 

oltárnak elébe 

vılegény kedvére 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ringattam szoptattam 

ápoltam neveltem 

akárhogy féltettem 

jaj mi lesz belılük 

 

Menni kell menni kell 

hajam feketéjét 

téli szelek tépik 

havat szórnak rája 

 

Visznek már visznek már 

örök pihenésre 

ennyi csak az élet 

el ne feledjétek! 
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RADA GYULA 
 

Centrálé 
 
A házak a sarkon, 

Szemtelen, üresen 

Néznek le rám, míg  

A lámpa zöldre vált, 

S széparcú percnık 

Kényszervigyorában 

Úszik a fénytelen ég.. 

 

Halott a kihajló vígság, 

Rongy az új mőanyag- 

Világ , s csak várnak  

Babátlan a babaruhák.. 

 

Halott  ott lenn a bár,   

Mélyen  alszik a „vörös  

Brokát”, s nincs már 

A sok vak, vén barát… 
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TÁTRAI MIKLÓS 
 

Mölki 
 

 
Az ember életében néha történnek olyan események, amelyek gyökeresen megváltoztatják 

érzelem és gondolatvilágát. Kételkedni kezd a véletlenekben,  és elfogadja, hogy lehetnek olyan 
tılünk független erık, amelyek befolyásolni képesek sorsunk alakulását. Sokáig magam is úgy 
véltem, hogy a környezetünkben érzékelhetı véletlenek nem lehetnek szándékosan irányított 
események. Ma már tudom, hogy mindennek oka van, amit azonban sokszor képtelenek vagyunk 
látni és érteni, mert nem illeszthetı bele a hétköznapok háromdimenziós világába.  Nem érdemes 
ezekbe belebonyolódni, mert semmivel sem leszünk elıbbre, hiszen rejtélyek és csodák mindig 
voltak, vannak, lesznek.  

Május közepén erdélyi kirándulásra készültem. Már régóta szerettem volna megnézni a Bihar-
hegység csodálatos természeti képzıdményeit, de valami mindig közbejött. Az elıjelek akkor sem 
voltak kedvezıek, mert barátom, aki útitársam lett volna, indulás elıtt két nappal belázasodott, és a 
program néhány napos halasztását kérte. Nem akartam változtatni a terven és egyedül is elindultam 
volna az útra, azonban erre mégsem került sor. Vasárnap hajnalban, amikor már minden csomagot 
bepakoltam, az autóm cserbenhagyott! Hiába próbáltam többször is beindítani, kísérleteim rendre 
kudarcot vallottak. A kisvárosban, ahol akkor laktam, reménytelen volt vasárnap reggel szerelıt 
találni, így az aznapi indulásnak esélyét sem láttam. Reggeli után bosszúsan hívtam fel barátnımet, 
és elmondtam neki pechsorozatom folytatását. Jutka egyáltalán nem volt elkeseredve, meghívott 
ebédre és azt ígérte, kitalál majd egy jó programot délutánra. Azzal a váratlan ötlettel lepett meg, 
hogy kísérjem el a város parkjába, a kutyakiállításra. Magamtól biztosan nem mentem volna el, de 
ha már a véletlen(?) így hozta, beletörıdtem. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy jól éreztem magam. 
Jutka szinte mindenütt megállt, minden kiskutyát megsimogatott, mindegyiket meg akarta vetetni 
velem. Eszemben sem volt kutyát venni, azonban egyszer csak különös dolog történt. Barátnım 
éppen megint egy „simogatókörútra” indult, én unottan ültem le a legközelebbi padra. Érdeklıdve 
figyeltem fel egy nagyon csinos ifjú hölgy pompás alakjára, amikor éreztem, valami rángatja a 
lábam. Értetlenül pillantottam oda, és egy kis vizslát láttam, amint  nadrágom szárát cibálja. Amikor 
rászóltam és felemelte fejét, valóságos villámcsapást éreztem, mert tekintetében tavaly elhunyt 
nagyapámat láttam! Tudom, hogy hihetetlen, de akkor is ez történt! A kutya nagyapám tekintetével 
nézett, majd lábamhoz bújt. Önkéntelenül megsimogattam, amire megnyalta a kezemet és a cipımre 
feküdt. Soha nem érzett különös zavarba jöttem, ami csak fokozódott, amikor a korábban látott 
gyönyörő lány megszólított. A kis vizsla tulajdonosának mondta magát, és felkínálta vegyem meg a 
kutyust, ha már az ennyire ragaszkodik hozzám. Egyszerően képtelen voltam nemet mondani, 
mintha megbabonáztak volna. Megvettem a kis állatot, és Judit nagy örömére hazavittem. Csak 
napokkal késıbb gondolkodtam el azon, hogy vajon hová tőnt a lány, mert percekkel késıbb már 
nem tudtam megmutatni barátnımnek. 

Az utazásról ezek után szó sem lehetett, hiszen gondoskodnom kellett új barátomról, Mölkirıl. 
Nevét Celldömölkrıl kapta, ahol nagyapám élt, mert továbbra is az ı tekintetét láttam benne. A 
kutyus  lakásomban azonnal jól érezte magát, otthonosan mozgott, a szabályokat hamar megtanulta. 
Komoly gondot okozott azonban, hogy egyetlen másodpercre sem akart elmaradni mellılem. 
Mindenhova jött utánam, a kis pokrócát a hálószobámba húzta és ágyam mellett aludt. Ha ott kellett 
hagynom, keservesen szőkölt és nyüszített. Valaki azt javasolta, adjak neki egy olyan régi 
ruhadarabot, amelyet már nem használok, de ırzi szagomat, mert ez majd megnyugtatja Mölkit, és 
nyugodtan mehetek a dolgomra. Jó ötletnek tőnt, elıkerestem régi hátizsákomat, amelyben korábbi 
kiránduló, túrázó ruháimat tartottam. Nem volt szívem kidobni ıket, bár tudtam, hogy nagy 
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hasznomra már nem lesznek. Elkezdtem kipakolni belıle, amikor váratlanul megjelent Mölki, és a 
ruhák közül kiráncigált egy kötött sapkát. Ugyanazt a villámcsapást éreztem, amit a parkban, mert 
azt a sapkát nagyapám adta nekem, korábban ı viselte. A kutyus szemmel látható örömmel vitte 
szerzeményét pokrócára és attól kezdve valóban nyugodtan hagyhattam magára.  

Ahogy teltek a hetek egyre jobban megismertük és megszerettük egymást. Korábban el nem 
tudtam képzelni magamról, hogy egy kutya majd megváltoztatja életemet. Munkámat és 
szabadidımet az ı érdekeinek figyelembevételével alakítottam, terveztem. Senkinek sem mertem 
bevallani, hogy hiányzik, ha nincs velem, és jelenléte biztonságot sugároz. Egyre több olyan 
meglepı eset történt, amely mélyen elgondolkodtatott. Egyik alkalommal barátaim voltak nálam. 
Sörözés közben Feri doktori disszertációjáról beszélt, amelyben a második világháborúval, 
pontosabban a magyarok Don környéki harcaival foglalkozik. Amint kimondta Korotojak nevét, 
Mölki szőkölni kezdett és hátsóját lábamhoz nyomta. A többiek nevettek, én azonban belesápadtam 
a jelenetbe, mert nagyapám a második világháborúban  Korotojak mellett kapott egy lövést a feneke 
fölött, melynek nyomát nekem is megmutatta. Néhány héttel késıbb könyveimet rendezgettem. 
Valamennyit lepakoltam, kiporszívóztam és úgy kerültek vissza a helyükre. Észrevettem, hogy 
kutyám nagyon szagolgatja az egyik porszívózásra váró könyvhalmot, majd vakkant egyet-kettıt. 
Aztán újra szagolgat és újra vakkant. Kíváncsian mentem oda és szinte már meg sem lepıdtem, 
amikor a halom tetején megláttam a Többsincs királyfi mesekötetet, amelyet nagyszüleimtıl kaptam 
karácsonyra sok-sok évvel ezelıtt. 

Mölki közömbösen viselkedett az emberekkel. Nem volt barátságtalan, de a bizalmaskodást sem 
tőrte. Jutka is csak jelenlétemben simogathatta meg, egyébként elhúzódott tıle. Ezt sokan 
féltékenységgel magyarázták, de hamarosan kiderült nem errıl van szó. Barátnım nem volt hőséges 
hozzám, és a vizsla ezt nyilván megérezte, haragudott rá. Amikor elsı alkalommal találkozott a 
hozzám látogató édesanyámmal, azonnal lelkesen üdvözölte, fejét az ölébe hajtotta és tőrte a 
simogatást, a becézgetést, azonban szemét mindig lesütötte, nem nézett rá. Ez nem csak nekem tőnt 
fel. Anyám meg is jegyezte, hogy a celldömölki papa egyszer befogadott egy kóbor kutyát, amely 
ugyanígy viselkedett, aztán néhány nap múlva eltőnt. Anyámnak sem meséltem el, hogy ez a vizsla 
nagyapám tekintetét hordozza, és már kezd sok lenni a véletlenekbıl, mert attól tartottam bolondnak 
néz. 

Októberben merész elhatározásra jutottam. Hittem is, nem is a csodában, de eldöntöttem, hogy 
Mölkit elviszem Celldömölkre nagymamámhoz. Lesz, ami lesz! Útközben különös zaklatottságot és 
feszültséget éreztem. A kutya nyugodtan feküdt autóm hátsó ülésén. Behajtottam a nyitott kapun, 
kiszálltam és megöleltem elém sietı nagymamámat. Meg akartam mutatni kutyámat, és megkérni, 
hogy bejöhessen a lakásba, azonban erre nem maradt idım. Mölki máskor mindig megvárta, amíg 
kinyitom a hátsó ajtót, most azonban elıremászott, kiugrott az autóból és beszaladt a házba. Kati 
nagyi mosolyogva, én kicsit szégyenkezve mentem utána, és – bár sok mindenre számítottam – a 
szobába érve megdöbbenve álltam meg és kaptam el megtántorodó nagymamámat, mert a kutya 
nagyapám kedvenc karosszékében ült, és ugyanúgy nézett ránk, mint amikor elıször láttam. 
Egyetlen szót sem kellett szólnunk, hiszen csak egyetlen dologra lehetett gondolni. Megrendülve 
néztem, amint nagyi könnyezve simogatja Mölkit, aki kezét nyalogatva hízeleg neki. Hosszú percek 
teltek el így, nem tudtam, és nem is akartam megszólalni. Mit lehet ilyenkor mondani, amikor a 
valóság és a hihetetlen oly módon keveredik, hogy már nem is tudjuk melyik oldalon vagyunk. 
Nagymamám hálásan nézett rám, és szótlanul ment a konyhába, majd nem sokkal késıbb - mintha 
mi sem történt volna - ebédelni hívott. Sok mindenrıl beszélgettünk, munkáról, tanulásról, családról, 
nısülési szándékomról, végül nagyapámról, aki váratlanul távozott el közülünk. Fogalmam sem volt 
hogyan mondjam el miért is jöttem, hiszen Mölki ezt már megtette helyettem. A kényes helyzetet 
Kati nagyi oldotta meg. Magához hívta a kutyát, újra megsimogatta  majd tréfásan odaszólt neki, 
ahogy örökmozgó, és örökké dolgozó nagyapámnak szokott: „Gyerünk öreg, csinálj végre valami 
hasznosat!” Mölki felemelte fejét és elindult a lakásban. Gondosan körbeszaglászott mindent amit 
elért, egyetlen négyzetcentimétert sem hagyott ki. Többször visszatért ahhoz az öreg 
éjjeliszekrényhez, amely nagyszüleim közös ágya mellett állt a nagyapa oldalán. Amint megtudtam, 
halála óta nem is volt kinyitva. A kutya ugatott, és mivel nem törıdtünk vele, erısen kaparászni és 
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harapdálni kezdte a szekrényke ajtaját. Körmei és fogai bizony nyomot hagytak az ajtón. 
Röstelkedve kértem elnézést, Mölkit elrángattam, és jobbnak láttam, ha mielıbb távozunk, nehogy 
újabb kárt tegyen valamiben. 

Hat nap telt el látogatásunk óta, amikor váratlanul és elızetes bejelentés nélkül beállított 
nagymamám. Rögtön láttam rajta, hogy rendkívüli dolog történt. Leültettem, és próbáltam 
megnyugtatni, de ez nem nagyon sikerült. Sírva simogatta a hozzárohanó Mölkit, sokáig nem tudott 
megszólalni. Késıbb, könnyeivel küszködve mesélte el, hogy távozásunk után nagyon bántotta, 
amiért megsérült a papa kedvenc szekrénykéje. Elhatározta, mindenképpen megjavíttatja. Egy ügyes 
asztalos el is vállalta, csak az odaszállítást kérte. A nagyi hozzálátott kipakolni, és akkor egy 
borítékot talált, amelyen egyetlen szó állott nagyapám kézírásával: „Katika”! Felnyitotta, és 
megtalálta a papa összekuporgatott hagyatékát, kilencszázötvenháromezer forintot. 
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PÉTER ERIKA 
Elpattant zongorahúr 

(részlet) 
 

Anna és Gergı másnap kibicikliztek a ligetbe. A fiú csodálkozott, hogy az eddig tartózkodó, 

ellenálló lány most maga kezdeményezett.  

A levelüket nyitogató bokrok alatt vesztette el szüzességét. Vérét a ligetben folydogáló patak 

vizével és egy fehér zsebkendıvel törölgette le a meghatódott Gergı. 

 

Lesütött szemmel, letaglózva állt a bizottsággal szemben és skandálta a kötelezıen ráerıltetett, 

betanított szöveget. Minden porcikája ellenállt. Tisztában volt vele, hogy ölni fog, vagyis kiolt egy 

kis életet, és ezt most a szemébe is vágják. De hiába szerette volna megtartani a gyermekét. 

– Hogy gondolhatsz ilyesmire kislányom? – S éppen a diploma elıtt? – Mit gondolsz, terhesen hol 

kapnál munkát? – Mibıl fogod eltartani azt a gyereket? – Hol fogtok majd lakni? – pattogtak 

egymás után a könyörtelen kérdések. 

– Majd csak felnevelem! – suttogta erıtlenül. 

– Jaj, csak Apu meg ne tudja!  – sóhajtott Anyuka, s szigorúan megtiltotta, hogy bármit eláruljon. 

Ezután napokig nem aludt.  Felismerte kilátástalan helyzetét. „Hová menjen?  Hol lakjanak? Mibıl 

fognak megélni?” – csupa kérdıjel, és nincs, nincs egyetlen elfogadható megoldás sem. 

 

Abortusz. Irtóztató kimondani még a szót is. Az utolsó napok szőkölı hallgatásban teltek. Csak 

Vilmát és Editet avatták be a borzalomba. A szülıotthonba egyedül kellett elmennie. Korán volt 

még, mégis úgy érezte, mintha minden ablak mögött állna valaki, és hallgatózna. Az egész város 

visszafojtotta lélegzetét.  

Kisvárosban laktak, senki sem tudhatta meg a szégyent. Szeretett volna láthatatlanná válni. 

Anyuka hiába magyarázta el, hogy merre menjen. Sokáig kóválygott, míg megtalálta azt az utcát. 

 

Másnap egy másik Anna lépett ki az intézet kapuján. Csak a ruha maradt rajta ugyanaz.  

A nı óvatosan körülnézett, majd elindult a járdán. Arca sápadt volt, lába remegett a gyöngeségtıl. 

Szeretett volna láthatatlanná válni, mégis reménykedett, hogy várja valaki. Valaki, akiben megbízott, 

és aki azt ígérte, jönni fog. 

Edit ott állt a következı sarkon, a megbeszélt helyen. Aznap éjszaka náluk aludt. Aludt? Nem 

aludt, csak menedéket kapott. Életmentı rejtekhelyet. 
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Ebéd után lassan sétáltak hazafelé. Barátnıje bekísérte a házba, hogy ezzel igazolja a tegnapi 

távolmaradást. A nappaliban vendégek kártyáztak. Ez váratlanul érte ıket. Edit is zavarban volt. 

Nem szokott hozzá a hazudozáshoz, de a barátnıje miatt mégis megtette.  

Amikor Edit elköszönt, ı pár szót váltott még a vendégekkel. Be akart menekülni a szobájába, ám 

a látogatók visszatartották:  

 – Anna, játssz egy kicsit Zsoltikával! Alig várta már, hogy haza gyere! – marasztalták, s valóban, 

a vendégek hároméves, eleven kisfia odaviharzott hozzá. Szokás szerint a nyakába ugrott, majd 

körbe-körbeszaladgált az asztal körül. Játszani, fogócskázni akart, de Anna a gyerek minden 

igyekezete ellenére sem reagált úgy, mint máskor, s mivel nem mozdult, az anyukája felemelte. 

Kicsit meglóbálta.  

– Kapd el gyorsan! – kiáltotta. 

Szerencsére sikerült elkapni a kisfiút.  

Ekkor már alig állt a lábán. Érezte, amint combjai között csorogni kezd a vér.  

– Elnézést kérek, muszáj lefeküdnöm!  Iszonyúan fáj a fejem. Azt hiszem, alaposan megfáztam! – 

mentegetızött miközben homlokára tette a kezét.  

Titokban a szüleire nézett. Épp a következı paklit osztották. Szurkoltak, vajon ki kapja a legjobb 

lapokat, s figyelték, hogy kinél lesz a legtöbb joker.  

Anna kulcsra zárta maga mögött az ajtót. Temetésre ment. Annak a gyermeknek a temetésére, aki 

meg sem született.  

 
 
 
PÉTER ERIKA: Elpattant zongorahúr, regény, AB-ART Kiadó, 2015. 
Illusztráció és borítóterv: Kelebi Kiss István 
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MESE          MESE          MESE 
 

 
 

 
 

KARAFFA GYULA 
 
 

Arannyal, ezüsttel… 
 

No, eccer, mikor még a királyok es lovon jártak, nem afféle ányócas ótómobilon, 

vót eccer egy szegény ember az urasági birtokon az egyik cselédházban. Sok 

gyermeke vót ennek, állatja meg egy se, fıggye meg egy csepp se, nem vót őket 

mivel etesse. Állandójan éhessek vótak azok a gyermekek. De olyannyira, hogy a 

rozsdás vasszeget es megették vón, ha az van reávésve arra, hogy kenyér. No, 

eccer az uraság nagyvadászatot rendezett. Elment hajtónak a mi emberünk es, oszt 

hajtott hőségesen egész nap. Hát az uraság meglőtt egyhatalmas vadkant, de olyan 

szerencsétlenül sikeredett, hogy az felvisított, oszt elmenekült, ki tudja merre. No, 

ki es adtaparancsba, hogy aki aztat néki megkeresi, vagy az agyarát hazahozza, 

olyan jutalmat kap, mint a Döbrögitül a Matyi…azaz, hogy míg él, megemlegeti. 

Járták es az erdıket kerekibe a szegények, tővé tették még a barlangokat es, hát 

amerre a mi emberünk járt, eccer csak egy hatalmas bokoralján meglelte a nagy 

kant. De lelt az mást es, egy kondérban kerek aranyakot, ezüstöket ugyanott. 

Elvitte az uraságnak a vadkant, meg es kapta a jutalmát, mind az egész egy 

szakajtólisztet. No, míg háromig számolt, ha tartott az a kenyér, amit abból 

sütöttek vót! Az aranyhoz meg hozzányúlni félt, mert ki tudja melyik nagyúré az, 

vagy melyik rablóvezéré lehet az! Mer tuggyák, nagyrablótul, nagyúrtul lopni 

egyenlı a halállal minálunk, de tán mindenütt a világ kerekin es! Ottmaradt hát az 

mind a bokor alatt használatlanul. No,lássák, igaz az, amit a magyarok mondanak 

az efféle esetekre: 

„Arannyal, ezüsttel, ha konc nincs, jól nem lakik az ember.” 
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MESE, MESE, MESE 

 
LÁM ETELKA 

 
Barnamedve kölykök és a farkasok 

 
Ebben a szép erdıben sok vadon élı állat lakott, itt megtermett sok vadgyümölcs és 

gazdag volt a növényzet is. A zöldellı fáknak a nagy lombos falevelei hősítették az ide 
látogatókat,amikor nagyon melegen tőzött a nap. Itt éldegélt egy barnamedve két kis 
bocsával. Az egyik picinek az álla alatt volt egy fehércsillag a barna bundáján, a másiknak 
meg egy fehérszív. Mindkét csemetének gombszemei huncutságról árulkodtak. A 
szeleburdi bocsok a mamamaci körül ugráltak és mindig bebújtak anyjuk meleg bundájába 
csak az orruk hegye látszott ki, ott volt a legnagyobb biztonság  a világon. Sajnos a 
medvemama elaludt örökre, valószínőleg vérmérgezést kapott , mikor egy tüske belement a 
talpába. A két kis bocs  hiába huzigálta a nagy medvét nem ébredt fel. A két kicsi egyre 
nyőgösebb és éhesebb lett és nem értették meg a helyzetet. 

Éppen ekkor jött erre két farkas már nem vadásztak csak hazafelé tartottak jóllakottan. 
Meglátták a bocsokat és mivel a szaglásuk igen jó volt, már tudták, hogy a kicsi macik anya 
nélkül maradtak.  A csemeték félve összegömbölyödtek és panaszos hangon brummogtak 
és nagyon féltek. A farkasok egymás szemében néztek és valami igen szépet láttak, mert 
odamentek a kicsinyekhez szájukkal felemelték ıket és elindultak az odújuk felé. Egy 
félóra múlva haza is értek. Egy nagyon biztonságos helyük volt sziklák között . Csak egy 
farkaskölykük volt a többi elpusztult. A farkas-mamának sok teje volt és így táplálni tudta 
az új jövevényeket is. A három csemete elég hamar összebarátkozott és napról napra 
szebbek és nagyobbak lettek. 

Zoli és fia Árpika mindennap tett egy nagy sétát az erdıben és ismerték az állatokat 
igen jól. Ma mikor a séta vége felé jártak, akkor fedezték fel a medve tetemét. Zoli és fia 
rögtön elkezdték keresni a bocsokat, de nem találták meg ıket. Így eltelt több hét anélkül, 
hogy látták volna a nyomukat a mackóknak. Már azt gondolták, hogy biztosan elpusztultak, 
mert még ilyen kicsi bocsok nem tudnak egyedül megélni az erdıben. De azért minden nap 
nagy túrákat tettek meg és tovább kutattak. Egyik nap elég nagy utat tettek meg és sajnos 
nagy vihar tört ki és eleredt az esı is. Egy sziklahasadékba bújtak meg és várták, hogy újra 
kiderüljön az idı és napocska a sugaraival felszárítsa ıket is mert nagyon vizesek lettek. 
Amíg itt álldogáltak és körbenéztek szinte elállt a lélegzetük. Egy szép farkas család feküdt 
itt elıttük a két medvebocssal együtt. Igaz szépen megnıttek, de megismerték a fehércsillag 
és fehérszív alakzatot az álluk alatt. Szinte hihetetlen volt. Eközben kiderült az ég a nap 
beragyogta az erdıt ,a madarak újra csicseregtek és a sárgarigók boldogan fütyörésztek. A 
két maci és a farkas kölyök elkezdett játszani, futkározni és a két felnıtt farkas elégedetten 
figyelte csemetéit. 

Zoli és Árpika elindultak hazafelé, csendben ballagtak és úgy érezték, hogy valami 
csodálatos élménybe volt részük. Az állatok is éreznek és szeretnek és igen ritka 
alkalom,hogy az ember bepillantást nyerhet az ı világukba. 

 
 

 
2015.08.27. Göteborg 
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NYIRI PÉTER 
 

A szamáriai asszony 

 

Napok óta tartott a szárazság Szamáriában, s az emberek egyre sőrőbben 

jártak a kúthoz, melyet Jákob emelt fiának, Józsefnek. Egy szelíd tekintető, 

karcsú asszony mindenkit megelızött, szorgalmas volt és eszes, gyors léptő s 

ügyes kező. Most is ott állt korsójával, a kút mélyébe nézett, ısi múltat látott 

benne, nemzedékek sorát, fiak születését, aggok búcsúzását, az örök 

változást, s mégis állandóságot, hiszen a kút, dacolva mindennel, szilárdan 

állt. Egy zsidó férfi ballagott oda hozzá, s kedvesen vizet kért a szamáriai 

asszonytól. Cserébe élı vizet ajánlott, s beszélt a hitrıl, szeretetrıl, a lélek 

erejérıl, kegyelemrıl s az Atya jóságáról. Szavaiból fény támadt, mely 

körülölelt mindent, s az asszonyra boldog nyugalom szállott, lelke 

megmerítkezett az igazságban, szemei megnyíltak. Látta, amint Jákob kútja 

kırıl-kıre omlik-mállik, a víz felszárad, s a gödör földdel telik meg, helye a 

tájba olvad, és nem marad más, csak az ember, kinek szíve mindig Atyjánál 

van, mert nem kövekben-falakban, féltett ereklyékben, hanem lélekben és 

Igazságban imádja az Istent. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 
 

 
 
VILLON, FRANÇOIS  

 
Testament  

 
 
 

XXII 
Je plains le temps de ma jeunesse,  
Ouquel j'ay plus qu'autre galé  
Jusqu'a l'entrée de vieillesse,  
Qui son partement m'a cellé :  
Il ne s'en est a pié alé  
N'a cheval : helas ! comment don ?  
Soudainement s'en est vollé  
Et ne m'a laissié quelque don.  
 
XXIII 
Allé s'en est, et je demeure,  
Povre de sens et de savoir,  
Triste, failly, plus noir que meure,  
Qui n'ay ne cens, rente n'avoir;  
Des miens le mendre, je dy voir,  
De me desavouer s'avance,  
Oubliant naturel devoir  
Par faulte d'un peu de chevance.  
 
XXIV 
Si ne crains avoir despendu  
Par friander ne par lescher ;  
Par trop amer n'ay riens vendu  
Qu'amis me peussent reprouchier,  
Au moins qui leur couste moulte cher ;  
Je le dy et ne croy mesdire.  
De ce je me puis revanchier :  
Qui n'a meffait ne le doit dire.  
 

 

 
 
 

XXV 
Bien est verté que j'é aymé  
Et aymeroye voulentiers ;  
Mais triste cueur, ventre affamé  
Qui n'est rassasďé au tiers,  
M'oste des amoureux sentiers.  
Au fort, quelc'um s'en recompence  
Qui est ramply sur les chantiers,  
Car la dance vient de la pance !  
 
XXVI 
Bien sçay, se j'eusse estudďé  
Ou temps de ma jeunesse folle  
Et a bonnes meurs dedďé,  
J'eusse maison et couche molle ...  
Mais quoy ! je fuyoie l'escolle  
Comme fait le mauvaiz enffant.  
En escripvant ceste parolle,  
A peu que le cueur ne me fent.  
 
XXVII 
Le dit du Saige trop lui feiz  
Favourable, bien en puis mais !  
Qui dist : " Esjoďs toy, mon filz,  
En ton adolescence ", mes  
Ailleurs sert bien d'ung autre mes,  
Car " Jeunesse et adolessance  
- C'est son parler, ne moins ne mes -  
Ne sont qu'abuz et ygnorance ".  
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 
 

 
FRANÇOIS VILLON 
 

Testament 
 
XLIII 
 
Ce monde n'est perpetuel,  
Quoy que pense riche pillart ;  
Tous sommes soubz mortel coustel :  
Ce confort prens, povre viellart,  
Lequel d'estre plaisant raillart  
Ot le bruit, lors que jeune estoit,  
C'on tendroit a fol et paillart  
Si, viel, a raillier se mestoit.  
 
XLIV 
 
Car s'en jeunesse il fut plaisant,  
Ores plus riens ne dit qui plaise  
- Tousjours viel singe est desplaisant,  
Moue ne fait qui ne desplaise - ;  
S'il se taist, affin qu'il complaise,  
Il est tenu pour fol recreu ;  
S'il parle, on lui dist qu'il se taise  
Et qu'en son prunier n'a pas creu.  
 
XLV 
 
Or lui convient il mendïer,  
Car ad ce force le contrainct ;  
Regrectë huy sa mort et hier,  
Tristesse son cueur si estraint !  
Se, souvent, n'estoit Dieu qu'il craint,  
Il feroit ung orrible fait,  
Et advient qu'en ce Dieu enffraint  
Et que lui mesme se deffait.  
 
XLVI 
 
Aussi ces povres famelettes  
Qui vielles sont et n'ont de quoy,  
Quant ilz voient ces pucellettes  
Empruncter elles a requoy,  
Ilz demandent a Dieu pourquoy  
Sy tost nacquirent n'a quel droit.  
Nostre Seigneur se taist tout quoy,  
Car au tancer il le perdroit.  
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 

 
Testamentum 
 
XXII. 
Siratom ifjúságomat, 
Melyben oly sokat hergelıdtem,  
S mely, hogy a vénség rámszakad, 
Elrejtızött a tőnt idıben. 
Ellovagolt? Gyalog szökött? Nem! 
Jaj, hogyan hát? Ki tudja! – Hopp, 
Csak úgy elrepőlt észrevétlen 
S kincseibıl mit sem hagyott. 
 
XXIII. 
İ elrepült, s itt vagyok én, 
Gyér tudománnyal, ostobán, 
Mint áfonya, oly feketén, 
S búsan: se pénzem, se tanyám; 
Sietve megtagad, meg ám, 
Legutolsó rokonom is: 
Akiknek a zsebe sovány, 
Ahhoz a vér szava komisz. 
 
XXIV. 
Pedig nem herdáltam soha 
Pénzem tivornyákra, se nıkre; 
Aki gyaláz, nincs igaza: 
Barátok sem szidhatnak érte, 
Hisz nem éltem az ı zsebükre, 
Ez így van, ezt állíthatom; 
Tiszta arcnak tiszta a tükre, 
Hallgasson hát a rágalom. 
 
XXV. 
Szerettem, igaz, s szeretek még 
Ma is: de szívem szomorog, 
S gyomrom, amelyben ritka vendég 
A jó vacsora, úgy korog, 
Hogy nıre nem gondolhatok. 
No de csókol helyettem az, 
Aki dús: régi nóta, hogy 
Megy a tánc, ha tele a has! 
 
 

 
 
XXVI. 
Tanultam volna, ó, Egek, 
Ifjúságom bolond korában, 
Ízlett volna a becsület, 
Volna most házam, puha ágyam! 
De én? Az iskola megett 
Csavarogtam, bitang fiú... 
Ezt írva, most majd megreped 
A szívem, olyan szomorú. 
 
XXVII. 
Nagyon tetszett, túlságosan, 
A Bölcs, ki azt hirdette, mint 
Tudjuk, hogy: „Örvendezz, fiam, 
A fiatalságod szerint...”; 
De van tanácsa, mely megint 
Mást mond, és szavai lerontják 
A másikat, s ez arra int, 
Hogy: „A fiatalság bolondság!” 
 
 
XXVIII. 
Napjaim, hogy Jób szavait 
Idézzem, oly gyorsan repőltek, 
Mint a takács hajói, kit, 
Mialatt szı, munkája sürget; 
Ha pecke nem épp szembelüktet, 
Szakad a szál – így semmi vészt 
Nem félek, mit a sors rám küldhet, 
Hisz a sír mindent elemészt. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 

 
 
 
Testamentum  
 
XLIII. 
E földi élet nem örök, 
Bármit mond is a pénzpióca; 
A halál mindenkit ledöf 
S ez igaz némely nyomrúltra, 
Aki, míg ifjúsága hagyta, 
Úgy hetvenkedett, a hamis, 
S bizony nyegle kurafi volna, 
Ha úgy viháncolna ma is. 
 
XLIV. 
Koldulás való csak neki, 
Rá is kényszeről. Napra-nap 
Hívja a hlált s úgy töri 
A bánat, hogy – ne volna csak 
Isten, kit fél! – az indulat 
Szörnyőségekbe csapna át. 
Néha fel is lázad a dac 
Ég ellen, s megöli magát. 
 
XLV. 
Mert, ha tetszett fiatalon, 
Ma csak úntatja hallgatóját; 
Undorító a vén majom, 
Bármilyen torz fintorokat vág; 
Ha némán, félve vigyorog rád, 
Azt hiszed, hogy tiszta hülye, 
S ha megszólal, hát letorkolják, 
Hogy hiányzik egy kereke. 
 
XLVI. 
Igy járnak a szegény kivénhedt 
Nık is; nincs semmijük, s ha a  
Csitriket látják, kik a mézet 
Nyalogatják már: „– Mi oka, 
– kérdik Istent – és mi joga, 
Hogy már ezek is megszülettek?” 
Isten nem felel; tudja: ha 
Pörbe száll velük, csak veszíthet. 
 

 
Szabó Lırinc fordítása. – Villon Összes versei, Budapest, 1957, Európa, 77–79.; 95–96. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 

 
Testamentum 
 
XXII. 
Siratom immár ifjuságom, 
Amelyben oly nagy vígan éltem, 
De vissza, jaj, hiába várom! 
Kereshetem a messzeségben… 
Hogy is tünt el? – ocsudva kérdem – 
Elsompolygott? Elvágtatott? 
Csak úgy repült el észrevétlen, 
S egy rossz pénz nélkül itt hagyott. 
 
XXIII. 
Nagymessze szállt s én itt maradtam 
Tudatlan, búsan, fonnyadón, 
Sötét szedernél gyászosabban… 
Nincs pénzem, jussom, birtokom; 
A leghitványabb kis rokon 
Az utcán rám ismerni restel, 
Ha meglát, messzi eloson: 
A szegény ember, komisz ember. 
 
XXVI. 
Pedig sok pénzt nem tékozoltam 
Inyenc falatra, lakomákra; 
Asszony szerelmiért se szórtam; 
Szememre senki ezt ne hányja; 
Hazugság volna bárki vádja, 
De való az, mit én beszélek: 
Mivel mit sem tud önmagára, 
Ezegyszer most nem bőnt a lélek. 
 
XXV. 
Igaz, szerettem én is itt-ott, 
S szeretnék most is szivesen, 
De kókadt szívet korgó gyomrot 
Keről a vídám szerelem. 
Bezzeg vigad szerelmesen, 
Kit éjjel-nappla falni látsz, 
Kit szükség nem bánt sohasem: 
Ha teli a has, megy a tánc. 

 
 

 
 
XXVI. 
Én Istenem! ha tanulok 
Bolond ifjuságom korában 
S a jó uton elindulok, 
Most volna házam, puha ágyam, 
De míg más ült az iskolában, 
Kerőltem én, komisz gyerek… 
Míg ezt leírom: bánatában 
Szivem majd hogy meg nem reped. 
 
XXVII. 
Túlontúl megfogadtam én 
A Prédikátornak szavát, 
Hogy: „Ifju, vígadj idején, 
Míg néked áll a nagyvilág!” 
De nem figyeltem már alább, 
Hol így folytatja bölcs tanácsát: 
„A gyermekkor s az ifjuság 
Bizony merı hívság, bolondság.” 
 
XXVIII. 
Nap-napra tünt el, egyre futva – 
Ahogy Jób mondja – mint a szálak 
Villódzva futnak, ha a munka 
Körmére ég a gyors takácsnak… 
Míg egyszer kész – s nincs hátra más, csak 
Végét elvágni hirtelen… 
Én sem félek, hogy rám mi várhat: 
A sírban minden elpihen. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 

 
 
 
Testamentum  
 
XLIII. 
Örökké e világ nem áll, 
A pénzharácsoló zsivány 
Akárhogy is filozofál: 
Elvész az ember mindahány. 
Ez a sok vénnek is sovány 
Vigasza, ki míg ifju volt, 
Mondták rá: míly tréfás, vidám… 
S ha most tréfál – csak vén bolond. 
 
XLIV. 
Mehet koldulni, ez a sorsa; 
Szorítja a szükség keményen. 
Örökké a halál a gondja, 
Ég a keserves kín szivében; 
Ha nem tudná Istent az égben, 
Bizony már itt se volna rég… 
Sok így se bánja, bármi légyen, 
És elhajítja életét. 
 
XLV. 
Mert míg ifjan kedvébe jártak, 
Most senki rá ügyet se vet, 
A vén majom bármit csinálhat, 
Utálatos mindenkinek. 
Ha hallgat s nem zavar vizet: 
Ütıdött – mondják megvetéssel; 
Ha szól, az járja: kuss öreg! 
Úgy látszik, több van egy kerékkel. 
 
XLVI. 
A vén anyókák is, szegények, 
A süldılányokat ha nézik, 
Hogy bıségben, vidáman élnek, 
Az Istent lázadozva kérdik: 
Mért kellett megvénülni nékik? 
S ezeknek itt mi érdeme? 
Az Úr némán hallgatja végig: 
Ha pörbe szállna– vesztene. 
 

 
Mészöly Dezsı fordítása. – A teljes Villon, Mészöly Dezsı fordításában…, Budapest, 1980, 
Magvetı, 32–34.; 42–43. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA – 13. 

Süpek Ottó emlékének 
 

François Villon 
(Párizs, 1431—1463?) 

 
Testamentum 
XXII–XXVII., 

XLIII–XLVI. oktáva 
 
Villon nálunk is fölöttébb népszerő: sokan fordítottak tıle, nem egy költınk megbirkózott 
legfontosabb mővének, a Nagy Testamentumnak (újabban inkább Testamentum-ként tartjuk számon) 
teljes magyarításával, nem is szólva az ún. „Vegyes költemények” közé sorolt néhány darabjáról, 
például az akasztásra ítéltek nevében szóló Gyász-irat..-ról, az Apró képek balladájá-ról vagy éppen 
„a felakasztását váró Villon” hírhedt és nevezetes „négy soráról”, melynek magyar változatait 
összeszámolni is nehéz volna. A késı középkori költı magyarországi utóéletének ezenkívül sajátos 
terméke, mondhatni kitérıje az a győjtemény, amelyet Faludy György adott ki költeményeibıl, azaz 
inkább saját, villoni motívumokból is építkezı verseibıl. – Hozzátehetjük, hogy a magyar Villon-
kiadások többször is bírálatra, olykor pedig szenvedélyes vitára ingerelték a kritikusokat, némelykor 
magukat a költı-fordítókat is, mégpedig már az 1940-es évek elején, noha fordításkritikánk 
egyébként jobbára csak az utóbbi évtizedekben kapott erıre. 
A villoni líra tehát sokaknak nyújt élményt, magyar átültetéséhez is jóval többen szóltak és szólnak 
hozzá a megszokottnál, pedig ez a költészet igen nehezen közelíthetı meg – ennek oka többek közt a 
villoni nyelv „idegensége”; ezt a XV. századi nyelvet még a franciák is gyakran lefordítják (mai 
nyelvre), sıt úgynevezett „kétnyelvő” (bilingvis) kiadásokban bocsátják közre az életmővet. 
Ezúttal nem valamelyik ballada magyar változatait hasonlítjuk össze, hanem a ritkábban elemzett 
oktávák közül válogatunk. A Testamentum-nak ezek közül a nyolcsoros szakaszai közül most a 
XXII.-t ıl a XXVII.-ig terjedı strófákra irányítjuk figyelmünket. Kedvelt rész ez, a XXVI. oktáva 
különösen: utóbbit még az iskolai tankönyvek, szöveggyőjtemények is szívesen fölveszik. 
 
Szabó Lırinc így kezdi a XXII. szakaszt: 
 
Siratom ifjúságomat, 
Melyben oly sokat hergelıdtem… 
 
Mészöly Dezsı: 
 
Siratom immár ifjuságom, 
Amelyben oly nagy vígan éltem… 
 
Meglehet, Mészöly Dezsı szövege hívebb az eredetihez az „oly nagy vígan éltem” szerkezettel (a 
franciában a „dızsöl, mulat” jelentése fejezıdik ki)*, a „hergelıdtem” nyersebb és talán 
homályosabb is: mindamellett mennyivel izgalmasabb, mint az „oly nagy…”-féle bıbeszédő 
fordulat! A 3–4. sorban is más a feszültség foka: 
 
S mely, hogy a vénség rámszakad, 

                                                 
* Bizony nehéz az eredetire hivatkozni: a mai olvasó, aki nem tudósa a „középfrancia” nyelv állapotának, már a villoni 
szöveg megértéséhez is mai magyarázatokra szorul. – A Testamentum nyelvi értelmezésének nehézségeirıl, a magyar 
Villon-átültetésekben fölfedezhetı félreértésekrıl lásd Ádám Péter Ihlet és filológia c. tanulmányát: 
cief.elte.hu/sites/default/files/19adampeter_0.pdf 
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Elrejtızött a tőnt idıben. 
 
Mészöly: 
 
De vissza, jaj, hiába várom! 
Kereshetem a múlt idıben. 
 
Mészöly Dezsınek „De vissza, jaj…” kezdető sora lompos slágerszöveg Szabó Lırinc változatához 
képest, ráadásul elejti a „vénség” motívumát, amely pedig benne volt az eredetiben („jusqu’à 
l’entrée de vieillesse”). 
A következı strófa megint erıteljesebb Szabó Lırinc megfogalmazásában: 
 
İ elrepült, s itt vagyok én, 
Gyér tudománnyal, ostobán… 
 
Mészöly szövegezésében: 
 
Nagymessze szállt s én itt maradtam 
Tudatlan, búsan, fonnyadón… 
 
Úgy rémlik, mindkét fordító élénkebb színekbe vonta a villoni önítélkezés kopárságát („pauvre de 
sens et de savoir”), de Mészöly Dezsı jelzıi (határozói), kivált a „búsan” meg a „fonnyadón”, ismét 
csak eltérítik az eredeti stilisztikumát, ezúttal a XIX. század végi impresszionista tónus irányába. A 
„búsan” szót pedig talán nem lett volna szabad beleírni Villon magyar szövegébe… Igaz, Szabó 
Lırinc is használja, a „triste” magyarításaként, de kevésbé omlatag, édesbús szövegkörnyezetben. – 
A strófa második fele újfent célratörıen, frappánsan hangzik az ı fordításában, s valamelyest 
erıtlenebbül Mészölynél. (Röpke jegyzeteinkben nem térhetünk ki az oktáva különleges metrikai 
nehézségeire: csupán nyolc szótagos [magyarul kilences] sorok, bonyolult rímszerkezet: ababbcbc.) 
Némelykor egyébként szerkezetileg, mondattanilag nagyon is egybevág a két fordítás: ez mondható 
el az említett XXVII. oktáváról is. 
A következı két strófában a fordítónak nem csak a francia szöveget kell értenie, hanem a bibliai 
idézeteket is, és megfelelıen visszaadni a Villonnál oly gyakori intertextuális viszonylatokat. 
 
Nagyon tetszett, túlságosan, 
A Bölcs, ki azt hírdette, mint 
Tudjuk, hogy: „Örvendezz, fiam, 
A fiatalságod szerint…” 
 
Mészöly Dezsı: 
 
Túlontúl megfogadtam én 
A Prédikátornak szavát, 
Hogy: „Ifju, vígadj idején, 
Míg néked áll a nagyvilág!” 
 
Itt tehát a bibliai idézetet kell fordítani, mintegy másodkézbıl, a Prédikátor könyvének 12. 
fejezetébıl. E  részlet magyar anyanyelvő olvasója visszaemlékezhet Ady Endrének egy 1910-ben 
írott versére, melynek címe: »Örvendezz, ifjú, ifjúságodban«, s amely mottóként idézi a passzus elsı 
mondatát (természetesen Károlyi Gáspár fordításában). A következı szakasz pedig Jób könyvére 
hivatkozik: technikai jellegő metaforáját mintha Mészöly Dezsı változata érthetıbben fogalmazná 
meg. 
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* 
 

A XVIII. számú oktáva Villon költészetének alapszólamát csendíti meg: 
 
„E földi élet nem örök…” 
(Sz. L.) 
 
Örökké e világ nem áll… 
(M. D.) 
Mindkét változatot pontosnak tekinthetjük, mégis nagy különbség van közöttük. Mészöly Dezsı 
sora váratlanul egészen otthonosan szólal, sót szólít meg. Érthetı, hiszen (megint) régtıl ismerıs 
emléket ébreszt bennünk: egy magyar verssor emlékét. A rájátszás ezúttal még hathatósabb, és 
minden bizonnyal tudatosabb is, mint a Prédikátor könyvébıl vett idézetnél. A sor ugyanis majdnem 
szó szerinti megismétlése Vörösmarty sorának: „Örökké a világ sem áll”, amely Keserő pohár c. 
„bordalának” négysoros refrénjében hangzik el, és ötször is megismétlıdik. A szöveget Erkel 
megzenésítése tette népszerővé: a Bánk bán c. operában Petur bordalaként hangzik el. – Ez az 
ismerısség nem forgatja ki a villoni sort, inkább új szövegkörnyezetbe állítja: ez pedig a fordítói 
munka természetes velejárója. Olyasféleképp, ahogyan Goethe Az isten és a bajadér c. balladájának 
Tóth Árpád-i magyar megszólaltatásába belecsendül a „verjen s áldjon” szókapcsolat – tehát szintén 
egy Vörösmarty-emlék. 
A szakasz második felében Szabó Lırinc nyersen fogalmaz (a XLV.-ben még inkább), „a hamis” 
ellenben rímkényszer szülte megoldás, s Mészöly Dezsı ezúttal jobban ragaszkodik az eredetihez: a 
vénrıl régente mások mondták, „míly tréfás, vidám”. Bezzeg ha most igyekszik tréfálkozni… 
Tekintsünk bele a következı szakaszba: 
 
Koldulás való csak neki, 
Rá is kényszerül. Napra-nap 
Hívja a halált s úgy töri 
A bánat, hogy – ne volna csak 
Isten, kit fél! – az indulat 
Szörnyőségekbe csapna át. 
Néha fel is lázad a dac 
Ég ellen, s megöli magát. 
 
Így Szabó Lırinc. Valóban csupa indulat a nyelve is, versmondattana is: torlódó, megszaggatott 
kijelentések, aritmiás közbevetések, s csupa-csupa enjambement: a Szabó Lırinc-i verselés 
megannyi védjegye. Mészöly strófája sokkal nyugodtabb menető: 
 
Mehet koldulni, ez a sorsa; 
Szorítja a szükség keményen. 
Örökké a halál a gondja, 
Ég a keserves kín szivében; 
Ha nem tudná Istent az égben, 
Bizony már itt se volna rég… 
Sok így se bánja, bármi légyen, 
És elhajítja életét. 
 
Mindketten remekelnek a XLV. oktáva keserő, kegyetlen alternatívájának megszólaltatásakor: akár 
hallgat, akár fecseg, az öreget megbélyegzi a világ: 
 
… Ha némán, félve vigyorog rád, 
Azt hiszed, hogy tiszta hülye, 
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S ha megszólal, hát letorkolják, 
Hogy hiányzik egy kereke. 
 
Illetıleg: 
 
… Ha hallgat s nem zavar vizet: 
Ütıdött – mondják megvetéssel; 
Ha szól, az járja: kuss öreg! 
Úgy látszik, több van egy kerékkel. 
 
A XLVI. nyolcsoros már nyíltan az utána következı híres költeményt (A szép fegyverkovácsné 
panasza öregségében) készíti elı, vezeti be. Szabó Lırinc itt is nyersebben tolmácsol, Mészöly 
irodalmiasabban: az elıbbi szerint „csitrik” „a mézet / Nyalogatják már..”; az utóbbi „süldı 
lányokat” említ, akik „bıségben, vidáman élnek”.  
Feltőnhet, hogy ugyanazt az idıbeli, generációs viszonylatot más és más nézıpontból exponálják: 
egyiküknél az a baj, hogy „már ezek is megszülettek”; másikuknál az, hogy „mért kellett 
megvénülni nékik?” (A „S ezeknek itt mi érdeme?” sor Mészöly szövegében mintha eltévedt volna, 
vagy levegıben lógna; Szabó Lırinc pontosabb: mi jogon születtek meg?) 
A strófa Villon egyik legmegrázóbb kijelentésével zárul: Istenrıl, aki tudja, hogy veszít, ha vitába, 
pörbe száll szerencsétlen teremtményeivel (a középkor vége felé!): 
 
Isten nem felel; tudja: ha 
Pörbe száll velük, csak veszíthet. 
(Szabó Lırinc) 
 
Az Úr némán hallgatja végig: 
Ha pörbe szállna – vesztene. 
(Mészöly Dezsı) 
 
 
 

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... 

 
 
 

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005  http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 
 
Szerenád 
 
 
Látod, a jövıbe látok, 
már meg sem ijesztesz. 
Tisztán látszik végre minden, 
ami nem lesz. 
 
* 
 
Lassan már egy éve, hogy nem láttalak. 
Mégis hiszem, hogy létezel. Elég  
szegény vagyok. Itt állok egy szál hitben. 
 
Igaz, jóval több is, mint egy éve már,  
hogy a dolgok milyenségétıl  
függetlenül is eléggé fáj minden. 
 
* 
 
Voltak szép perceink? Te mondd meg, én  
már tényleg nem tudom. Ha bármi volt, 
ami szép, annyira nem, hogy kimondd. 
 
Nem tudom, mi hányzik benned, 
így viszont egy rossz szót sem szólhatok. 
Elkeveredsz, mint a szétszórt lapok. 
 
* 
 
Süt a nap. Ácsorgok. 
Nem szeretlek. 
Elhajtok egy koldust. 
Gondolkodom. 
 
Megjegyzem, mielıtt 
még megváltozik, 
a pillanatot, most  
pont jól tudom. 
 
* 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 72 

Ha foszlányokban maradt még bennem 
egy kevés harmónia,  
mint egy fázó kis állat elhunyt anyjába, kapaszkodnék abba, 
aminek nem szabadott volna elmúlnia, 
 
élni kicsit, mint bennem rekedt, halvány emléke magamnak, 
bevárni, kik életem múlásáról 
vétlenül vagy önszántukból 
inkább lemaradtak. 
 
Ezt kellene tennem, én meg mégis 
veled mérgezem magam. 
Emlékedet eszem, iszom, azt lélegzem, az vagyok: 
örök hétvégi csend, pedig  
ma még csak kedd vagy szerda van. 
 
* 
 
Mint úszni csak a rend kedvéért tanuló, 
ügyetlen, nehézkes városi gyerek, 
ki inkább megbújik a tétlen sásban, 
mert már a partnál túl mély volt a tó, 
 
napról napra reménytelenebbül, 
csepprıl cseppre fogyatkozó erıvel 
kereslek folyton minden másban, 
s lassan beleırülök, ha mégsem vagy pótolható. 
 
* 
 
Milyen lehetsz most, merre jársz, 
kik a barátaid, fested-e magad, 
hogy van anyád, eszel-e rendesen, 
vagy csak ami reggelrıl marad? 
 
Van elég pénzed, szeretsz-e valakit, 
sírtál mostanában, mivel telnek a napok, 
követed a híreket, gondolsz-e a múltra, 
hogy hordod a hajad, kikkel tartasz haragot? 
 
* 
 
Keressük egymást, beszéljük meg, 
hogy teltek mostanában a dolgaink, 
mintha gyerek volna még a nyár 
és biciklit tolna kint, 
a ház elıtt, míg mi a főben játszunk, 
almát lopunk szomszéd fákról – 
Legyen szükségünk egymásra, hogy 
ne lehessünk otthon bárhol. 
 
* 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 73 

 
İrültség, gondolja magában,  
mégis, ennek itt és most  
nem szabad a végére érni. 
 
İrültség, gondolja magában, 
ezek után bármit is 
gondolni magában s leírni. 
 
İrültség, gondolja magában, 
s talán mégis így van, hogy 
most utoljára beszél hozzá. 
 
İrültség, hisz úgysem olvasod. 
Ne is olvasd soha. Ne 
remélhesse, hogy feloldoznád. 
 
* 
 
Ha felteszek egy kérdést 
– nyilván nem fogok, de azért majd 
lehetıleg mondj rögtön nemet. 
 
Átkozott vagyok, s tılem te 
is. Nagy hiba volt annyit keresnem, 
s benned találnom meg az ünnepet. 
 
 
(megjelent: Kalligram, 2014. február) 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Kirendelés szavak mellé 
 

Már kaszálják pipacs borította nyaram 

fehéren könnyeznek délceg nyárfáim 

harmincöt elcsordogált évemmel takaródzom 

s a hővös májusok esti párnáin gyöngyöket hímez 

bolond ifjúságom. Ki látott engem , szavak mellé rendelt 

pásztort és ki figyelte egybeterelt mondataim ...? 

Harmincöt pipacs lobbantotta nyaramra 

szerelem-ernyık szállnak 

ugatnak feléjük akác állásokból sugár-fegyverek 

ütıdnek napjaimhoz gyönyörő koppanással 

hajtogatok ájult lázasan hárs-hevedereket 

érzem harminchatodik nyaram széna-illatát. 

Kirendelés szavak mellé - - - 

İrzöm szemem sarkában öreg gızösök szénporát 

átrobognak éveim vágányain füttyös hajnalok 

látom vörös nap lebukó fényében 

fészkükre zuhanni a madarakat 

becsapódásaikat a fák zöld sátrai közé- 

mormolok magamban lefekvés elıtt rövid imát 

és érzem , ahogy szemem örökmécseséhez verıdnek 

apró álom-bogarak. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
kép                      és                      vers 

 
 

 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS  
erdélyi festı. 

1967. július 4-én született Szatmárnémetiben. Itt végzett a 
Mővészeti Iskolában, 1985-ben festészeti szakon. Tanára 
Paul Liviu volt. 2011-ben a Nagybányai Képzımővészeti 
Fıiskola abszolvense. Tanárai: Nicolae Suciu, Anghel 
Negrean és Kovács Bertalan.1987-tıl a Szatmári 
Alkotóház tagja, 2001 és 2009 között ennek elnöke volt. 
A Szatmári Északi Színház díszletfestıjeként dolgozott 
1995 és 2012 között , majd mővészetterapeuta a szatmári 
kórház pszichiátriai osztályán és autista gyermekekkel is 
foglalkozik. Jelenleg csak festészettel foglalkozik. 1996 
óta rendszeresen mutatkozik be kiállításokon, fıleg 
magyarlakta területen. Alkotótáborok  rendszeres 
részvevıje. 
„Nem is én, hanem a pillanat dönt arról, hogy meg akarja 
magát örökítetni. Nekem csak engedelmeskednem kell. 
Bár, az alkotás az sohasem pillanat, mindig folyamat. 
Ebbıl is adódik, hogy nem tudok kapásból festeni. Mindig 
FENTRİL kell jöjjön az indíttatás. Minden hangulatomat 
kifestem magamból, de csak akkor lel ez visszhangra, ha 
a nézıvel egy hullámhosszon vagyunk, ami nem biztos, 
hogy elsı találkozáskor bekövetkezik, de elıbb-utóbb 
létrejön. 
Nem vagyok az a fajta zseni, akinek a képeit látva felkiált 
a nézı:  ez soha nem jutott volna eszembe, inkább így: 
mintha csak magam mondtam volna. Nem akarom a 
teremtett harmóniát megbontani, inkább részese szeretnék 
lenni, ebbe beilleszkedni. 
Szeretném azt hinni, hogy képeim nem csak ebben a 
korban érvényesek, de utánam is lesz mondanivalójuk. Így 
illeszkednek is a kortárs mővészetbe, de ki is lógnak 
annak keretébıl. Az osztályozást majd elvégzik mások” 

 

 

 
 

HAJNAL ÉVA 
 

 
Nap-díjas – óvónı, tanítónı, mentor – 1960. szeptember 4-
én, Komlón született, édesapja tragikus halála óta ír 
verseket.  
Pécsett él, három felnıtt gyermek boldog és büszke 
édesanyja. 1983 óta a pécsi Apáczai Nevelési Központ 1. 
Számú Általános Iskolájában tanít alsó tagozatban: magyar 
nyelvet, magyar irodalmat, ének-zenét valamint rajz 
tantárgyakat. Ez az elsı- és egyetlen iskola, ahol eddig 
tanított.  
Munkája mellett városi tehetségcsoportot-, irodalmi 
színpadot vezet. 
 
Több on-line irodalmi oldalon publikál: 
Haiku kedvelık és írók közössége 
Tehetséges Kortárs Költık Fóruma 
Szépirodalom, szépmővészet 
Magyar Irodalmi és Mővész Társaság 
Irodalom 
Music Literature 
Batsányi-Cserhát Mővész Társaság 
 
Szerzıi oldalai: 
Hetedhéthatár Közérdekő Magazin 
Magyar Haiku Költık 
 
Tulajdonos-fıszerkesztıje a Litera-Túra Irodalmi, 
Mővészeti és Kulturális Magazinnak ( ... augusztus 5-e 
óta.) 
https://www.facebook.com/pages/Litera-T%C3%BAra-
Irodalmi-M%C5%B1v%C3%A9szeti-%C3%A9s-
Kultur%C3%A1lis-Magazin/855068047918168 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 
 

 
ECSETVONÁSAINK 

 
 

Lehetne ez egy verseskötet – úgy is megállná a helyét. Lehetne egy festészeti album, kritikai 
körítéssel, magyarázattal és elemzéssel. 

De nem az! Nem csak az! 
Festményverseknek hívja Hajnal Éva  ezeket a verseket, de úgy hiszem nem csak egyszerő 

„librettója” ez holmi képz ımővészeti alkotásoknak, hanem olyan értése , értelmezése ami csak 
szellemi rokonság létezésével születhet meg. Fizikai értelemben ismerni sem kell egymást 
költınek és festınek, mégis lehet olyan szellemi közelségben létezni, ami több mint ami a 
szembıl kiolvasható, megbeszélhetı. A poéta és piktor találkozása csak virtuálisan valósult 
meg, ami talán nem is elfogadhatatlan mai világunkban – amikor párkapcsolatok jönnek létre 
így, üzletek köttetnek. Nem volt egyeztetés. De mégse a világháló mindenhatóságának 
tulajdonítható ez az együttalkotás, hanem a mindeneket irányító Szellem ihletet adó 
irányításának. 

Számomra mindenképpen csoda, hogy így meg lehessen fogalmazni versben színeket és 
vonalakat. Újra élni, értelmezni ami vászonra lett feszítve, ami nem volt benne az is bele került 
és új értelmet, életet kapott a szavak  által. Kettınk  egymástól független élménye, megélése 
van bennük. Minden versnél rácsodálkoztam saját képemre és újra bebizonyosodott elıttem, 
hogy bár én fogtam az ecsetet, az ihlet rajtam kívüli, csak engedelmeskednem kellett. Hiszem, 
hogy a versek is ilyenképp születtek. Ezért tartom sokkal többre ezt, mint bármilyen 
szakavatott mőelemzést. 

A mővészet örök. Idıben és térben születnek a mőalkotások, de idıbeni határok közé nem 
zárhatóak. Csak a személyes korlátaink választhatnak el tılük. Ezek a versek kapukat nyitnak 
meg, személyessé teszik az élményt, amit a kép esetenként adhat. Tessék bizalommal belépni! 
 
 

Kovács Emil Lajos 
 
 
 
 
 

Lehetne ez egy festészeti album – úgy is megállná a helyét . Lehetne  verseskötet, némi 
körítéssel és magyarázattal. 

Lehetne, de nem az! Nem csak az! 
Festményversek címő albumot tart kezében az Olvasó: szoros és különleges szövetsége ez 

festménynek és versnek. Jó  meghúzódni e gyönyörő festmények  tiszta tájain, bekuckózni 
Kovács Emil Lajos kedves hegyei közé, csöndben álldogálni bámulatos, élı színei között. Jó 
rácsodálkozni  e sok szépségre ! Minden ecsetvonásban egy vers lakik, csak hagyni kell, 
kigördül magától… 

Nagy tisztesség nekem ebben a csodában részesülni, … bárcsak  érzékelhetıvé tehetném! 
 
 

Hajnal Éva 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 
 
 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS : HIC ERAMUS - Diptichon, olaj/vászon, 75X35 és 75x75cm 
 
 
 
 
 

HAJNAL ÉVA: 
 

HIC ERAMUS 
Kovács Emil Lajos festményérıl 
 
Téged ıriz 
még a járda, 
talpad csókját 
megtalálja, 
szód lágyítja 
szívem falát, 
rád emlékszik 
még a kabát. 
 

 

Melegébe 
belebújnék, 
fölnıtt gyermek 
bekuckóznék, 
elmesélnék 
mindent neked, 
nem érteném, 
hogy nem lehet, 
ülnék, válaszodra várva. 

Csend csatangol 
tarisznyádba'. 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 78 

KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS : Még egy pillanat ... ( Domahída), olaj/farost 18X40cm 

 

Versváltozatok a festményre: 
 
 
 
 

HAJNAL ÉVA: 
 

Még egy pillanat ... ( 
Domahída ) 
 
Halk fuvola az 
alkony, csipkeszınyegen 
pihegı madár. 
* 
 
Még egy pillanat ... ( 
Domahída ) 
 
Bíbor lázrózsák  
illatoznak alkonyat 
lépcsıfokain. 
* 

 
 
 
 

 
 
 
 
Még egy pillanat ...  
( Domahída ) 
 
... még átkarol,  
most még marad, 
még ácsorog 
szelíd szavad ... 
és átcsorog 
a csendeken 
szolid arany, 
még kell nekem, 
még színek csókján 
átragyog, 
még égni lép, 
és én hagyom 
és csipke még 
és nagy titok 
és szó suhan 
és mozdulok 
szavak lován 
és ég a szív 
 

 
 
 
 
 
 
 
ég rıt taván, 
még látható, 
és hallható: 
arany csorog 
és hanga tó 
és hangadóként 
itt terem 
még elpihen 
a csendeken 
és csend a csenddel 
andalog 
egy pillanat, 
mi még ragyog 
és elköszön  
az alkonyat 
és elrepíti 
arcomat ... 
* 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS : Súlyos táj ( Nagybánya ), olaj/fa, 10x20cm 
 

 

HAJNAL ÉVA: 
 
Béke 
 
Kovács Emil Lajos: Súlyos táj ( Nagybánya ) címő 
festményérıl 
 
Egymásra írt mondataimban 
szép lassan lecsukódik 
az est szemhéja rezzen 
a csend tetején, 
patakcsobogás 
hallatszik, megfárad a test, 
s már nem keresne mást, 
csak zsebében 
kucorgó kulcsait. 
Bezárt ajtó mögött 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

felejtést remél, 
kint éjhangokon leng, 
bent csendeket zenél 
a röpke létezés. 
Ácsorgó, némaságán 
átcsorgó hajnal árván, 
újra nyitja fényes ajtajit, 
hárfázik édes rezdülése, 
s teáscsészémben 
ring a béke 

 
.
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS:  Levendula sorok ( Söjtör ), olaj/farost, 40x45cm 
 

HAJNAL ÉVA: 
 

Lepréselt nap 
 
Kovács Emil Lajos: Levendula 
sorok  ( Söjtör ) címő festményérıl 
 
Ez a nap 
is elmúlik örökre, 
körberajzolja 
még a hegyeket, 
a kis házat itt, 
ezen a képen. 
Eliramodik kicsit 
a széllel, 
felhıpamacsokkal fut, 
zuhatagot szelídít, 
majd magára zárja 
az erdık csendjét 
és verset ír. 
Ezt a verset, 
hogy hír maradjon róla, 
lenyomat. 

Megáll, mint pillanat 
a végtelenben, 
mint moccanatlan 
mozdulat 
egy szép keretben. 
Miként győrt lapon 
a feledhetetlen, 
amit szívben kéne 
hordani, hússzív 
tábláira vésni, 
hogy kitörölhetetlen 
legyen, mint a 
vágy. 
Mint szerelem, 
mi örök nyomot 
remél ebben 
a kifürkészhetetlen, 
mérhetetlenben. 
Így ırizgetem 
ezt a mát, elteszem 
préselt levenduláim 
közé. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 
 
 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS:  İszi hullámok ( Avas ),  olaj/farost, 20z76cm,  
 
 
 
 
 

HAJNAL ÉVA 
 
Csipke 
 
Kovács Emil Lajos: İszi hullámok ( Avas ) 
címő festményérıl 
 
Meghidegültek a csendek, 
zizzen a tarka levél 
ékkövek égı lelkemen élnek, 
rebbenıt dúdol az éjnek a szél. 
 
Vadlovaim feketéllnek 
csillagok esti egén, 
bús tavaimba rejti a kéket 
hős meredélyen az éji szekér. 
 
Lábnyomaimban a lángok, 
karcsú bokám remeg épp 
ringat a csípım, szoknya ha lebben 
hajfonatom selyeméj.  
 
Gondolatom tovalibben, 
éled a nap tüze már, 
hajnali pára szárnyaim éke, 
csipke a kınyoszolyán. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET – KÉP ÉS VERS 
 

 
 

KOVÁCS EMIL LAJOS:  Nyári napfény ( Söjtör ), olaj/farost, 40x45cm 
 
 

HAJNAL ÉVA 
 

Ha 
 

Kovács Emil Lajos: Nyári napfény 
(Söjtör ) címő festményérıl 
 

Márkus Lászlónak szeretettel 
 

Ha reggel 
jönnél hozzám, 
Isten ölelésébıl 
font széken 
kínálnék helyet, 
hajnali napfényt 
töltenék poharadba. 
Amint kortyolgatnád, 
elúsznának melletted 
a felhık, válladon 
pihennének a madarak. 

 
 
 
Ha nálam ebédelnél, 
tányérodba rejteném 
az erdık titkait. 
Ebéd után 
felolvasnék Neked: 
minden mesék 
legszebbikét 
olvasnám, hogy 
közben elszunyókálhass. 
Nézném, hogy 
emelkednek és 
süllyednek mellkasodon 
aranygombjaid. 
Suttogásommal 
takargatnálak. 

 

 
 
 
Ha velem vacsoráznál, 
megénekelném 
Neked a mezık 
illatát, s a 
pacsirtával 
együtt dalolnék, 
ha itt maradnál 
nálam hajnalig. 
Tücsökzenébıl 
készíteném ágyad, 
tiszta folyókból 
szıném takaród. 
 
... selymek csendjével 
rajzolnám tenyeredbe, 
a Teremtı mosolyát ... 
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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

Sors-húrok 
regény – folytatásokban 

 
* 

A Kamalduli Remeteség Majkon – a Sors-húrok ide vezeti fıhısét, egyúttal rajzolatot 

adva a helyszínrıl: 

http://www.majkikolostor.hu/magyar/oldalak/kamalduli_rend_tortenete/ 

 

 
5. 

 
 
Túljutott az alagúton azon a különös szállítóeszközön ami zajtalanul, simán vitte át 

oda, ahol sok idegen várt rá, lelkek, „akik” néma sorfalként álltak mérhetetlenül sokan, 
majd hirtelen egyedül érezte magát, akkor egy „kísérı”, „vezetı” jelenlétét fogta fel maga 
mellett, aki mintha fáklyát tartott volna a kezében, vagy maga lett volna a fáklya,  fénylett 
elıtte, napkeltében hömpölygı óceánként, melynek fény-hídján haladtak. Mindent 
legyızı elragadtatás törölte ki a félelmet, semmit nem érzett, de mégis, a mindent betöltı 
fény-óceán nyugalmát. Itt és ekkor „tudta”, hogy mindig ez a ragyogó kezdet köszönt 
mindenkit az egymást követı életek végén, ahogy valószínőleg ı is nem elıször éli át, 
mégis újra és újra teljes meglepetés –, ezzel mindnyájan így vagyunk – hallotta a néma 
sorfal gondolatát. 

Hirtelen mintha letépnék a földi szemellenzıt, teljes dicsıségében látta meg a 
kozmikus egészet és helyét a dolgok egyetemes rendjében. 

Teljesen tisztában lett azzal, hogy ki is valójában; „tudom, miért is vagyok, s 
tökéletesen értem mi a helyem a világegyetemben. Itt minden értelmet nyer, minden 
teljesen igazságos.” 

Végtelen Isten! Végtelen Isten! Érezte, hogy egy fénybıl álló hatalmas boltozat fogja 
ıket körül suttogó áldásként békességet árasztva. Olyan volt ez mint valami hihetetlenül 
magas bazilika-kupola, melynek elképzelhetetlen szépségő színes ablakain ragyogó 
fények áradnak be, amihez képest a legragyogóbb szivárvány is csak halvány 
vízfestmény. 

Állt súlytalanul. Átölelte az a mélységes csend amilyen a kolostorban volt, de ebben a 
csendben mégis valami olyan zene szólt – melyet a világ legnagyobb zeneszerzıitıl sem 
hallott. Ringatta ez a csend, ringatta a csendnek ez a gyönyörőséges zenéje, s olyan tájak 
jelentek meg közben lelkének szeme elıtt – ami egy kék-zöld bolygó-csillag hegyeit, 
tengereit hozta elé. 

Áttetszı, mégis vakítóan fehér lények – angyalok? – álltak a bíbor háttér elıtt, 
elképzelhetetlen mélységő gyönyörő hangokat adó férfi kórus zúgott gregorián énekhez 
hasonlatos dallamot, s Mestere üdvözölte hófehér ruhában. A huszonhattól hatvanhat 
esztendeig tartó kolostori életének dicsérete volt – e köszöntés? 

Ó nem egészen. – E test nélküli életben gondolkodni kell ahhoz, hogy felismerd 
egyéniségedet! Az élet itt öntudatlanul folyik, csak a gondolkodás által láthatjuk meg 
saját felhınk határát a lét végtelen felhıjén keresztül – hallotta Mestere hangját. Hogy is 
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van ez? ... ha nem gondolkodom akkor megállok, semmivé leszek a végtelen létfelhıben 
– mondta saját szelleme ugyanazon pillanatban – akkor nem érzem a létem. Tehát, hogy 
létezzem a két élet között – ahhoz a gondolkodás segít hozzá. 

Az életközti létben megfigyelı volt, akit képek vettek körül. 
Miután alkalmazkodott az extázis hívogató hullámaihoz és a jótékony földöntúli 

ragyogáshoz, teljesen összezavarodott az idıbeliségnek és a földi szinten ismert térnek a 
teljes hiányától. Itt minden ugyan abban az idıben történt. Életének képeit szinte 
egyszerre látta; minden cselekedetét, minden bizonytalankodását, mindent amit elodázott, 
amit nem cselekedett meg. 

Szerencsére olyan fejlett személyiségre tett szert életei, fıképp utolsó élete során, 
hogy tisztán látta azt a hiányt melyet elmúló életében győjtött, s kínzó bőnbánattal 
gondolt elégtelenségére, s tudta, hogy az a vágy mely régóta szólította ide – ebbe a létbe – 
mindennél erısebb volt nála. 

Minden érzelmi szenvedést átélt amit másoknak okozott, ha nem is tudatosan, nem is 
szándékosan okozta, s mindezeket úgy élte át mintha magának okozta volna. A kínt az 
jelentette, hogy az idı, amikor változtathatott volna – elmúlt. Elszállt, végérvényesen. 
Elmúlt élete kapujának lakatja bezáródott, s majd csak egy új élet elıtt nyílik meg újra, ha 
erre lehetıséget kap. 

Itt most az elszámolás ideje volt, ahol kristálytisztán vetítették, hogy ki volt és mit 
képviselt İ, a belsı és erkölcsi értékek boncasztalán. A volt Szaim-Emericus lélekszeme 
látta, amint fogja egy lány kezét, fut vele, miközben mögöttük ég az erdı. 

Akik elıtt állt, gyógyító-enyhítı erıt adó energiát sugároztak –, amitıl az 
iszonyatosan felfokozott égı érzés enyhülni kezdett, a félelem és szomorúság szerő érzés 
(ha ez érzés volt) elcsendesedett a szétáradó kékes-lilás fényben.  Nem vetették szemére 
amit elmulasztott, amit nem tett meg, amit netán rosszul tett meg, hanem mintha egy nagy 
fehér lapra írták volna utolsó életének minden részletét, s mintha ennek az életnek minden 
képkockáját sebesen futtatták volna elıtte. Emericus szembekerült az igazsággal, s a bírák 
bátorították, hogy tanuljon a múlt hibáiból, segítették élete értékelésében, s megerısítették 
benne azt a tudást, hogy a legrosszabb tapasztalat is az İ személyes fejlıdését segíti.  
Segítettek abban is, hogy életei sorozatából megértse cselekedeteit, hogy életei 
megfigyelésével mostani lelki énje lássa, megértse, mennyit haladt elıre a spirituális úton. 

Megnyílt elıtte a kozmikus emlékezet tárháza, az Akasha Krónika, melyben ott volt a 
világegyetem teljes emlékezete, s ez mélyebb és lenyőgözıbb izgalom volt, mint amikor a 
legtitkosabb iratokat tanulmányozta földi életében. Felvillant, hogy akkor álmaiban, vagy 
meditációiban gyakran ment, ment lefelé öreg kövekbıl álló csigalépcsın, fehér meszelt 
falak mentén. Számolta a lépcsıket, melyek végén az Akasha-terme várt rá, de mielıtt 
belépett volna, a kép mindig elhomályosult. 

A számvetésen túljutva világossá vált, hogy következı életét gondosan kell 
megterveznie, s hogy az áttekintésbıl győjtött tudás segíti majd a jó döntések 
meghozatalában. Hallotta a Bírák lélek-hangját: – fejlıdésedhez izgalmas és nehéz utat 
kell bejárnod! Ezek az utak lélekfejlıdésed fogják elısegíteni, s ha magad választod ıket, 
nagy élvezettel, igazi kalandként fogod végigjárni valamennyit. Nem visszavonultság lesz 
következı földi életed hanem tanulás, hatalmas élmény, tapasztalatgyőjtés a világ 
megismeréséhez, különbözı emberekkel való találkozáshoz, a nyitottság, a segítıkészség, 
a mindent megosztás feladatával. 

A haladás útja mindig a feladatok és nehézségek legyızésén keresztül vezet – mondta 
egyikük. – Bevonhatsz e tervezésbe más lelkeket is, akik több élet óta kapcsolatban 
vannak veled. Lélektársaid elkísérnek új életedre, akik a kölcsönös fejlıdés miatt ezt 
választják.  

 
Nem akarok nagy földi idısávokat átaludni –, újra vissza kell majd térnem feladataim 

megvalósítani – közvetítette válasz-gondolatát a szféra a Vezetıjének. Újra fel kell 
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fedezni a lenti világban önmagam – újjászületésben, egy faltörı Kos energiájával kell 
megkeresnem odalent ami itt olyan nagyon nyilvánvaló. 

Amíg újra elindulok, addig itt, gondolataimból épített otthonomban rakom össze 
következı életem. 

E felsı világban nem voltak anyagi tárgyak, s mégis minden ott volt amiket szeretett; 
templomok, könyvtárak, szépséges kertek. Elmúlt minden szomorúság, hajdan volt düh, 
vádaskodás, letisztult minden érzéki vágy belıle. 

Ezzel lelkének, Önmagának szembe kellett néznie, s bírái elé kellett állnia a 
megmérettetésre! 

 
Ez „égi hatóság” hármasságként jelent meg (ahogy hajdan volt tanulmányaiban –, a 

görög mitológiában, a keleti filozófiában, a hindu iratokban, s a keresztény Atya-Fiú-
Szentlélek együttesében). 

Az „Ítélkezés” célja mindegyikben ugyan az: értékelni a lélek teljesítményét és 
meghatározni jövıbeli útját! 

 
Mennyi idı telt el azóta, amióta Szellemi Vezetıje bevezette e terembe, melynek falai 

áttetszıek, s mégis egybe függıek voltak, mint egy fehér felhı! (De hát milyen idı?) 
Ezüst-fényő síknál ültek a bírák, lényük fényes, békétıl sugárzó volt és sima, holott 

mintha hófehér szakáll és hófehér haj keretezte volna az áttetszı arcformát. Fehér-ezüst 
ruhát viseltek. İ így látta, így akarta látni. A kortalan korukat és bölcsességüket érzékelni 
lehetett! 

Mintha magasan ültek volna, de magasak voltak ültükben is, vagy ı volt olyan kicsiny 
elıttük, mint egy gyermek? 

Mindent tudtak róla, s azt közvetítették – hang nélkül –, hogy segíteni akarják épp 
véget ért életének értékelését, s esetleg tanácsot adnak a következı inkarnációhoz –, ha 
kéri…. ? 

 
 
Hirtelen egyedül érezte magát, mintha elbocsátották volna. 
 
Rendelkezésére állt minden, hogy következı élettervét összeállítsa! 
 
 
...A földi síkon pedig eltelt … száz valahány esztendı! 
 

 
 

 
 
 

Folytatjuk… 
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KÉPESLAPOK 
 
 

SZ. PİRDY MÁRIA 
 

Máltai képeslap 
 

Második rész 

 

Málta régi fıvárosa, Mdina a legszebb város, amit addig és utána is láttunk a szigetországban. 
Föníciaiak telepedtek le ezen a helyen, de még a rómaiak idejében is ez volt az egyetlen település a 
szigeten. Szent Pál apostol a hajótörése után itt töltött három hónapot. Az akkori város területe 
magában foglalta a késıbb alapított Rabat egy részét is. Az arabok 870-ben körbekerítettek fallal és 
ezzel leválasztották Rabatról. A föníciai idıktıl kezdve több különbözı neve és címe volt, az 
uralkodóitól függıen és a fallal körül vétele utáni évszázadokban arculata jelentısen nem változott 
sem a bizánciak, sem a normannok idejében. A tizenhetedik század végi hatalmas földrengés nagy 
károkat okozott az épületeiben, újjáépítése csak az 1720-as években kezdıdött, hiszen a szigetre 
érkezı lovagok addigra már Vallettát tették meg az ország fıvárosává. Viszont az akkor emelt 
gyönyörő barokk paloták ma is állnak. Többségük lakóház, amelyekben a régi korok leszármazottai 
laknak. Szők sikátorok, apró terek, a Csendes városnak nevezett település egyáltalán nem csendes, 
nyüzsögnek benne a turisták. Bejáratának kapuját kıoroszlánok ırzik (gyakran láttunk lakóházak 
bejáratánál is oroszlán szobrokat), vastag falai megvédték minden támadástól, így a középkor 
legszebb épen maradt helysége. Házaikon gyönyörő faerkélyek, kapuin szebbnél szebb kopogtatók, 
fıutcáján egymást érik a díszes barokk paloták, házak, templomok. A Szent Pál teret a Szent Péter és 
Pál társkatedrális uralja. Elıdjét a 11. században a normannok egy 4. századi kápolna alapjaira 
építették, amelyet a spanyolok bıvítettek ki 1298-ban. Ez a templom az 1698-as földrengéskor 
megsemmisült és Lorenzo Gafá tervei alapján építettek újra a mai formájában. A fıoltár felett 
látható Mattia Preti Szent Pál hajótörése címő híres képe. A katedrális múzeuma valami ok miatt 
zárva volt, pedig szívesen megnéztük volna az eredeti jeruzsálemi keresztet, amit még a johanniták 
hoztak magukkal Rodoszról. A barokk Karmelita templom és kolostor a házak közé szorítva szinte 
fényképezhetetlen, kinagyított részletei viszont kárpótolnak az épületegyüttes egészének 
bevehetetlenségéért. A templom kupoláját nemrégen renoválták, belülrıl, a körbefutó ablakok 
fényében a kupola freskói mintha egyenesen a mennybe engednének bepillantást. A városka sok 
látnivalója közül érdemes nagyobb figyelmet fordítani erre a templomra. A Napóleonnal 1798-ban 
Máltára érkezı franciák harc nélkül lettek a sziget „meghódítói”, hiszen a francia nagymester átadta 
nekik Máltát, és ık „viszonzásul” szélnek eresztették a lovagokat, akik ezután hosszú ideig Itáliában 
kóboroltak. A máltaiak ugyanis visszautasították az 1802-es amiens-i békekötésben javasolt 
visszatérésüket a szigetre. Elsısorban fényőzı életmódjuk, hatalmas vagyonaik miatt alakult ki az 
ellenszenv irántuk a lakosság körében. (1834-ben a Máltai Lovagrend végleg Rómában telepedett le 
és 1879-ben XIII. Leó pápától visszakapták méltóságukat, 1913 óta folyamatosan betöltik a 
nagymester címet). De a franciák sorsának balra fordulása is itt kezdıdött. A Mdinában állomásozó 
katonáik ki akarták rabolni a mőkincsekben gazdag templomot, a helyiek azonban többségüket 
lemészárolták, az életben maradottakat pedig a falakon kívülre őzték. Két év alatt Málta lakossága 
valósággal kiéheztette a szigeten maradt kb. 6000 fınyi francia katonát, akik végül elmenekültek a 
szigetrıl. Ebbe az angolok is besegítettek a szigetlakóknak (és ott is maradtak egészen 1979-ig). 
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A fıutca végében nyílik Bastion Square (Bástya-tér), ívben futó kıfalai mellıl – a páramentes, 
tiszta idı miatt – teljesen áttekinthettük Málta északi részét, a Szent Pál-öbölben fekvı Buāibbatól 
(Budzsibba) egészen Vallettáig. A tengerparti települések egybefüggı, halványsárga házainak 
foltjából kiemelkedett a Mosta Dóm okker színő, hatalmas kör alakú épülete. 

Marsaxlokkra (Marszaslokk) délelıtt érdemes érkezni. A kiváló fényviszonyok miatt a 
fényképezés megszállottjai ilyenkor készíthetik a legszebb képeket a dél-keleti irányban elterülı 
öbölrıl. Az apró luzzuk, amelyek „fennhordott” hegyes orrának két oldalára, a helyi szokás szerint 
Ozirisz-szemet festenek, hogy megvédje a hajót és hajósát a tengeren, már sikeresen és szerencsésen 
visszatértek a halászat után, és az öbölben lehorgonyozva színesítették a türkiz színő vízfelületet. A 
másik ok a délelıtti látogatásra, hogy ilyenkor végig a parti sétányon árusok kínálják bódéikban a 
portékáikat. Megtalálható itt a szigetvilág minden különlegessége: étel, ital (szörp és alkoholos), 
dzsemek, lekvárok, ételízesítık, sajtok, horgolt, hímzett és csipketerítık, pici (játék babáknak és 
gyermekeknek), valamint felnıtt mérető csipke napernyık, sapkák, kalapok, akvarellek, pasztellek 
és bizsutárgyak, felsorolni sem lehet a kínálati sokféleséget. Az árusok után, egészen az öböl 
kanyarulatáig, hatalmas, egymáshoz simuló napernyık alatt, a kellemes árnyékban békésen 
megférnek egymás mellett az éttermek, asztalaiknál a megéhezett-megszomjazott vendégekkel. Itt 
mindig kapható változatos menü a frissen fogott halakból. 

Edéd után buszra ültünk, hogy Tarxienben (Tarsien) megnézzük a világörökség részének 
nyilvánított máltai újkıkorszaki megalitikus templomegyüttes legnagyobbikát. Ismét a buszvezetıre 
hagyatkoztunk, aki (Ó! csoda, ne hagyj el!) még az irányt is megmutatta, hogy leszállás után merre 
menjünk. Útközben többször kérdezısködtünk a templomromok felöl, és ha nem is egyszerően, de 
végül megtaláltuk. Meglepetve tapasztaltuk, hogy az utcákon megszólítottak nem mindegyike 
ismerte a híres romok pontos helyét. 

Helyi lakosok fedezték fel a területet és még a régészeti feltárás megkezdése (1915-tıl) elıtt a 
kövek egy részét el is hordták. A feltárás során kiderült, hogy a valószínőleg Szicíliából i.e. 5000 óta 
a szigetre vándorlók hozták létre i.e. 3500-2500-ben a hatalmas faragott mészkıtömbökbıl 
(némelyikének tömege elérte a húsz tonnát) a négy vese formájú, egymáshoz kapcsolódó 
templomból álló együttest. A templomok alaprajzát és azokban a termek elhelyezkedését kétnyelvő 
(máltai és angol) rajzos táblák mutatták, melyeket a romok felett és a közöttük vezetett sétahidakra 
helyezetek el. A hidak mentén bejárhatóbbá és átláthatóbbá vált a hatalmas terület. A rajzok és a 
hozzáírt szöveg segítségével könnyebb volt elképzelni, hogyan is nézhetett ki a megalitikus 
szenthely. A központi templomhoz, amely hat helyiségbıl állt, csatlakozott a másik három templom 
és így alakult ki a templomegyüttes. A köveket pontozással, spirális mintákkal díszítették Az 
idıjárás és természeti katasztrófák miatt idıszámításunk elıtt 2000 körül már romos volt ez a 
nagyszerő együttes, amelynek déli templomában hamvasztotta el halottait az urnatemetés elıtt a 
bronzkorban élt tarxieni temetı nép. Errıl számtalan, az ásatások során talált lelet tanúskodik, 
amelyeket a vallettai múzeumban ıriznek. A római korban élt emberek pedig már mezıgazdasági 
célokra használták a területet, a romokat olyan mértékben fedte be a rajtuk képzıdött talaj. 
Vízvezetékeket, ciszternákat építettek, épületeket emeltek rá. Az ásatási terület kerítése mentén és a 
bejárat közelében elhelyezett projekt-táblák felirata szerint 2017-re itt is megépítik a romok felett 
kifeszített tetıszerkezetet, mint Haāar Qim (Adzsarim) és Mnajdra felett, amelyekkel védik a kövek 
állagát az idıjárástól. 

Haāar Qim (jelentése „álló sziklák”) sziklaszirtre épült templomegyüttes Qrendi (Rendi) 
település közelében, Mnajdra pedig tıle néhány száz méterrel lejjebb, a tengerhez közel fekszik. Ez 
utóbbi jobb állapotban maradt, ugyanis kövei korallmészkıbıl vannak, amely keményebb, mint az 
„álló sziklák” tengeri állatok vázából összeállt anyaga. A templomterület megtalálása majdnem száz 
évvel korábbi, mint a tarxieni maradványoké, a részletes ásatások viszont azzal csaknem egy idıben 
kezdıdtek. A látogatóközpont kiállítótermeiben részletes tájékoztató ismerteti a máltai megalitikus 
templomegyüttesek (Tarxien, Haāar Qim, Mnajdra, a Gozo szigetén található Āgantija (Dzsgantijá? 
– talán így ejtették ki a rom nevét) komplexum, Māarrban (Mdzsárr) és közelében Ta’ Ħaārat 
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(Táhádzsrát) és Ta’Skorba) keletkezésérıl, szerepérıl és pusztulásáról alkotott elképzeléseket a talált 
kövek, tárgyak, edények, szerszámok, áldozati állatokból, növényekbıl származó maradványok 
alapján. A tablókon követni lehetett a 19. század elejétıl a tudósok vélekedéseit a templomépítıkrıl. 
„A hatalmas köveket csak óriások voltak képesek mozgatni”, „a föníciaiak voltak, mert ık ismerték 
ezt az építési technológiát”, „a bronzkorban élt emberek emelték”, majd az 1960-as évektıl, 
amikorra kidolgozták a szénizotópos kormeghatározási módszert és a gyakorlatban is használni 
kezdték, bebizonyosodott, hogy „az újkıkor embere alkotta ezeket az építményeket”. De él az az 
elképzelés is, hogy Mnajdra része volt Atlantisznak, és az elsüllyedt földrészt a Gozo-csatornában 
kell keresni. A vitrinekben megcsodáltuk a szobortorzókat, kicsi agyagfigurákat, tálakat, korsókat, 
kagylóhéjból készített apró gombokat, gyöngyöket, amelyek az újkıkori ember fejlett 
kézmővességét mutatják. 

 A kiállítás megtekintése után 4D filmbemutatóra hívták be a látogatókat. Kíváncsian vártuk, 
milyen élményt ad a 4D-s vetítés. Utólag megállapítottuk, ez volt a legszemléletesebb módja, hogy 
el tudjuk képzelni, milyenek lehettek a templomok fénykorukban, hogyan alakultak át az évezredek 
során a földbıl alig kiemelkedı, elszórt kövekké. A templomok megsemmisülésében szerepet játszó 
óriási viharok esıjébıl ránk is jutott, diszkrét permet formájában. Valószínőleg a térhatáson kívül ez 
volt a negyedik D! 

A két romterületet sokkal könnyebben át tudtuk tekintettük, mint a tarxienit, nem csak a vetítés 
miatt, hanem a templomok lényegesen kisebb területeken álltak és a maradványai rendezettebbek 
voltak. A Mnajdra-i templommaradványokkal szemben, a tengerben van egy kis sziget, amelyet már 
a Dingli-sziklák kilátójából is láttunk, csak sokkal távolabbról. Ez a Filfla-sziget. A hagyomány úgy 
tartja, hogy csupa bőnös ember lakott egy sziklára épült közeli faluban, akik a haláluk után pokolra 
jutottak. De az ördögnek sem kellettek, sıt a sziklát, amin a falu állt, belefordította a tengerbe. A 
lakatlan szigetet 1971-ig az angol hadiflotta és légierı lıgyakorlatra használta. Nemcsak a sziget 
károsodott ennek következtében, hanem annak ökovilága is. A sziget egy mérföldes körzetében 
halászati tilalmat vezettek be, részben a tengerben fel nem robbant lövedékek miatt, részben a 
madárrezervátum háborítatlansága és a terület nemzeti parkká minısítése miatt. Látogatni is csak 
különleges esetekben és engedéllyel lehet. 

A világörökségi területen, amit a helyiek Archeológiai parknak neveznek, vendéglı is üzemel. 
Reklámtábláján máltai fogásokat hirdetett. Úgy hallottuk, hogy a pizzáik különlegesen finomak. Mi 
mást is rendelhettünk volna, mint Haāar Qimot! A tésztáját vastag rétegben megszórták sült csirke 
darabokkal, sonkával, fekete olajbogyó karikákkal, sajttal, negyedbe vágott fıtt tojásokkal, a 
húsokkal harmonizáló főszerekkel, magokkal. Igazán finom és laktató volt! És mellé a finom, hideg 
helyi sör! Elpilledve álldogáltunk a buszmegállóban, ahová a szokásos húszpercnyi késéssel érkezett 
a busz. 

Haāar Qim-re és Mnajdra-ra a híres Kék-barlangtól érkeztünk, amely śurrieq (Zurrie) és Qrendi 
(Rendi) között található a tengerpart mentén. A név talán félrevezetı, hiszen ez nem egy barlang, 
hanem barlangok egymás utáni sora. Bennük és elıttük a víz elképzelhetetlenül kék színő. Néhány 
barlang falát, fıleg a bejáratoknál, a visszatükrözıdı víz halványkékre színezi. De kék barlang-
belsıt, amirıl az útikönyvek írnak, egyikben sem láttunk. Vagy a napszak vagy a fényviszonyok 
nem voltak ideálisak. Ráadásul, ha a csónakban leghátsó párként ücsörög az ember és ráadásul a 
sziklákkal ellentétes oldalon, csak forduláskor van esélye a barlangban is fényképezni, vagy teljesen 
hátra fordulva, a kijövetelkor. IIyenkor azonban a motorcsónak hátsó végében kormányzó fáradt 
arcú vezetı „lóg bele” a képbe. Jó tanács a Kék-barlanghoz látogatóknak: iparkodjanak elsı párként, 
a csónak elejébe ülni, fıleg ha a látványt meg is akarják örökíteni. 

A Ta’ Qali (Tááli) kézmőves falu látogatását a máltai utazás tervezésekor a kihagyhatatlan 
megnéznivalók közé soroltuk. Bár reggel korán indultunk a szállodából, a buszra várakozással és az 
átszállással elvesztegetett idı miatt okosabbnak látszott elıször Mostában (Mosztá), a Dómnál 
leszállni, hogy kihasználhassuk a délelıtti nyitva tartás még kb. egy órányi idıtartamát. 
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Mosta területén a kıkortól kezdve éltek emberek, amire az itt talált monolitok alapján lehet 
következtetni. A körülötte elterülı középkori apró falvak az 1400-as évek elejére elnéptelenedtek 
vagy beleolvadtak a késıbbi Mosta központját alkotó településbe. 1526-ban egy támadás során a 
muszlimok elrabolták a lakói nagy részét és rabszolgasorsra juttatták. A 17. század 10-es éveire 
lakosságának száma jelentısen megnıtt és önálló egyházközség lett. Templomot terveztek építeni, 
amely 1619-re el is készült. Az itt élık gyapotot termesztettek, és öt szélmalmuk ırölte a 
terményeket. A gazdagodó településen felmerült egy nagyobb templom építésének igénye.Tervezıje 
Giorgio de Grognet Vasse, a templom tervének készítésekor a római Pantheont vette alapul. 1833-
ban kezdték lerakni az alapokat. Az erıforrásokhoz mérten túl költséges épületet hivatalosan 1871-
ben szentelték fel, tényleges befejezésének ideje 1860, a templomban hozzáférhetı prospektusok 
szerint. A Rotundának is nevezett Dóm klasszicista oromzatán, amelyet jón oszlopok támasztanak 
alá, a felirat az 1857-es évet mutatja. Ekkor szentelték a Rotundát Mária mennybemenetelének. Az 
építési költségek csökkentésben nagy szerepet vállalt a lakosság, évtizedeken keresztül önkéntes 
munkájával segített befejezni a templomot. Tette ezt annak ellenére, hogy a püspökük és a hívık egy 
része is a pogány hagyományok felélesztését látta az alaprajzban, amely nem kereszt alakú volt, 
hanem kör. A kupola átmérıje 39 méter (az egyik forrás szerint Európa negyedik legnagyobb 
kupolájú temploma, más adatok szerint a harmadik legnagyobb), a Dóm külsı átmérıje 54 méter, 
magassága 60 m. Építésének érdekessége, hogy falait az 1619-ben épült templom köré húzták fel, 
állványzatot nem építettek, ezt a régebbi épületet használták az új alátámasztására is. Majd a Dóm 
kupolájának befejezése után rövid idın belül lebontották a belsı, régi templomot. Az egyszerő, kék–
arany–fehér belsejő templom befogadó képessége 12.000 ember. Csoda is főzıdik a történetéhez. 
1942. április 9-én egy német bombázó bombát dobott a templomra, amely az egyik tornyán 
megpattant és felrobbanás nélkül ért földet. Röviddel ezután a kupolára zuhant a második bomba, azt 
átszakította és az esti szertartásra váró mintegy 300 fınyi hívı között végiggurult a templomon, 
anélkül, hogy felrobbant volna. A bomba eredetijét a vallettai Hadtörténeti Múzeumban állították ki, 
másolata a Dóm sekrestyéjében látható. A templomban mi is megmenekültünk a hirtelen kitört 
vihartól, amely bırig áztatott volna, ha az utcán ér minket. A hatalmas dörrenésekkel kísért árvíz-
szerő esızés miatt a Dómban nézelıdık száma hirtelen megnövekedett. A templomi látogatókat 
szemmel tartó, a kijárat közelében álló alkalmazottak az órájukat nézegették, hogy a zárásig mennyi 
idejük van az égieknek az öntözésre. 

Míg a Ta’ Qali felé menı járatra várakoztunk, kétszer eleredt az esı, szerencsére csak rövid ideig 
tartó frissítés ázottjai lettünk. Negyven perc múlva (a jelzett érkezési idıhöz viszonyítva) végre 
feltőnt a busz. A sofır a szokásos kérésünkre azt mondta, hogy nem megy be a faluba, az messze 
van a megállótól. Kérdeztük, kb. milyen messzire? Vagy egy kilométer, válaszolta. Mi az nekünk, 
mondtuk, szóljon, amikor le kell szállnunk. Hitetlenkedve megvonta a vállát, neki mindegy, ı 
figyelmeztetett minket. A bekötıút baloldalán a távolban Mdina falai magasodtak, a másik oldalon 
kis erdısáv húzódott, elıtte a híres üveggyár reklámtábláival. Bent a „faluban” az út mentén 
ızgerinc sütıformára hasonlító hatalmas barakkok sorakoztak, ezekben voltak a kiállító helyiségek, 
hátsó részükben a mőhelyek. Sajnos, azon a héten szünetelt a munka az üveggyárban, pedig nagyon 
készültünk a mindig látványos, a tárgyakat boszorkányos ügyességgel formázó mesterek 
bemutatójára. Több kézmőves kiállítást is megnéztünk, csipkéket, hímzéseket, szappan-, 
tésztagyártókat, ásványgyőjteményeket és csiszolt köveket, abból készített ékszereket. Végül, 
lakonikusan, úgy összegeztük a látottakat, hogy itt is voltunk. 

Slimából azonnal átbuszoztunk Vallettába. Valami széppel kellett befejezni a napot, és ott még 
maradt bıven látnivaló. A Karmelita templom hatalmas kupolájában (42 m átmérıjő, 204 m magas) 
minden nap gyönyörködtünk az öböl túlsó felérıl, Slimából. Ezért elıször oda mentünk, hogy 
közelrıl is láthassuk ezt az impozáns, Girolamo Cassar tervei alapján 1570-ban emelt és az 
évszázadok során többször változtatott templomot. Az oda vezetı keskeny utca csak egészen 
közelrıl engedte látni a kupolájának kis részletét. A világháború idején csaknem megsemmisült, 
újjáépítése két évtizedig tartott. A belépıt letisztult barokk belsı fogadja, a falak és rajtuk a 
díszítések fehérek, még a terrakotta színő márványoszlopok oszlopfıi is fehérek. A kupolán 
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körbefutó boltíves ablakokon árad a fény a templomba. Emlékeztetett a Mosta Dómra, itt sincsenek 
kereszt- ill. oldalhajók, a mellékoltárok fülkékben állnak. Az igazi meglepetés azonban csak belülrıl 
látható, a kupola és természetesen a templombelsı nem kerek, hanem ovális! 

Az Anglikán Közösség Szent Pál-templomát, amelynek 1844-ben emelt klasszicista épülete a 
parthoz kissé közelebb áll, csak kívülrıl láthattuk. Karcsú, magas (61 m) gótikus tornya a slimai 
oldalról nézve éppen olyan jellegzetes a vallettai városképben, mint a Karmelita templomkupola és 
mellette a harangtornya. Ha egy képen/fotón az összes többi részletet letakarják, akkor is ráismer az, 
aki egyszer is láthatta a valóságban. 

Elsétáltunk az Alsó-Barakka kertekig és ismét megcsodáltuk (most valamivel közelebbrıl) a 
Három várost, a Nagy kikötıbe érkezett óriási tengerjáró hajót. Az árkádsor belsı falán találtunk egy 
táblát, amelyet 2006. október 23-án helyeztek el „Az 1956-os magyar forradalom hıseinek és 
mártírjainak emlékére”. Az árkádsor mögött áll Ugo Attardi Aeneas szobra. A trójai háború híres 
szereplıjét hibátlan, erıtıl duzzadó férfiként ábrázolta a mővész. Elnézegetve a szobrot elhihetı, 
hogy a Karthágónál hajótörést szenvedett trójai hısbe halálosan beleszeretett Didó királynı, és 
amikor Aeneas az istenek parancsát teljesítendı tovább hajózott Itália felé, a királynı bánatában 
öngyilkos lett. Gondolat gondolatot követett, eszembe jutott Szabó Magda csodálatos regénye A 
pillanat, amely Aeneas feleségérıl Creusaról szól, aki megragadta a pillanatot és megfordította 
mindkettıjük istenek által kijelölt sorsát. Vergilius Aeneisének ellen Aeneise. Közben a kertben, a 
fákon dalra fakadtak a kis énekesek, közelgett az alkony. Vissza kellett térni a mába. 

Elérkezett az utolsó nap, bı félnapnyi szabadidıvel a repülıtérre indulás elıtt. Csomagolás 
(tizedannyi idı sem kellett, mint az otthoni bepakoláshoz), kijelentkezés a szállodából, a 
csomagjaink otthagyása a recepción és irány a Szent Pál-öböl felé tartó busz megállójába. Este még 
latolgattuk, hogy a kipipálatlan programjaink közül a Három várost vagy inkább az öblöt nézzük 
meg, reggel egyhangúan az öböl mellett döntöttünk. A tenger felıl már kétszer is láttuk az öblöt. 
Amikor Gozora hajóztunk, viszonylag közel a partokhoz, a szárazföld helyett inkább a sziklákba vájt 
barlangokat nézegettük, a visszafelé tartó úton, távol a partoktól (úgy gondoltuk, hogy a part 
közelében sokkal veszélyesebb lett volna hajózni a sziklákon megtörı hatalmas hullám miatt) 
bukdácsoló hajóról egyáltalán nem tudtuk élvezni a látványt. 

A busz elérte a Szent Pál-öblöt és a tervünk szerint Buāibbában (Budzsibba) leszálltunk a 
buszról. A megálló mellett a vízen álló Bayside presszóban megittuk a tízórai kávénkat és a 
teraszáról néztük a vitorlás iskolások apró fehér hajóit, a szemben lévı kopár Szent Pál szigeteken 
(összesen két szigetke) az i. sz. 60-ban itt hajótörést szenvedett apostol messzirıl is jól látható 
szobrát. Az Apostolok Kútjáig, ahol a partra lépı apostol megcsókolt egy sziklát és abból víz fakadt, 
nem gyalogoltunk el, mert még Qawrába (Aura) is el akartunk menni. 

Qawra, mint a legtöbb máltai helység egybeépült Buāibbával, de kényelmi okok miatt busszal 
tettük meg a rövid, de felfelé vezetı utat. A városka a Szent Pál-öböl és a Salina-öböl közötti 
félsziget csúcsában fekszik. A Szent Pál-öböl felöli partján szintén látható egy neolitikumból 
származó templomrom. A város két, part menti sétányán és a fıutcán egymás mellett sorakozó 
éttermek, üzletek és butikok között hömpölyögnek a nap minden szakában az idelátogató turisták és 
az itt vendégeskedık. Mi is beültünk a buszállomással (nagyon sokfelé indulnak innen buszjáratok, 
nem gond átszállás nélkül – a hosszas várakozások elkerülhetık! –eljutni a sziget bármely részébe) 
szemben lévı étterembe. Töltött, óriás raviolit rendeltünk. Nemcsak a szemnek volt tetszetıs, hanem 
ízre is különleges. 

Nem akartunk kockáztatni, kényelmesen, rátartással indultunk vissza Slimába. Egy megállóval 
hamarabb leszálltunk a buszról és a tengerparton sétálva nézelıdtünk. Búcsúztunk Sliema 
kikötıjétıl, öbölparti szállodasorától, a Manoel szigettıl és Valletta felejthetetlen látványától… 

…és föntrıl, a repülıgép ablakából a távolodó három szigettıl: Gozotól, Cominotól, és. Máltától 
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Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 

 
 

 
 

Vértesszentkereszt kolostorrom(1-2) 
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Lencse által, világosan… 

 
 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vértesszentkereszt (3) 
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Lencse által, világosan… 
 
 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 
 
 

 
 

Boldogkıváralja  vára 
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Lencse által, világosan… 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA fotói – magyarországi tájak 
 

 
 

Boldogkıváralja 
 

 
 

Zemplén – az út 
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PÁVEL COLTON ISTVÁN 
 
 
Kései szerelem 
 
Hısi eréllyel támad a végzet, a lelkem elégve. 

Kínoz a régi szerelmek előzött íze. Nem értett 

fáradt vándor a lélek e földön. Az élet egy árnyék. 

Rémes, az érzelem ártó, gaz, sunyi mérge eláll, és  

tőnt érzéseim óvó leple ma féltve takarja. 

Téved az ébredezı szerelem, ha a végem akarja. 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 96 

 
 
 
 
MAGYAR MAGDA  
 

Az elhagyott ház 
 
Rég’ nem használt út mellett 
az álmos valóság peremén 
apró ház ül a természet tenyerén. 
Tetejét a táncos, futkosó szél, 
ajtaját a szükség vitte el. 
 
Az elhagyott ház töredezett, 
málló. Sarkában 
akár a mozdulatlan örökkévalóság, 
mértani tökéletességgel 
feszül egy poros pókháló. 
A padlót csöndes percenéssel 
porlasztja a szú 
és a hangyanép. 
Az öreg favágó rég 
itt hagyta mindenét. 
 
Vajon miféle akarat 
tartja még lábon a pacsitfalat? 
Milyen erı feszül 
ez elmúlás fölött 
az öreg tó és az erdı között. 
 

 

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

Álmodj 
 

Teljesen átlagos kisfiú volt. Barna haj, zöld szem, kerek arc, kissé elálló fülek, némi szeplı. Az 

óvodában sokat játszott és nevetett. 

A bajok az iskolában kezdıdtek. Hol a kabátja szakadt el, hol a szemüvege esett le, valamilyen 

titokzatos ok miatt. Ha kérdezték, vagy azt mondta, hogy elesett, vagy csak nézett maga elé és nem 

szólt. A szülei hiába kérdezték a tanárokat, azok sem tudtak semmit: „nem lehetnek ott mindenki 

mellett”. Aztán egy nap kék monoklival jött haza, és tıle szokatlan módon sírni kezdett. Kérdésében 

benne volt a düh, a fájdalom, és a sértettség: 

– Apa mond miért pont Ede? Miért ezt a nevet kellett nekem adni?!!!!!! Nem gondoltátok, hogy 

pokollá teszitek az életemet? 

Apja megdöbbent, nem értette fia kifakadását. egy percig gondolkodott, majd a válaszhoz 

segítségül hívta a nagy fényképalbumot.  

– Gyere elmondom, hogyan volt – mondta, és megsimogatta a gyerek fejét. Ahogy lapozta és 

minden képhez mondott valami, mintha idıutazásra vitte volna, de csak lassan nyugodott meg 

annyira, hogy oda tudjon figyelni. 

– Nos ı az – mutatott egy méltóságteljes cilinderes öregurat – ı a dédapád, aki után a nevedet 

kaptad. Egyrészt iránta való tiszteletbıl, másrészt meg mert arra gondoltunk, hogy ha neki 

szerencsét hozott, hát neked is hoz. İ volt a családban, aki szintén jól bánt a számokkal, akárcsak te. 

Abban az idıben ez nagy adomány volt, hiszen ösztönösen érezte, mibe fektesse azt a kevéske tıkét, 

amit az apjáéktól örökölt. Elıször vett egy kis földecskét, majd pár év múlva már a tızsdén forgatta 

a vagyonát. Ám amikor beütött a krach ı megduplázta a befektetést. Innentıl kezdve hívták 

méltóságos úrnak és ha addig lett volna aki csúfolta, vagy kinevette volna már az sem tette. Mivel 

azon a napon születtél, amelyiken ı így kaptad a nevét. Olyan borzasztó? 

– Igen az! – mondta a gyerek – még mindig könnyeit törölgetve. azt. hogy Hevedered-e? még 

megemésztettem valahogy, gondoltam, hogy majd megszokják. De mindig van valami. A Heved-

neved és a Heved-ered után most itt a Heved-erede és még ragozhatnám.  

– A dédapád után csak egy mondás maradt fent: „Méltóságos Heveder kit az esı sose ver” Gondolj 

erre és ne feledd, ha felnısz már nem fognak csúfolni. 

  

Többet nem beszéltek a szerencsétlen névrıl. Ede lassan felnıtt, elvégezte a közgazdasági 

szakközépiskolát, könyvelı lett. Munkát is kapott egy bankban. Nem keresett rosszul, lakása, és 

autója is volt, mire harminc éves lett. A dédapai örökség egyszerre volt áldás és átok. mert a 
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bankszakmában tényleg elismerték, tudása is volt, meg szerencséje is. De magányos volt, mert ha 

néha el is ment társaságba, bemutatkozás helyett, csak zavartan makogott valamit és ez kihatott az 

egész beszélgetésre. Inkább nem is járt sehova. Ez így ment volna az idık végezetéig, ha nem jön a 

legjobb barátja a Gyula, és el nem citálja egy elıadásra. Váltig állította, hogy rátalált a bomba 

üzletre.  

– Én nem akarok váltani, kényelmes nyugodt életem van – mondta ı. 

– Csak egyszer gyere el és hallgasd meg ıket! Aztán ha nem látsz benne fantáziát, nem erıltetem. 

Ebben maradtak. Egy csütörtök este Ede elkísérte Gyulát a mővelıdési házba. A termék nem volt 

érdekes az MLM rendszerő üzletet is ismerte már, de az elıadó lelkesedése és amirıl beszélt, 

egészen magával ragadta. Hazafelé menet is csak ez a mondat járt a fejében: „Merj álmodni!”. Talán 

azért ragadta meg ez a mondat, mert ı még soha sem álmodott merészet és igazán nagyot. Nem tudta 

mit hoz a jövı, de érezte, hogy valami visszavonhatatlanul magváltozott. Másnap reggel, amikor 

felébredt, már azt is tudta, hogy mire vágyik. Álmában repült valahonnan valahová. Ez azért volt 

jóslatszerő, mert iszonyodott a repüléstıl. A világ másik felén is járt már, kocsival, vonattal, hajóval, 

de repülıvel sohasem. A legendás dédapa ugyan is egyszer felszállt és majdnem lezuhant. İ pedig 

hitt a sorsban, és nem akarta provokálni. Bár az üzletbe nem lépett be, a bankban kettızött erıvel 

dolgozott és haladt elıre. Szorgalmával és jó döntéseivel egyre nagyobb tiszteletet vívott ki magának 

és már régen nem csúfolta senki. 

 

Eltelt öt év és megvette a kis repteret a szomszéd város határában. Elhanyagolt volt, de nem 

reménytelen. Innentıl kezdve ez volt az élete. Nem látott, nem hallott, alig evett és alig aludt. Még 

így is két évbe telt mire elindult az elsı fapados járat a szomszéd államba. 

Ahogy ott állt az irányító toronyban és figyelte, ahogy a gép a kifutópályára kanyarodik, 

mérhetetlen büszkeség öntötte el. A feliraton megcsillant a nap, és ı tudta, hogy a dédapja mosolyog 

odafent.  

 

A gép lassan felemelkedett, a pilóta beleszólt a mikrofonba: 

– Kedves utasaink a HEVED AIR köszönti önöket elsı járatán!  
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MÁNDY GÁBOR: 

Délután 
 
Délután elnyomott az álom. 
Arra ébredtem, hogy az idegbeteg szomszédom 
idegbeteg fia 
az idegbeteg barátnıjével balhézik. 
Beleremegett a panelház. 
A szemetet majd holnap dobom le. 
Most csendben kiosonok 
a közeli parkba. 
Ott gyakran támadnak jó gondolataim, 
de elfelejtem ıket, 
mire hazaérek. 
 

 

 

Angol verzió: https://groups.yahoo.com/neo/groups/irodalom/conversations/messages/11235  

 

Afternoon 

by GABOR MANDY 
 
I dozed off in the afternoon 
to wake up to an argument 
of the neurotic son 
of my neurotic neighbour 
with his neurotic girlfriend. 
The blockhouse is trembling. 
I’m going to put out the garbage tomorrow, 
but now I silently tiptoe away, 
to a nearby park. 
Often times I have good ideas there 
but by the time I get home 
I forget them. 
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA  

 

 

VIHAR NAXOS SZIGETÉN 1 

(küzdı lélekkel) 

regényrészlet 

 
Halálosan fáradt és kimerült lettem, mire éjfél körül Kövesd határába értem. 
A falu békés volt, csendesnek és nyugodtnak tőnt, csak egy–egy álmából felriadt kutya 

hallatta a hangját néha, az is röviden. 
A szedresi ház ablakai sötéten hallgattak, s mikor kiszálltam kaput nyitni, valami hideg és 

kellemetlen borzongás futott végig rajtam, amit nem indokolt az igencsak enyhe kora ıszi éjszaka 
kivált, hogy az ingemre könnyő ballondzsekit is húztam induláskor… 

Mikor a kocsi feljárón megálltam, csak akkor vettem észre, hogy a Kisházban még ég a 
villany. Nocsak – dünnyögtem – az Öreg még nem alszik…? De idım sem lehetett tovább 
gondolni az okát, mert kivágódott az ajtó s Péter bácsi öles léptekkel tartott felém. 
– Csakhogy épségben hazajött, Gabika! Nagy baj történt…! 

Megfordult velem a Világmindenség! 
– Klára… – nyöszörögtem – Klára… Istenem, mi történt… 
– Nem, nem vele – sietett megnyugtatni az öreg Péter, – Az erdészasszonnyal… Én errıl a 
gyalázatról nem is tudok még beszélni sem, menjen az Újvárosi Kórházba Gabika, ott van 
Klárikánk az asszonyka mellett… 
– Péter bácsi, mi történt? Mondjon már legalább valamit, mert rögtön megırülök! 
 

… Így tudtam meg. Az öreg Péter szaggatott, zokogástól elelfúló hangján hallottam elıször a 
szörnyő esetrıl. 

De ma sem – jóval késıbb sem –, évtizedek távlatából sem vagyok képes indulat nélkül és a 
tomboló bosszúvágyat kiiktatva az idegeimbıl felidézni az akkori tragédiát… 

Bazsoki Ignác aljas indokkal kihasználva a távollétemet: megerıszakolta Pálmay Nándornét, 
akire régóta fente már a fogát. Nem is titkolta. Nekem többször gúnyosan a képembe is vágta – 
szigorúan négyszemközt persze! – hogy szívesen megmutatná a szépasszonynak, milyen egy igazi 
férfi ölelése… (Kövesden azt is tudták rólam, ha a szomszéd faluba mentem vagy bármelyik 
tanyára látogattam ki) – hát még azt, hogy Bécsbe autóztam, azt ne tudták volna…???? 

… Miért nem Újvárosba mentem akkor a Kórházba Maggihoz, miért hajtottam ırült és 
gyilkos indulattal azon a végzetes éjszakán Bazsoki házához...? 

Erre ma sem tudnék elfogadható magyarázatot adni. 
Meg aztán nincs is rá elfogadható magyarázat, azt gondolom. 
… Megálltam Bazsoki Ignác háza elıtt és rátenyereltem a dudára… 
MINTHA légiriadós sziréna hangja tépte volna fel azt a szeptember végi csöndes éjszakát 

Kövesden: több tucat ablakban gyulladt fény… 
Kijött Bazsoki, alsógatyában, meztelen felsıtesttel, göndör szırös mellén izzadságcseppek 

fénylettek… Ez volt akkor az utolsó, amit még tisztán láttam… 
                                                 

1 Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete 
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Feltépte a kocsim ajtaját, kikapott a volán mellıl, mint egy napos libát és rám ordított, hogy 
mit akarok itt, s mit képzelek, takarodjak haza a vénkisasszony szoknyája mellé, ott a helyem s ne 
üssem a taknyos orromat felnıtt férfiak dolgába. 

És én akkor még meg sem szólaltam! 
De hát a nagy Bazsoki pontosan tudta, hogy mit akarok ott?! 
Úgy mentem fejjel a behemót férfi gyom–rába, hogy elszédültem az ütközéstıl, aztán már 

öklöztem is, ahogy erımbıl tellett. A gyomorszáját eltalálhattam rendesen, mert kicsit 
meggörnyedt – erre is emlékszem… 

AZTÁN már csak az rémlik, hogy úgy vágott a betonkerítésnek, mint éjjeliır a taknyát, s én 
ugyanúgy kenıdtem is el… Mintha a kerítés tövébe ültetett ıszirózsák illata még megcsapta volna 
az orrom szagérzıkelıjét, …de lehet az is, hogy egy korábbi életem dezsavője futott át a 
tudatomon: virágoskertben fekszem, a legszebb várkisasszony ölében… 

… Vagy a permetezı esı mosta le képemrıl a vért, vagy tényleg a saját kutyám nyalta le, aki a 
nyitva hagyott kapun könnyen kiszökött. S valamiféle ısi ösztöntıl vezérelve eredhetett a 
nyomomba… Ájult és vérzı testem körülbelül (de utólag hozzávetılegesen ki is számolva) jó fél 
órát hevert az ıszirózsák között a betonkerítés tövében… Az idıközben eleredt langyos esıtıl már 
egy tenyérnyi száraz folt sem volt a ruhámon, amikor Csipesz rám bukkant… Hőséges ebem 
felváltva vonyított és nyalta a képemet… 
 

Mikor magamhoz tértem szédültem, de fájdalmat nem éreztem. Próbáltam feltápászkodni, de 
mint a kiszolgált colostok úgy csuklottam össze minden próbálkozáskor. 

Bazsoki nem jött ki. A feleségét, Ildikót meg nyílván nem engedte ki, hogy megnézze, mi lehet 
velem – de tudhatták, hogy nem mentem el, hisz a kocsim az utcai lámpaoszlop alatt állt és tisztán 
kivehetı volt a fényben… 
 

Négykézláb araszolva jutottam el az autómig – még azonmód nyitva volt az ajtaja, ahogy az a 
vadbarom feltépte –, irtózatos erıfeszítés árán föltornásztam magam a volánhoz… Csipesz addigra 
már az anyósülésen nyüszített… Megsimogattam: – Nyugi, kislány, nincs semmi baj. Túléljük… és 
vandettát állunk a sérelmeken… 

Viszonylag simán kijutottunk a fıútra, aztán már csak a gázt kellett nyomni a kihalt 81–esen… 
Nyomtam is én rendesen. Sok-sok éves megfontolt, higgadt és ráérıs vezetési stílusom után, elsı 
gyorshajtásomat követtem el akkor… Mintha attól féltem volna, hogy a Megyei Kórház – ami a fıút 
végén volt – az éj leple alatt elhagyja Magyarországot… 

A homlokom fölött, valahol felrepedhetett a fejbıröm, mert útközben elıbb csak szivárogni, 
majd folydogálni kezdett belıle a vér… Hiába törölgettem, minduntalan belefolyt a jobbik 
szemembe… 

Gondoltam, leállok valahol és beragasztom a sebet… Kormányt jobbra… éppen csak… és… 
egy hatalmas csattanást hallottam… 

A hely már foglalt volt, ahova parkolni akartam. Egy derék, ötvenhatvan éves jegenye állt ott 
délcegen… 
 

Gyönyörő éj kék, gondosan karbantartott és ápolt Zsigulim a másodperc törtrésze alatt 
varázsolódott át „harmonikává”… Ám elıtte a kinyílt (alighanem rosszul is becsukott) ajtón én úgy 
röpültem ki belıle, mint a kilıtt puskagolyó és landoltam egy olyan csúnya nyekkenéssel az úttesten, 
mint az a béka, akit a felháborodott asszonyszemélyek – félórányi hiábavaló csókolgatás után – 
földhöz csapni méltóztatnak irtózatos haragjukban… 
 

Valaki megtalált, beszállított a Megyei Kórházba (ahová a megérkezést távolról sem úgy 
képzeltem el, ahogy végül megesett…) 

Hét és fél napon át tartó önkívület után, – mint aki hosszú álomból ébred – visszatértem a 
kómából s úgy bámultam bele ártatlan csodálkozással a fölém hajoló fehérköpenyes hölgy pufi 
arcocskájába, hogy az majdnem be is ájult mellém az intenzív kórterem ágyába. 
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Ám mielıtt valóban rám zuhant volna ijedtében, hát úgy elkezdett visítani, mint az az újévi 
malac, amelyik megtudja magáról, hogy pár perc múlva citrommal a szájában fogják föltálalni…! 
– Segííííííííííííííííítség!... 
– Adjunktusúúúúúúúúúúúúúúúúúúúr 
 

Ennyit a drámai történés kacagtatóan humoros oldaláról – második felvonásban. 
 
A Bazsokival történt botránynak híre szaladt nemcsak Kövesden, hanem a környékbeli 

falvakban is. A verekedésrıl az emberek persze különbözıképpen alkottak véleményt, ki-ki 
vérmérséklete szerint. Ahogy késıbb – ismerıseim elmondásaiból kiderült – volt, aki 
toleranciájának határait is feszegetve próbált megvédeni s kiállni mellettem. Akár ismeretlenül vagy 
csak felszínes ismeretség alapján, azzal a hivatkozással, hogy „Az ERİSZAK erıszakot szül. Ami 
skandalumokhoz vezet s elıbb-utóbb teljes anarchiába torkollik, aminek beláthatatlan 
következményei az emberiség fennállása óta bizony történelmileg bizonyítottak – ám az EMBER 
mégsem tőrheti buta birkaként a rajtaesett megalázó erıszakot, hisz még az oktalan állat is fellázad 
néha, ha bántják...” 

Akik közelrıl ismertek, szerettek vagy csak tiszteltek, gondolkodás nélkül kijelentették, hogy 
bátran cselekedtem akkor, amikor nekimentem annak a cégéres gazembernek, aki minden téren 
visszaélt a hatalmával, mióta TSZ elnök lett. „Nagytermészete” miatt pedig se lány, se asszony tıle 
biztonságban nem lehetett… A Valent Gabi lám, mégis felvállalta a harcot, bár az erıviszonyok 
elıre sejttették a küzdelem kimenetelét… Néhány asszony (akikrıl nyílt titok volt már, hogy 
bántalmazza a férjük) az eset után napokig tőntetett Bazsoki Ignác házánál, míg én a Lét és Nemlét 
határán kómában feküdtem a megyei Kórház intenzív osztályán… 

Voltak persze, akik élesen bírálták „lovagi hısiességemet”… 
– Megvan annak a törvényes rendje-módja hogyan kell eljárni ilyen esetekben. Föl kell jelenteni a 
gazembereket. Az önbíráskodás nem vezet jóra. Most mit ért el vele? Talán az életével fizet… 

Sokan pedig azért fanyalogtak, mert sejtették (tudták is), hogy nem a kegyetlen erıszak miatti 
felháborodás adott erıt és vakmerıséget a – valóban! – át nem gondolt, akár az öngyilkossággal is 
felérı tettemhez, hanem az erdésznı iránti, nyíltan felvállalt vonzalmam. Szemtılszemben nem 
akadt „vetélytársam”, de tudtam, hogy a szép és egyedül élı elvált asszonyra Kövesd határain túl is 
fente a fogát (s egyebét) pár férfiember… S nem bánták volna, ha kiiktatódom… akármilyen úton-
módon… De fıként állt ez Bazsokin kívül Völgyi elvtársra, Kakas-Kecskés Palira… s tudnék még 
neveket mondani… 

De minek. 
Ha Berki élt volna még, ı vagy lelövi, vagy kiheréli Bazsokit. 
Hivatalból viszont senki sem lépett: nem tett feljelentést –, én sem –, mikor felgyógyultam 

sem. És késıbb sem. Soha. 
Megúszta. 
Pártfegyelmit sem kapott, talán csak néhány ejnye-bejnyét a tisztességébıl teljesen ki nem 

kopott feletteseitıl… 
Igaz: a felesége elvált tıle, de év se telt el s pesti csajt hozott a hajdani Orláthy-villából 

Bazsoki kastéllyá avanzsált (átépített) falak közé. 
A F.–i Hírlapban persze megjelent egy elítélı, kemény cikk az esetrıl, nevek nélkül, naná! – s 

még pár hétig elsıszámú beszédtéma is lehetett Kövesden, s a környéken, pár helyen… 
Aztán hamvába hullt az érdekessége, mint minden másnak szokott, ami a „kívülállókat” 

hajszálnyit sem érintette. 
Szeretteim életében viszont feszült várakozással és aggódással teli napok, majd a teljes 

felépülésemig hetek, hónapok és évek következtek. 
 

 
Folytatjuk… 
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ÓDOR GYÖRGY 
 
Nyár 
  
Fényes haraggal 
éget a nappal, 
lángban állnak az ablakok. 
Kutya sem ugat 
most körbe udvart, 
hős árnyékba szaladhatott. 
  
Az Alpokalján 
a szél sokat jár, 
rázkódik, zörög a szekér, 
elvárnak vissza, 
hol bánattiszta 
szemekkel megszülettem én. 
  
A szélbıl jöttem. 
Azért zörögtem, 
vihar dobbant, ha itt vagyok. 
E másik tájon 
meg nyár világol. 
Így karolnak a csillagok. 
 
. 

 
Magánszféra 

  
Becsengetett egy idegen.  
Közöltem vele, itt nem lakik senki,  
hitetlenkedve nézett rám, 
mondtam, talán meghaltak,  
jöjjön be, nézzen körül. 
A szobák, a konyha, minden helyiség,  
tessék, na látja, a viszontlátásra. 
Utána nézve megsajnáltam,  
holt fehérré vált, a folyosón állva. 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 104 

 
 
 
 
 

SASS ERVIN 
 
 
Most merre? 
 
valaki szembe jött velem 
találkozunk megismerem 
 
tizennyolc éves a szegény 
a tablóról lépett elém 
 
miért jössz vissza kérdezem 
„az út arra reménytelen” 
 
 
1938 
 
volt a korzón egy kisgyerek 
ott sétált boldogan veled 
 
a szemében mint most nekem 
az ismeretlen félelem 
 
ha odaszólnék várjatok 
hiába úgysem hallhatod 
 

 
 
 

SASS ERVIN, Keskeny úton, Békéscsaba, 2010, Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház 
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SZABÓ GITTA 
 
Amikor valaki szeret 
 
Amikor valaki szeret, 

Minden gondolata Tied. 

Melletted eltörpülnek mások, 

Nem létezik senki e világon. 

Szíve dobbanása neved, mely 

Ajkáról mézkén cseppen. 

Édes csókká forr össze, 

A csak veled érzésével. 

Neked adja teljes lelkét, 

Benne izzó hőségét. 

Fogadd el! 

Tégy vele kedvedre! 

Gyúrd össze Magaddal! 

Hívd egy közös kalandra! 

Örökre! 
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BALOGH ÖRSE 

 

Fények és árnyak 

 

Fák, virágok, fények, 

megállapítható, hogy  

fény nélkül nincs…  

Feloldódás, sugaras fehéren  

furcsa félelemmel… 

A fiatalság titka még  

olykor visszaragyog.  

Figyelmeztetés! Felismerhetı  

fájdalom után, filmszakadás.  

Emelt fıvel… fehér ajtón…  

Csak a fényképen maradnak  

fények és árnyak…  

Földetérés!  

Fohász- rakétán landolok.  

Fény vagyok!  
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VERASZTÓ ANTAL 
 

Tyúklépés 
 

Nem az anyám, meg a nagyanyáim által sütött tyúkláb nevezető zsírban sült tésztafélérıl fog szó 
esni, bár máig kedvelem ezt a finom ételt, s meg is érdemelne egy fejezetet az elkészítési módja, meg az 
élvezete. 

Azok közé tartozom, akik egész életükben tyúklépésnyire állnak a szerencsétıl, meg miegyebektıl. 
Az életben ugyanis nem minden elhatározás kérdése, néha a dolgok maguktól kelnek életre. Így volt ez 
azon a bizonyos ıszön is, hirtelenfaggyal toppant közénk. Környékünkön az árokparti gyeptakaró olyan 
lett, mint a molyrágta szınyeg. Tyúklépésnyire álltunk a téltıl. 

A hagyományok folytatásának tőnik a gyerekkor-íző trafik elnevezés felújítása, meg a természettel 
való újraismerkedés igénye is. Ha eltelt idımnek régebbi részét visszaidézem, mindenféle masinériát 
mellızve bármikor, bármely égtáj felé nekiindulhattunk. Akkor még a táj tyúklépésnyire állt elıttünk! A 
kis és nagy szúnyogok közt se tettünk különbséget. Közelmúltban tett sétám alkalmával egy utcai 
árusításon szemügyre vettem néhány szem túlérett gyümölcsfélét, azt mondták rá, avokádó, aki vett és 
evett belıle, az egy tyúklépéssel elıttem jár.  

El ne feledjem némely utazáshoz menetrend is szükséges. A Thomay-féle menetrend szerint: „Bárki, 
bármikor, bárhová, indulhat gyalog.” A menetrendhez tartozó papírüzlet Orosházán a Meszes-kisköz 
egyik sarkán volt található. (Már csak ezen a múltbeli utazáson ejthetjük útba, régen lebontották.) A nagy 
természeti díszletbe mi emberek is beletartozunk (régebben legalább is így volt,) jelmezeinkkel együtt. 

Emlékszem gyermekkoromban tyúklépésnyire álltunk a szegénységtıl, ezért anyám minden munkát 
maga végzett. Nem mosatott, nem vasaltatott, szabott, varrt, régebbi ruháit meg ruhafestékkel egyszerően 
átfestette. Az orrom memóriája szerint ehhez a mővelethez valamiféle ecetes öblögetés is hozzátartozott. 
A mi családunk jelmeztárában kalapja csak apámnak volt. A természetbe meg mindennap kijártunk. 

„My home is my castle”, így angol eredetiben nem, de magyarra értelmezett állapotában apám is 
ismerte a mondást: az én házam, az én váram! Tartotta is magát hozzá. Az utcaajtó szertartásszerő 
bezárásával, a bőnök is kirekesztıdtek. Azért a mi életünknek is voltak szövıdményei, meg ami még 
ennél is rosszabb, haszon nélkül való kedvtelései, szegény-félékhez úri passzió, az olvasás. A kilincsen 
volt a kezem, mikor mindez eszembe jutott csak egy tyúklépés választott el attól, hogy nekiinduljak 
valahová. 

Persze mi nem úgy teázkodtunk mint az angolok, akik könnycseppnyi citrommal vagy tejjel 
ízesítették a teájukat. Felénk való józan parasztember, különben sem vetemedett volna arra, hogy teájába 
tejet löttyintsen. Délután öt óra tájt pedig még úgy tele volt a két keze munkával, hogy nem is tudta volna 
mibe fogni a 

bögrét, ezért az ötórai tea kimaradt az életébıl. A forró vízbe való is legtöbbször helyben, illetve a 
bennünket körülvevı határban termett meg. 

A kamilla, amit székfővirágnak hívtunk, a hársvirág, a bodzavirág, a csipkebogyó, a csalánlevél 
voltak a legismertebb és legkézenfekvıbb tea alapanyagok, amelyeket mi ismertünk, Isten patikájából, 
no meg a planta tea, ami nem más, mint szárított szederlevél. Köhögésre vöröshagyma-héj vagy dióhéj-
teát is fızött nagyanyám, ha volt méz a háznál, akkor a biztosabb hatás kedvéért azt csorgatott bele. 
Boltban kapható teafüvet, mi is ritkán vettünk, pénzkidobásnak számított, meg nem is ízlett igazán. 
Sokkal jobb volt nála, a gyönyörő színben pompázó illatos, hársfatea. 

İseim se az örökkévalóságra törekedtek, hanem csak arra, hogy dolgaik és tetteik ne veszítsék el 
elıttük azonnal értelmüket, mert akkor megmutatkozott volna körülöttük a semmi, ami körülvette ıket. 
A nép közül valók voltak, olykor az evangélikus templom hős falai közé is betértek, valami mást hallani, 
mint a mindennapokkal együtt járó beszéd, valami léleknek való szavakra áhítoztak. 

Ha nem is tudták ezt olyan szívhez szólóan megfogalmazni maguknak, mint korabeli lelkészük, 
Horváth András. Ükapám és hites társa, Horváth Örse még Orosháza elsı papjának szavait hallgathatták, 
aki kimondta helyettük: „Fürdik a lélek, tisztálkodik a szív a templom áhítatos csendjében.” 
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KREISCHER NELLY 
 
Lelkek rabló játéka 
  
Láttál. Beengedtél. Hagytad. Akartad.  
Tekervényeid zugában megültem. 
Írtál, választ vártál. Nélküle aludtál. 
Álmodtad-e válaszomat kimerülten? 
  
Én láttalak, tárt kapumon beléptél,  
agysejtjeim rejtett odújába tértél. 
Újra írtál, nekem ez sokat jelentett.  
Pendült egy húr, ami nálam a kezdet,  
ám vészcsengım már vadultan csengetett. 
Végül is nem küldtem válaszlevelet. 
Pedig hogy szerettem volna kérdezni! 
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” 
  
Ezer kérdés, taktikázás, hogy lenne jó? 
Út-variációk , melyik a járható ? 
Céltalan, mégis célt érni akaró. 
Izgalmas játék, és véresen való! 
A várakozás permanens remegése, 
egyesülés öröme, válás vesztesége. 
Elıször magad veszíted a másikban el,  
majd ıt is, mikor már egység nem ölel. 
Aztán, mint héjanász az arany-avaron, 
se vele se nélküle. Fáj nagyon nagyon.  
Egymás gyötrése minden alkalom. 
Régen felejtett, de én még nem unom. 
Vagy én mennék már, de kötıdik, tudom. 
Érzelem-kapcsolat. Bonyolult, kusza  
Hova fajulhat el még, hova? 
Nem szerelem ez, és nem is viszony. 
Lelkek rabló játéka lesz bizony! 
  
Akarjuk, bár idırabló, értelmetlen. 
Megint kíváncsiság fogságába estem, 
bontogatás, feltárás-öröm hoz lázba,  
a nemesnek hitt tartalom megkapása,  
s bár tudom azt, soha fel nem nyithatom, 
mégis, újra és újra próbálkozom. 
Tudom azt is, nincs benne érték semmi, 
de izgalmas játék. Egyszerően ennyi! 
Erıpróbálgatás minden ily alkalom,  
gyızni akarás diadal-érzete hajt, s hagyom. 
mert „Homo ludens”-nek lenni jó nagyon! 
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HABOS LÁSZLÓ 
 
Szabad vagyok 
 
Nyitva az ajtó 

ma tolvaj járt itt 

elvitte minden kincsem 

amit csak talált itt 

szép vágyaim 

csodálatos szerelmes álmaim 

kapzsiságom 

régen elveszített ifjúságom 

gazdagságom 

soha el nem adott szabadságom 

szelídségem 

a kardból kovácsolt ekémet 

békességem 

az oltárra tett minden kérésem 

hiúságom 

bőnbánatban rám tört némaságom 

könnyeimet 

könyvekbe meg nem írt verseimet 

ajándékom 

mennyei fénybe veszett árnyékom 

nyitva az ajtó 

ma tolvaj járt itt 

elvitte hitvány kincseim 

semmi sem maradt itt 

mostantól szabad vagyok! 
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KÖVES JÓZSEF 
 

Házimozi 
 

– Mit nézne meg, uram? – kérdezte a patikus hölgy. 
Csinos volt, mosolygós szıke. 
– Talán… Talán valami jó kalandos vámpírfilmet. 
– Három D-ben? 
Hajdani középiskolámra gondoltam. A három D-be jártam. Még ma is fel tudom mondani az 

osztálynévsort. Altay, Bacsó, Bodori, Darvas, Epstein, Heller, Jánosi… Itt megálltam. Hirtelenjében 
nem tudtam tovább. Talán a memóriára is kéne valami… 

– Jó, legyen három D-s. 
A hölgynek eltőnt a mosolya. Hivatalos arcot vágott. 
– A három D vényköteles. Van receptje? 
– Nem, nincsen… Nem szeretek orvoshoz járni. 
– Akkor mégis… mit adhatok? 
– Valami régi melodrámát esetleg. 
– Van. Például a Casablanca Bergmannal és Bogarttal. De ha allergiás vagy túlérzékeny, akkor 

ne szedje… Súlyos légzési elégtelenséget okozhat. 
– Köszönöm. Akkor inkább valami régi vígjátékot… 
– Persze. Amerikait? 
– Lehet… De tılem jó az olasz vagy a francia is. 
A hölgy rám nézett. Most megint könnyed, mosolygós volt a tekintete. 
– Fáradtság ellen? 
– Mondjuk… 
– Van egy koktél. Összeállítás régi vígjátékokból. Van benne csehszlovák, orosz, olasz is. Aztán 

Zoro és Huru, Abbot és Costello, Stan és Pan. Chaplin is. Meg Marx… 
– Marxot most nem kérek. Félreérthetı. 
– Igen. Sajnos elkerülhetetlenül vagy egy kis mellékhatása. Mint mindennek. És figyelmeztetem: 

a terhesség idıszakában nem ajánlott. 
– Nem vagyok terhes. Láthatja. 
– Látom, uram, de azt gondoltam, talán a kedves felesége. 
– Nyugdíjas. Akárcsak én. 
– Itt van a nyugdíjas igazolványa? Akkor tudok adni tíz százalék engedményt. 
– Igen, tessék… Van még valami, amit tudnom kell? 
– Igen. Hogy naponta legfeljebb három szem. 
– Kérem. Mennyit fizetek? 
– Levonom az engedményt, és így négyezer-ötszáz forint. 
– Hm… Nem kevés. De már elszántam magam. 
– Parancsoljon, uram. 
Azért a biztonság kedvéért megnéztem a dobozt. 
Megnyugodtam. 
Rá volt írva: filmtabletta. 
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NYAKÓ ATTILA 
 
A nagy zabálás 
  
Kertem mélyén Vakond Vazul 
vacsorája végén lazul. 
Sajtos bajor pajorkaraj, 
jácinthagyma, párolt paraj, 
  
pocokpacal, pácolt álca 
nyősaláta ágyon, tálca 
kandírozott termesztrüffel: 
csoda, ha most nem püffedsz fel? 
  
Szörnyő beteg szerencsétlen, 
maradt volna inkább éhen! 
Sıt, bosszantja még mihaszna 
sarja, pimasz kis Vanessza! 
  
Pipa is rá minden okkal: 
sült imágódarabokkal 
bábozik az asztal alatt, 
játék néki minden falat. 
  
Nekem is az minden bető, 
rajongásunk egyöntető: 
Happy Meal-ben rendelt menü, 
McBogár’s-os levéltető, 
  
vagy öncélú szócunami, 
netán bárgyú lózung, ami 
tovaszáll, mint mindannyi gond, 
teszünk mi rád, torkos vakond! 
 

 
 
 
 

 
 

TRAUTSCH TÍMEA  rajza 
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VERMES GYÖRGY dr. 
 
 
Tekercses tekercs 
 
 

Fecskendı tekercsre mászott fel a csiga, 

Beleszeretett, lesz ebbıl még galiba! 

Lenne hozzád egy kérdésem, 

Mikor végzel, mondd szépségem? 

Menjünk sétálni, mint egy pár csiga-biga! 
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MESTER GYÖRGYI 
 

Iskola az ırület határán 
 

A kisközség nem csak kicsi volt, de szegény is. Nagyon szegény. Ezért, amikor a közös pénzbıl 
nem futotta saját iskolára, a település lakosai elhatározták, önerıbıl oldják meg a dolgot. Az 
építıanyagra valót összeadták, aki meg pénzzel nem tudott hozzájárulni, elment a kımőves mellé 
maltert keverni, homokot hordani, téglát adogatni. 

A falu felvégére tervezett épületet gyorsan felhúzták, de az egyszerő, tégla alakú építmény külsı 
festésére már nem tellett. A sors azonban úgy akarta, hogy ez is meglegyen, még mielıtt az új tanév 
megkezdıdött volna. A település eleddig egyetlen, állam által finanszírozott „komoly” középülete a 
pszichiátriai intézet volt, a köznyelv szerint, a helyi „bolondokháza”. Ezt vagy két évvel korábban 
telepítették a község alsó határába, felújított, hosszan elnyúló parasztház volt, s hogy mégse tévessze 
össze senki a termelıszövetkezet fehérfalú irodáival és melléképületeivel, rikító sárgára festették. 
Talán elszámolták magukat a megyeszékhelyen, amikor húsz nagydoboz festéket küldtek a külsı 
falak színes vakolása céljából, de jócskán maradt belıle. A bolondokháza igazgatójában volt annyi 
közösségi érzés – végtére is, a falu is „megtőrte” az ı intézményét -– hogy a maradék festéket 
felajánlja az új iskola festésére. 

Így hát, ez is meglett. Már csak a tanerı toborzása volt hátra, s ment is a dolog simán, de a vége 
felé megint csak probléma adódott. Épp úgy, mint a festéknél, egyszer csak elfogyott a lendület, s 
pénz is csak nagyon kevés maradt a kasszában a tanárok fizetésére. Mivel az igazgatónak se tudtak 
volna többet ajánlani, mint egy egyszerő szaktanárnak, nem is akadt vállalkozó. A jelentkezık csak a 
bemutatkozó beszélgetésig jutottak el, azzal már fordultak is ki az ajtón. Ilyen kevésért senki nem 
akarta vállalni az iskola dirigálását. 

A sok hiábavaló kísérletezés után, a tanári kar feladta. Mivel az a hír járta, hogy a legutolsó 
jelentkezı is, akit a városból küldtek volna az igazgatói állás betöltésére, hasonlóan a többihez, 
visszautasította a felkérést, hát a pedagógusok már azon egyezkedtek, negyed évig az egyik, azután 
meg a másik vezeti az iskolát. Kezdje talán a történelemtanár, végül is, az az egyik legkomolyabb 
tantárgy, majd adja át a stafétát a biológiatanárnak, ugyanis az ı szaktárgya is fontos, s azután 
meglátják, ki lesz a soron következı „áldozati bárány”. Talán sorsot húznak majd, ki lát a jövıbe. 
Az egyeztetı értekezlet nyitott ablak mellett folyt, lévén meleg augusztus, s kellett a levegı, mégsem 
hallották meg annak a furgonnak a hangját, melynek a sofırje járó motor mellett tette ki egyetlen 
utasát a poros földútra. A jármő azután  megfordult, s tőzött vissza, a város irányába.  

Az újonnan érkezett egy darabig csak szemlélıdött a hosszú, sárga téglaként elnyúló 
épületegyüttes elıtt, majd elszánta magát, és bıröndjével a kezében, belépett a kapun. Kicsit 
csodálkozott, hogy nincs kapus, se porta, ahol az érkezıket fogadnák, de mivel rá volt bízva, hogy 
egyedül eljön ide, és maga intézi a további sorsát, hát nem visszakozhatott. 

Épp, amikor beért az üres folyosóra, a tanáriból – nagy lendülettel, kellıen felpaprikázott 
hangulatban, mivel tantárgyát nem sorolták az elsık közé, hogy az az ideiglenes igazgatóságra ıt is 
feljogosítsa –, kivágódott a zilált külsejő, középkorú matematikatanárnı.  

Kit keres? – meresztette rá apró szemeit szarukeretes szemüvege alól a jövevényre. A férfi kicsit 
megszeppenve válaszolt: Engem ide küldtek. A városból? Onnan. Mondták, hogy jöjjek ide, s majd 
itt intézik az ügyemet. 

Az asszony meglepetésében összecsapta a kezét. Szent isten, csoda történt! A városból mégis 
küldtek valakit! Azzal karon ragadta a férfit, és betuszkolta a tanáriba. 
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Minden szem a belépıre irányult. A karját még mindig markában tartó asszony odairányította az 
asztalhoz. A vita nem vita többé – kezdte. A kérdés eldılt. İt küldték a városból, meg vagyunk 
mentve! 

Az asztal körül ülık pillanatnyi dermedtség után felugráltak, és egymást félretaszigálva 
igyekeztek az újonnan érkezett felé, hogy elsıként kezelhessenek vele. Mégis csak sokat számít az 
elsı benyomás, hiszen ı lesz - remélhetıleg sokáig -, a legrangosabb közülük, a fınökük. 

A férfi szemlátomást meg volt illetıdve, s a rajongó pillantásoktól körülvéve, melegen 
viszonozta a kézfogásokat. Nem is gondolta volna, hogy ilyen helyeken ennyire örülnek az 
embernek, biztosan jól fogja itt érezni magát, ezek között a kedves emberek között.  

Mikor az üdvözléseket követıen maga is szóhoz jutott, elsı kérdése az volt, hol lesz 
elszállásolva. A történelemtanár, feljogosítva érezvén magát, hogy a többiek nevében is szóljon, 
hiszen percekkel ezelıtt még maga is majdnem igazgató volt, fennhangon kezdett gondolkodni. 
Egyelıre az igazgatói iroda melletti pihenıt vehetné igénybe alvás céljából, aztán majd kerítünk 
valami jobb helyet, odabenn a faluban - mondta. A többiek helyeslıen bólogattak. Ezzel is kilıve 
egy probléma, amit nem nekik kellett megoldani. Amikor pedig az étkezési lehetıségek felıl 
érdeklıdött a jövevény, a matematikatanárnınek jött egy korszakalkotó ötlete. Majd lejár a faluba, a 
nıtlenek é bár még nem is tudjuk, Ön egyedül kíván-e itt maradni é, a Kozma-kifızdébe járnak enni. 
Az magának is megfelelne, már ha egyedülálló. A férfi biztosította a tanárnıt, hogy egyedül kíván itt 
maradni. Akkor ez is megoldva – nézett körül diadalittasan, a zilált külsejét idıközben észrevétlenül 
rendberakó középkorú tanárnı. Végtére is, sose lehet tudni. A leendı igazgató ugyan nem igazán az 
ı korosztálya, de egyedülálló. És a magány, különösen itt, távol a megyeszékhelytıl, nagy úr.  

A férfit, aki pillanatnyilag több kérdéssel nem állt elı, csapatostul kísérték az átmeneti szállásra, 
az igazgatói iroda melletti pihenıbe. A férfi, körülnézve a helyiségben, magában konstatálta, 
rosszabbra számított, itt, ameddig szükséges, ellehet. Csak azon csodálkozott, hogy az étkeztetés 
nem helyben, az épületegyüttes területén zajlik. De hát ahány ház, annyi szokás. Volt ı már rosszabb 
helyen is, átmenetileg. 

Miután fogadói szétszéledtek, berendezkedett a helyiségben, kipakolta bıröndjébıl a kevéske 
szükséges holmit, és egy kicsit ledılt a heverıre pihenni. Senki nem zavarta. Mikor órákkal késıbb 
megébredt, hirtelen azt sem tudta, hol van. Azután eszébe jutottak a délután történései, az érkezését 
követı események. Jó hely ez, szögezte le magában. Megéhezett, ezért felvette a zakóját, és azzal a 
szándékkal indult neki, hogy bejelenti távozását, de az épületben, bárhová nyitott be, senkit nem 
talált. Végül is vasárnap van – gondolta – majd a következı nap tüzetesebben körbenéz. Az egymást 
követı termek mindegyikében néhány padsort talált csupán, úgy vélte, itt tarthatják a 
foglalkozásokat. Akadály nélkül kijutott az épületbıl, a kapu se volt kulcsra zárva, mint ahogy 
érkezésekor is nyitva találta. Ismét konstatálta, nem is hitte volna, hogy egy ilyen isten háta mögötti 
kis településen, ennyire modern gondolkodású emberek élnek és dolgoznak. 

A faluban, mintha mindenki tudta volna, kicsoda is ı, udvariasan elıreköszöntek neki, amit ı 
hasonló szívélyességgel viszonzott. 

Az említett kifızdében is nagyon barátságosan fogadták, a fogyasztásáért nem fizetett, mivel úgy 
gondolta, ez benne lehet az ellátásban. Azt ugyan nem hallotta, mert addigra már kilépett a 
helyiségbıl, amikor a kifızdés félhangosan a következı megjegyzést tette a nejének: azért ezt a 
jövıben nem vezetjük be, hogy akárki is, legyez bármilyen fontos ember, ne fizesse ki, amit 
fogyasztott. 

Visszaérkezvén a hosszú, sárga épülethez, most is mindent tárva-nyitva talált. Talán ıt várták, 
gondolta, és azért nem zárták be a kaput. És milyen elızékenyek, mindenre gondolnak. 

Másnap reggel hangos zenebonára, óriási ricsajra ébredt. Úgy érezte, mintha a saját agyában 
kalapálnának. A csattogó, dobogó, pufogó hangokba üvöltözés vegyült. Magára kapkodta a ruháit, s 
kezét a fülére szorítva, kilépett a folyosóra. Kisebb csoportokra szakadva 50-60 gyereket látott, akik 
össze-vissza rohangáltak, cipıikkel csattogtak, ütötték a falakat, püfölték egymást, és közben 
fülsiketítıen ordibáltak. 

Egyszer csak, csengı hangja vágott bele a fertelmes alapzajba, mire a gyerekek, egymást 
taposva, lökdösve benyomultak a padokkal berendezett termekbe. Úgy gondolta, ez valami 
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gyerekszekció lehet, szörnyő dolog, hogy már a kiskorúak között is ennyire sok az otthon 
kezelhetetlen, koordinálhatatlan, fékezhetetlen személyiség. 

A gyerekek eltőntével, a zaj kissé alábbhagyott. Míg azon töprengett, neki vajon melyik terembe 
kell mennie, hirtelen rátört a régi érzés. Váratlanul jött és feltartóztathatatlan volt. A rémülettıl 
felgyorsult a szívverése, agyát mintha abroncsok szorították volna össze. Ismerıs volt az érzés, mely 
zárt térben, s mindig akkor jött rá, ha valami szokatlan dolog felborította a lelki egyensúlyát. Ez 
most valószínőleg a gyerekek magukból kifordult látványa, s az ırült ricsaj volt, mely a végsıkig 
felzaklatta. Érezte, nem tud többé uralkodni magán.  

A testét elöntı forróságtól azt hitte elég, ezért kezdte tépkedni magáról a ruháit. Már anyaszült 
meztelen volt, amikor a tanáriból elıbukkanó matematikatanárnı meglátta. Az asszony  sikoltozni 
kezdett, s ez az ı rémületét is, csak még tovább fokozta. A nı felé indult, hogy elhallgattassa, az 
azonban megfordult, és futni kezdett a kijárat felé. Az ajtóban beleütközött két talpig fehérbe 
öltözött emberbe, akik továbbengedték, de ugyanazzal a mozdulattal elállták az útját a meztelenül 
rohanó férfinak.  

A folyosón közben felbukkantak az elsı óráikra igyekvı tanárok. A történelemtanár ijedtében 
eldobta a naplót: de igazgató úr – kiáltott fel –, mit mővel?! 

Az egyik fehér ruhás ember ekkor szólalt meg: szegényt rossz helyre hozta a sofır. Még új 
ember, tegnap volt az elsı útja. Összekeverte a két „sárga” házat. Majd a pokrócba burkolt férfit 
társával közrefogva, kifelé indult. A sóbálvánnyá vált kis csoport megnyugtatására azonban, 
távozóban, még visszaszólt: amúgy az „igazgató” úr nem közveszélyes. Csak mániákus vetkızı. Ha 
nyugtalanságot észlel, erıs hangokat, zőrzavart, maga is idegessé válik, aztán jön a vetkızés. Kár 
volt rábízni, hogy a sokadik kezelésére önként, kísérı nélkül vonuljon be… 

 

 
 

grafika: KEGLOVICH MILÁN 
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VASI FERENC ZOLTÁN 
 
Az éj magtárába 
 
Könnycsepp sója! 
Nyarak, telek. 
Szenvedtettelek, 
én Jóanyám. 
 
Apám könnye 
az elsı teher. 
Kegynehéz súly 
mikor sikert 
 
értem el korán. 
Honnan jöttél? 
Templomból! S késve – 
a tőzriadó végére. 
 
Jutalomkönyvek, 
miktıl meghasonlok, 
hitben, szeretetben. 
Hát megérte? 
 
Lett egy fiam! 
Sok böjt elıtte, 
utána. Csaptam volna 
másnak a szelet, 
 
ez a lét  cigány 
Babilon-fogsága. 
Bánhatom évtízeim, 
lelkem: csukott zárka. 
 
Fenn akadok egy csillagon, 
néha azt remélem, 
Anyám képét nézegetem, s 
szakadnék  ki a fénybe – 
 
Holdhiányos légben – 
búza(csillag)paránynak. 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 117 

 
 
 

VERRASZTÓ GÁBOR 
 

Eposz hárfára és tejesemberre 

 

A munkásnegyed lepusztult tömbje úgy feketéllik a nyálkás hajnal szürke 

ködfátyola alatt, akár a gondozatlan temetı szélmarta sírköve. Még az 

önérzetes, de babonás utcaseprık sokat emlegetett kísértetei is otthon ülnek a 

túlvilágon, pedig most nem kellene félniük, hogy előzi ıket a virradat. Csupán 

apró, sárga lámpások, a csempézetlen, gıztıl felhólyagzott vakolatú 

fürdıszobák keskeny ablakai fénylenek fel sorra a tőzfal közepén tátongó 

lichthofban. Ilyenkor szárazon maradnak a nıi kecsesség formavilágát idézı 

öntöttvas kádak, és a piac alá futó csatornából is jobbára csak vizeletszagot 

cipel az épületen versenylóként átügetı huzat. A hentesbolt elıtt cirmos 

kandúr gubbaszt, szırét felborzolja, talán szúrós bundájú sündisznónak álcázza 

magát. József levesz a jégrıl egy szelet halat, kis kockákra vágja, és azon a 

zsíros deszkán, amin ı is enni szokott, a macska elé tolja. Nem sajnálja a 

portékát, a pontyok akkor láttak utoljára vizet, amikor meglocsolta ıket, hogy 

három napja megüvegesedett szemük legalább annyira csillogjon, mint a 

fényesre koptatott rézkilincs. Az utca szebbik oldalán egy klinkertéglával 

csinosított ház magas teteje a nyirkos cserepek, és száz esztendı súlyától 

rogyadozik. Napfényt keresı emeleti ablaka mögött a beteg kislány már 

felébredt, nagyanyja szúette hárfáján játszik. Áttetszı, vézna ujjai gyengéden 

simogatják a húrokat, ilyenkor fátyolszárnyú tündérként egy boldog, képzelt 

világban repdes önfeledten. Megjön István, a tejesember, nemcsak a kocsit, 

fájós lábát is húzza, mikor a küszöbre teszi, halkan összekoccan a két üveg, 

oldalukon a lassan csorgó harmatcseppek a gyékénytörlı felé igyekeznek. 

Gizike, a házsártos szomszéd résnyire nyitja ajtaját, ezúttal elégedetten bólint, 

ma hétfı van, a házi túró csak szerdán érkezik. De aztán nehogy megint olyan 

leveses, savanyú legyen, mint az elmúlt héten, dörmögi magában. 
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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF 
 
Menekült kastélylakó 
 
Bár az égbolt éjjel teli, 

Ott, a Holdban én vagyok fönn, 

Anyám szemén földárnyék ül,  

Mélyén mégis élet rebben.  

 

Ölyv szívére csaphat, nem fél 

A menekült kastélylakó. 

Nincs a hiány rókalyukban, 

Sem keresett feloldozás. 

 

És mert álom az üres sík, 

És friss a testem a jóra, 

Minden halottban én múlok  

El, élıben feltámadok.   
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FETYKÓ JUDIT 

 
Berti, meg azok a dolgok… 

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

 
 
 

10. 
Berti nézte, ahogy az asszony csomagolópapírt rak a nagy, háromajtós hálószobaszekrény 

tetejére, majd feltesz rá néhány birsalmát. Hamarosan gyümölcsillat töltötte be a szobát. A körték, 
almák, birsalmák kamrában szoktak áttelelni ládákban, melyeket Berti két-három hetenként 
átválogatott. A szobai szekrény tetejére rakott alma, birsalma régi szokás volt, még a szülık, 
nagyszülık szokásai közül maradt meg, amit ık is követtek. Az birsalmák látványa, illata a végtelen 
távolinak tőnı, az idıbe már-már beleveszı emlékeket, néha csupán az emlékek foszlányait idézték 
meg, hajdani szobák szekrénytetıit, ahol a befıttek mellett almák sorakoztak, s fel-felvillantak 
nıalakok, nagyanyák, a férfi saját anyja, nıvére, húgai, de még a saját lányának alakja is a váltakozó 
élmények és érzések kavargásában. Berti meglepetten vette észre saját lánya, és legidısebb nıvére 
között hasonlóságot. Ezt az észrevételt egyelıre megtartotta magában, mert bárkinek mondta volna 
el a családban, az egy legyintéssel elintézi: ugyan már! ég és föld a kettı! Hát igen. Lívia az anyja 
hamvasságából sokat örökölt, a családon belül mindenki rácsodálkozott már kicsi lány korától: de 
szép vagy, gyermekem – mondták. És mégis… voltak mozdulatai, néha az arckifejezése, ami 
egészen olyan volt, mint a Margité… 

A férfi látta maga elıtt legidısebb nıvérét, aki birsalmasajtot fız. Margit magas volt, még 
Mamukától is magasabb valamivel. Margit fekete haját befonva a feje köré feltőzve hordta, 
szemöldöke sőrő és határozott vonalú, nagy sötétbarna szemei, hosszúkás arca, sötétpiros szája volt. 
Soha nem hízott el, szálkás húsú, izmos nı volt, mégis domborodó mellő, kemény-fenekő fajta, 
akinek még idıs korában sem kellett melltartót hordani, s az évtizedek múltán divatba jött egyenes 
szabású, városi szoknyákban hátulról senki nem mondta volna meg, hogy ez egy öreg asszony, ha 
nincs a fején az álladóan hordott fejkendı. Csúnya – mondták rá a falusiak. A lyány Mamuka elsı 
gyereke, ezerkilencszázban született, s utána hosszú évek teltek el, mire a többi gyerek világra jött. 
Mariska, azaz Mamuka, akkoriban elvélte, hogy tán nem is lesz nekik több gyerekük. Margit már 
nagy leányka volt, mire Berti, majd utána az elsı húga megszületett. A kislány pesztrálta a babát, 
majd sorba többi testvért. Mire a hetedik, a legfiatalabb, a kis Mariska a világra jött, Margit már 
férjes asszony volt. 

Berti évtizedek múlva látott egy filmet a tv-ben, megdöbbent, hogy a szép özvegyet alakító Irene 
nevő görög színésznı, az ı Margitjuknak hasonmása volt. Ott, az a színésznı különleges, szép és 
vonzerıvel bíró asszony, akinek a szerelméért férfiak versengenek –, itt, a dolgos, szerény Margit, 
akit a falu és a saját anyja sem lát szépnek, sıt, egyenesen csúnyának, akinek egy férfi sem akar 
udvarolni… Ki hát a szép? hol, mikor szép egy nı? és fıleg, mitıl szép? 

Ilyen késı ıszi, karácsony elıtti idıszak volt, mikor összekomendálták Margitot a leendı 
férjével. Berti húsz éves már elmúlt, ismerte a környék családjait, a leendı sógorról igen rossz 
véleménye volt. A hegyoldalra épült város szélén laktak Síposék, ez a Sípos Jani meg ritka otromba 
paraszt volt, és nem csupán azért volt paraszt, mert volt pár hold földjük, és azt mővelve éltek. 
Hanem a viselkedésében, megjelenésben volt ennek a férfinak valami mélyrıl jövı közönségesség, 
amit ı maga láthatóan magáénak érzett, s nem is akart soha más lenni, írni annyit tudott, hogy a 
nevét jól leírja, de mást nem, olvasni is nehezen, a világba meg úgy nézett, mintha az neki lenne 
kitalálva, s fıleg otthon vélekedett arról, hogy a férfinak mi jár, és ı mit vár az életétıl, mint leendı 
férj. Sokat várt. İk alig voltak középparasztok, ha a testvéreivel osztoznak a földön, még 
kisparasznak is a szegényebbje közé számított volna. A Margit jussával, mert erısen számított a lány 
jussára, már azonnal a nagygazdák közé emelkedett volna. Berti nem hagyta szó nélkül a dolgot, 
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kérdezte, hogy miféle dolog ez, Margitot összeboronálni ezzel a barommal, aki inkább nézi a lány 
hozományát, mint a lányt. Mamuka azonban fel volt háborodva, hogy miféle dolog ez, a lányok 
ügyeiben ı dönt. Egyébként is, Margitnak férjhez kell már mennie, elmúlt harminc éves, és aki ilyen 
szorgos, dolgos, hogy csak a munka érdekli, az végképp vénlány marad, ha nem gondol más az 
életével. A más itt épp ı, Mamuka, aki csak a lyány javát akarja. Arról alig esett szó, hogy Margit 
mit akar. 

Betakarítás után, késı ısszel meg is tartották a szerény eljegyzést, a következı évben meg az 
esküvıt, még a farsang idejében. A vılegény sokáig sopánkodott a győrő miatt, végül a 
legvékonyabb aranykarikákat választotta ki, mondván, hogy az csak asszonynak való bolondság. İ 
maga legszívesebben kölcsön kért volna egy győrőt, hogy a szertartásokra legyen, mert utána meg 
minek az… 

Margit a nagy hasával egy napon ismét megjelent a szülıháznál, a férje hazaküldte, hogy 
ameddig nem adják ki vele a földeket, addig vissza ne menjen. Mamuka nagyokat hallgatott. Öreg 
Berti nem sietett ezzel a föld átírással, akkorra már meg bánta, hogy engedett az asszonynak ebben a 
férjhez adási dologban. Még a lakodalom másnapján Berti megjegyezte az apjának, hogy vajon hogy 
bánt Margittal az a barom a nászéjszakán… Öreg Berti hümmögött, és nem szólt semmit. İ, meg 
Mariska igen nagy szerelemmel házasodtak össze. Mit szólt volna… Bertinek ekkorra már több 
szeretıje is volt, és érezte, és megértette, hogy a lányoknak fontos lehet ez az asszonnyá válás, tán 
azért is kergül meg sok, mert az ura csak legázolja, használja, aztán mikor az asszony valakitıl 
kedvességet, gyengédséget kap, szeretıt kezd tartani… Azt soha nem hitte, hogy Margitnak valaha 
eszébe jutna szeretıt tartani, de azt igen, hogy a nıvére megérdemelné, hogy szépen szeressék. 

Öreg Berti várt. Margit segített az otthoni munkákba, néhány nap után úgy visszaállt mindenhez, 
ahogy lány korában végezte. Mamuka sírt és kérlelte az urát, hogy adja ki a földet. A férj nem 
engedett. Mikor Sípos eljött a felesége dolgai felıl érdeklıdni, az após keményen rászólt. 

– Megmondtam, hogy örökölni csak a halálunk után lehet. Ha én meghalok, a feleségem lesz a 
haszonélvezı, de az ı haláláig ı sem adhat ki földet. Így rendelkeztem. Ezt akkor is megmondtam, 
mikor megkérted a lyányt. Ha a fıdet kérted feleségül, akkor meg nem kell neked Margit. Margit 
itthon marad, és itthon fog szülni. 

Erre nem volt mit mondani. Végül mégis hazavitte a városba a feleségét Sípos Jani, mert nem 
mert ujjat húzni az apósával. Margit kisfiút szült, majd néhány év múlva egy leánykát. Aztán jött a 
betegség, ami elvitte Sípos Janit. Margit nem kérte a jussát, nem is bírt volna vele egyedül, hazajárt 
a családnak segíteni, abból kapta meg minden évben a részét. A háború után hamarosan az állami 
gazdaságokba, a „közösbe” került a föld, (amiket hol jrd-nek, hol tsz-nek neveztek, attól függıen, 
melyik országban volt), akkor mindenki a közösbe járt dolgozni. 

– Ez az almaszag… – sóhajtott a férfi. – Mennyi régi emléket elıkapar. Egymásra rakódott 
rétegeket, amiknek semmi közük egymáshoz, és itt vannak, mintha csak nem rég történtek volna… 

– Öregszünk, öregem! Attól van…– válaszolt mosolyogva Erzsike, aztán ı maga is a 
gondolataiba mélyedt, majd egy idı után ismét megszólalt. 

– Talán attól van…ez a sok alma… ez az almaszag… 
 
 
11. 
Nehezen virradt. Berti feküdt az ágyban, néha felpillantott, a szemben lévı ablakok résein 

sehogy sem akart bevilágítani a nappal fénye. A hajnali vonat, a négyes, amivel Berti közel húsz 
évig járt munkába, már rég elment; töredékesen hallatszott, amint a hangosbemondóban beszélnek, 
meg az indulást jelzı fütty a pályaudvar felıl. Érdekes, gondolta a férfi, hogy ezekben a nedves, 
ködös hajnalokban jobban hallatszanak a távoli hangok. A kert alatt a hatórás, Szlovákiába átmenı 
vonat zakatolt végig, de fölkelnie még ekkor sem akaródzott. Az asszony már egy ideje a konyhában 
zörgött, a sparherdet (masinát) hamuzta ki, feltöltötte a vízmelegítıt, a spájzba ment, ahonnan 
kihozta a kukoricát, a hátsó udvaron kiengedte a ketrecekbıl a baromfinépet — azok is lassan, alig 
hangoskodva jöttek elı, a máskor oly megszokott tyúkudvari hangok ma reggel egészen 
visszafogottra sikerültek. 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2015. V. évfolyam 3. szám 
 

 121 

Az asszony ki-be járt a házba. Valami eshetett odakinn, mert hallatszott, ahogy a cipıje talpát 
leveri a küszöb elıtt. Berti még mindig nem szánta el magát a fölkelésre. Máskor ı etette a baromfit, 
míg volt disznó, azt is. Mióta nyugdíjba ment, átvette ezeket a munkákat az asszonytól. Az idén 
nincs disznó. Majd vesznek készen. Lehet, hogy vesznek. Olyan drága lett a takarmány, hogy nem 
érdemes egész éven cőrhıdni vele… Arról is volt már szó, hogy nem is kéne egy egész, de még egy 
fél disznó sem. Igaz. Az utóbbi években korlátlanul van hús a boltokban, és már nemcsak a 
hentesnél, hanem az áruházakban is tele a hőtıpult a hét minden napján. Lívia igyekezett lebeszélni 
ıket a disznótartásról, de még a kész disznó vételérıl is. Berti inkább hajlott arra, hogy elfogadja, 
amit a lányuk mond. Csak Erzsike morfondírozott rajta, hogy akkor hogy lesz a hurka, kolbász, a 
szalonna… …meg amit készíteni szoktak… A férfi megjegyezte: – A korral megváltoztunk. Úgyse 
bírunk már úgy enni, mint régen… meg aztán egész éven lehet venni fejet, lábat a húsboltban, 
bármikor csinálhatol hurkát… 

Kint a virradattal feltámadt az északnyugati szél. Megrezgette az udvaron lévı hatalmas diófák 
ágait-gallyait; a fák téli, lombtalan koronájának hajladozása jellegzetes hangot adott. A férfi 
szunyókált még egy ideig, ebbe a felületes alvásba belehallatszottak a környezet hangjai. Hét óra 
volt, mire fölkelt. Szalonnás tojás illata jött a konyhából, mire felöltözött, az asszony már tálalta is a 
reggelit. Pattogott a tőz a masinában, az idıs házaspár szó nélkül tette a szokásos reggeli szertartás 
dolgait. Néha összenéztek, mikor a nı a férfi elé tette a teát, közelebb tolta a sótartót. Végül a 
feleség is leült reggelizni. Berti elmosolyodott rajta, hogy egy életen át az asszony mindig saját 
magát hagyja utoljára… mindig ı az, aki utoljára ül le az evéshez… igaz, ı készítette el az ételt, ı 
tálalta ki, és ı vigyázta végig, hogy mindenki jóllakjon… úgy tudott kínálni, hogy még akkor is enni 
kellett, ha az embere nem volt eléggé éhes… 

– Vasárnap megkezdıdik az Ádvent – szólalt meg az asszony. – Vajon havas karácsonyunk lesz? 
– Ma reggel is esett valami, meglehet, fehér ünnep lesz. Milyen gyorsan elmúlik egy év… 

Mintha most lett volna tegnap, a tavalyi évvége. 
A férfi régi decemberekre emlékezett. Az Ádvent, a korai misére járás… falun fıleg az 

asszonynép járt el a rorátékra, meg az a néhány igen öreg férfi, akik már nem bírtak a kinti 
munkákban részt venni. Náluk annyi állat volt, hogy legkésıbb hajnali három órakor fel kellett kélni 
a férfiaknak, és nekilátni, hogy kiganézzák a tehenet, lovat, disznót. Aztán jött Mamuka meg a 
nagyobb lányok, megfejni a teheneket. Szagok idézıdtek fel az emlékekkel: a reggeli felkelés 
dunnaszaga, a csizmáé; a gyertyáé meg a petróleumlámpáé, a nyíló ajtón a fagyos kintbıl beáramló 
friss levegıé, az udvaré; a megnyitott istállóajtóból kivágódó, páradús, szinte gızölgı állatszag, 
aztán a szalmáé, a friss alomé, a szénáé meg a lucernáé; a fejéskor a sajtárba ütemesen surrogó 
tejé… az emlékek rejtett mélyének zugából levendulaillat jött fel, Berti maga elıtt látta még fiatal 
anyját, akinek a levendulaolaj volt a titkos illatszere, aki mindég vigyázott rá, hogy az ura ne találja 
izzadságszagúnak. Mikor Mariska kijött az istállóba fejni, a levendulaillat is vele jött, csak 
szerényen, alig érezhetıen. Talán még a tehenek is megismerték – anélkül, hogy egy szót szólt, vagy 
épp a tehén oldalra nézett volna, hogy ki van mellette –, errıl az illatról, a keze mozgásán, fogásán, 
ahogy lemosta, letörülte fejés elıtt a tıgyet, majd a szorításán, a fejés ütemén túl, hogy most ki ül itt 
az oldaluknál a fejıszéken. 

Reggeli után Berti elıszedte a képeslapokat meg a bélyegeket. Fel is írta egy füzetlapra, hogy 
kiknek kell karácsonyi lapot küldeni. A fényes felülető, fekete-fehér lapokon téli tájak, feldíszített 
karácsonyfák, karácsonyi csendéletek képei voltak. A férfi hozzáfogott, és szálkás, de kiírt betőivel 
sorra vette a testvéreit, aztán a felesége rokonságát. Mindegyiken az áldott karácsony, és persze a 
boldog újesztendı kívánása, szeretettel… Nem szoktak át a változó jelzık használatára, a boldog, a 
vidám és a kellemes karácsony nem jelenthette azt, amibe belenıttek, ami a sajátjuk volt: nekik a 
karácsony csakis áldott lehetett. Utoljára maradt a huszonharmadik lap. 

Lívia eltette a táskájába a lapokat. Kivárt. A rokonok majdnem minden éven igen késın adták fel 
az üdvözlılapokat, azok újév elıtt, de legtöbbször újév után érkeztek meg. A postai bélyegzın 
látszott, ezek a lapok azután indultak útnak, mikor már megkapták a apja által oly számon tartott és 
idıben feladott, feladatott képeslapokat. A lány úgy döntött, hogy csak annak adja fel a karácsonyi 
üdvözletet, aki nekik is ír… hadd érkezzenek meg elıbb a rokonok karácsonyi jókívánságai…  
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Az istállóról fıleg így karácsony táján eszébe jutott a születés... voltak errefelé is nagy 
szegénységben élık, akik a négyes pitvaron laktak, az is grófi birtok volt. Nem volt azoknak 
semmijük a puszta életükön kívül. Mégis házasodtak, gyerekeik születtek, tán még a gyerekek is az 
istálló szalmáján hálva fogantak meg, az asszonyok oda jártak ki az urukhoz, mert a házban, ahol a 
szoba négy sarkában négy család kucorgott, egy pillanatig se tudtak volna magukban lenni. Vajon ez 
itteni nép közt fog-e ismét megszületni a megváltó, ha egyáltalán ismét meg fog születni?... vajon 
mikor?... egyáltalán, ha tényleg úgy volt, ismét a Földre fog jönni? kikért? miért? Ezért a sok 
dzsama népért?... akiknek se istenük, se... Maga a fogantatás, a betlehemi születés olyan 
felfoghatatlan és egyszerre szorongást keltı és reményt ébresztı volt mindig a férfinak, hogy 
idınként — és ez az „idınként” általában Ádvent heteiben volt —, elıvette a bibliát, és újraolvasta 
az evángéliumoknak azokat a részeit, amelyek errıl írnak. Volt egy új bibliájuk is, azt már Lívia 
vette: a városka piarista öreg papjánál rendelte meg, egyik oldalán nyitott tartódobozban, bordó 
mőbırkötésben, a szokásos bibliapapírra nyomtatva, ám ebben az új és a mai nyelven megszólaló 
szövegben sok magyarázat, lábjegyzet, végjegyzet segített megérteni a szöveget: ezek a 
magyarázatok kitértek a hely földrajzára, az egyes szavak magyarázatára. Ez igen tetszett Bertinek. a 
nyugdíjas évek idején szokott rá a bibliaolvasásra, korábban a munkába járás alatt örült, ha 
ünnepkor, vagy téli idıkben végighever a díványon, és pihen, hisz másnap már menni kellett 
munkába. A háború utáni években még szombaton is dolgoztak, hosszú idı múlt el, mikor szombat 
délben véget ért a heti munka, majd még több, mikor már csak minden második szombaton kellett 
munkába menni…. Aztán nem volt ünnep úgy a karácsony, ahogy most már megint az. Az ideológia 
munkanapnak tekintette a karácsony meg a húsvét másnapot, és aki dolgozott, annak be kellett 
mennie a munkába. Ott ugyan semmi hasznuk nem volt, beszélgettek, vittek magukkal ünnepi ételt, 
azt megették, halkan énekelgettek az épp esedékes ünnep vallási-népi énekeibıl, ezt a vezetık 
figyelmen kívül hagyták, nem szóltak érte. De mégis ott kellett lenni, és nem lehetett otthon 
ünnepelni. Ezek a maiak már mit sem tudnak ezekrıl az évekrıl... Berti nagyot sóhajtott. Azok az 
évek... a háború utáni évek, vagy tíz év, talán több is... a világégés utáni évek... milyen furcsa: hol 
reménytelenséget, hol meg valami különös indokolatlan örömöt, már-már felelıtlenség érzését 
tartották fenn, ahol a minden mindegy után a túlélés hihetetlensége és öröme, és ezzel együtt az 
elveszett régi világ, a fronton, hadifogságban odaveszett sok rokon, sok nép hiánya feszítette a 
lelket. Berti öccse évek múlva került elı a hadifogságból, csont-bırre fogyva, a gyomra szita, ezzel 
kínlódott aztán élete végéig; a gyomorbaját az éhezés okozta, a rossz idegállapota meg a háborúban, 
a fogságban alakult ki... 

Berti egyik nagybátyja, aki nagy reménysége volt a szüleinek, görög katolikus pap lett. 
Középtermető, eszes férfi volt, úgy ragadt rá a tudás, mint izzadt emberre a nyári por. Az apja 
minden földjét, vagyonkáját eladta, hogy a fia tanulhasson. Ez a Mondy2 Miklós igen tudott nyelvet 
tanulni, több mint tíz nyelven beszélt, és a háború után ebben a városban is dolgozott a városi tanács 
épületében mőködı irattárban, latin, görög szövegeket fordított. Évek múlva kapott a püspöktıl egy 
távoli, kis faluban parókiát, ami a lakhatását is rendezte. A háború elıtt is megpróbálta az élet. Nem 
volt hajlandó a neki kijelölt paplányt elvenni, a gyerekkori szerelmét vette el, ezért aztán a püspök 
olyan távoli parókiára helyezte, ahol hét görög katolikus család volt. Meg is maradt a mondás a 
családban: tizenhétrıl hétre, Fancsikáról Tétre... aztán csak elkezdett haladni az egyházi ranglétrán: 
mikor a háborúnak vége lett, Beregszászban volt fıesperes. Akkor választásra kényszerült: vagy 
áttér pravoszláv papnak – ami látszólag nem is volt olyan nagy áttérés, a görög katolikus és a 
pravoszláv szertartás nagyrészt azonos, a lényegi különbség a pápához vagy a pátriárkákhoz való 
tartozásban van… –, vagy családostul viszik fogolytáborba. Mondy Miklós nem tért át. Majd húsz 
évig volt valahol egy munkatáborban. Meghasonlott lélekkel, majd mindenben csalódva került haza. 
A lánya közben felnıtt, a felesége megöregedett. A nık az átélt, elmondhatatlan szörnyőségek után 
soha nem tudtak félelem nélkül élni. Az öreg Miklós még ott megfogadta, hogy soha nem eszik húst 
(mert azt szerette a legjobban az ételek közül, és sok éhezésben nem volt már mit felajánlania az 

                                                 
2 http://www.karpatinfo.net/latnivalok/beregszaszi-gorog-katolikus-templom 
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Istennek, amit a maga nevében ajánlhat fel), ha hazakerülnek. Be is tartotta. Néha az asszonyi 
furfang zöldséglevesként tette eléje a húslevest, ezt aztán vígan kanalazta az öreg … Valahogy így, 
az Ádventben kerültek haza… az intai táborból való szabadulása után még öt évet várnia kellett, míg 
átjöhettek ukrán területrıl Magyarországra. İk is Dámócon telepedtek le a feleségével, a gyerekeik 
meg szerte az országban. Sokáig nem kapott semmiféle munkát. A görög papok azzal tértek ki elıle 
hogy: Miklós bácsi, már olyan rég nem misézett, nem engedhetem az oltárhoz. Akadt olyan is, aki 
kétségbe vonta, hogy egyáltalán pappá szentelték… A római pap hagyta Mondyt misézni, sıt, volt, 
hogy ha megbetegedett, az öreg pap ment helyette temetni… Groteszk helyzet volt ez, hiszen a 
faluban egy templom volt, abban miséztek a görög meg a római katolikus papok is… 

Végül megelégelte az öreg az egészet, és írt a miniszternek, akit hajdan hittanra tanított 
Fancsikán. Remélte, célba ér a levél, meg azt is, hogy nem lesz baja belıle sem neki, sem a 
miniszternek…3 

„Kedves Ilku Pál, én a te hajdani fancsikai hitoktatód vagyok, aki hazakerülve sok viszontagság 
után, bárhova fordulok, semmi kenyérkeresı munkát nem kapok. Misézni nem hagynak vallásom 
szerint. A falu tart el, ami nem mehet a végtelenségig. Kérlek Tégedet, hogy most, mikor ilyen nagy 
hivatalt töltöl be, jár el az érdekemben: itt a járásban valami munkát kapjak. Nem baj, ha fizikai 
munka lesz is. Szeretettel emlékezve Reád, tisztelettel küldi e levelet hitoktató, áldoztató papod: 
Mondy Miklós” 

A miniszter eljárt. Az öreget alkalmazták az újhelyi levéltárban. 
 
Berti kabátot borított a hátára, és kiment megnézni, jött-e posta. A postaláda üres volt. 

Északnyugatról felhık közeledtek, valami hóféle kezdett szitálni. 
– Nincs semmi – mondta az asszonynak, és kedvetlen volt, mert ı kitett magáért, megírta az 

üdvözleteket, a rokonság meg egy lapot sem küld. – Lehet, hogy a lyánynak van igaza, ezzel a sok 
lappal. Vajon ha mi nem írnánk nékik, akkor ınékik eszükbe jutnánk? 

– Ki kell próbálni… Majd húsvétkor. Csak annak írj, aki már küldött – javasolta Erzsike, aki 
sejtette, hogy a lányuk még nem küldte el a lapokat: kivár, és csak annak adja fel, akié már ideért. – 
Igaza van Líviának, mi jöttünk át, mi hagytunk ott mindent, ık élnek a nagy házakban, sokkal 
jobban, mint mi… aztán csak akkor küldenek lapot... – elhallgatott, érezte, hogy a férjében erıs 
indulatokat ébreszt az üres postaláda… 

Berti hümmögött. Magában érezte, hogy most, itt ezen az a Ádventen valami eltávolodott, még 
jó, ha el nem szakadt… ez a valami, ez a rokoni összetartás… van-e rokoni összetartás? Vagy csak ı 
hitte, hogy van, s valójában soha nem volt úgy, soha nem úgy volt, ahogy ı hitte? Nagyot sóhajtott: 
igaza van az asszonynak, azok ott maradtak a van-ban… mi meg itt tipródunk az emlékeinkkel… 
megint egy veszteség, ha csak még be nem igazolódik, hogy téved, mert a végén mégiscsak 
mindenki jelentkezik, legalább egy karácsonyi, egy megkésett újévi lappal…  

Ez a legújabb, a hétköznapjaikon valójában nem sokat változtató hiány tehetetlenség érzését 
keltette; a férfi nem akart még késı délután is kimenni, hogy hátha késett a posta, és jött valami 
lap… érezte, a végén saját maga számára is nevetséges lesz (mint valami ifjú szerelmes, úgy lesi a 
meg nem érkezı üzenetet…),  ami pedig még rosszabb, a végén még szánni fogja magát. Nem! 
Átéltek már annyi veszteséget, és mindég kimásztak valahogy belıle… İ ezt nem engedheti meg 
magának! Mit magának?! Ezeknek! – villant át a gondolat a rokonságra, meg az ismerısökre… És 
csak hogy csináljon valamit, elkezdte az elmúlt hetekben érkezett napilapokat összerakni. 

 
 

                                                 
3 Az információ (szóban)  M. M. egyik fiától származik; a családi emlékezés is így tarja számon 
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