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HÍREK  
 

 
 

MESTER GYÖRGYI: Évszakok meséi, Sprint kiadó, 2020 
 
Az Évszakok meséi, a címnek megfelelıen, a négy évszakkal kapcsolatos mesék 
győjteménye. 
A kiadvány érdekessége, hogy az egyes évszakok három hónapja alatt ünnepelt, illetve 
megtartott jeles napokhoz kötıdıen is tartalmaz írásokat. 
A mesekötetet ajánlom a már önállóan olvasó gyermekeknek, valamint a szülıknek és a 
pedagógusoknak, mivel a tanulságos történetek nevelési célú felhasználásra is alkalmasak. 
 
A könyvet meg lehet vásárolni a Bp. VIII., Vas u. 19. szám alatti Flaccus könyvesboltban, 
illetve megrendelhetı az alábbi linkekrıl az interneten. 
 

https://www.sprint-kiado.hu/termek/evszakok-mesei-sokoldalu-modszertani-segedlettel/ 
 

https://www.flaccus.hu/evszakok-mesei-25797 
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HÍREK  
 
 
 
 

Interjú – VERMES GYÖRGY a Montázsmagaziban 
 
 

 

Vermes György író, költ ı életmő ve - Haikuk és limerickek ...  
https://montazsmagazin.hu › vermes-gyorgy-iro-kolto-eletmuve-haikuk-es... 

2020. jún. 30. - Vermes György író, költı életmőve – Haikuk és limerickek ... Verseivel részt 
vett a Montázsmagazin antológiáiban, rendezvényein. Gyuri mintha ... 

 
 

https://montazsmagazin.hu/vermes-gyorgy-iro-kolto-eletmuve-haikuk-es-limerickek/ 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN virtuális kiállítása 
 

https://sorkifalud.hu/hu/galeria/virtualis-kiallitas-fuzy-molnar-zoltan-fenykepanyagabol/oldal/2/ 
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HÍREK  

 
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-mő vészeti díj – 2020 

 
Díjazottak: 

 

GİSI VALI 
(Gısi Ferencné sz.: Siklér Valéria, 

Gyırszemere, 1954. május 29.) 
költı, kitartóan, magas színvonalon végzett 

mővészeti munkájáért. 
 
 

 

BARANYAI ATTILA 
(Gyır, 1968. április 10.) 

a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok 
Verslista Irodalmi Társaság 

tulajdonosa/vezetıje, kitartóan, magas 
színvonalon végzett szervezési munkájáért. 
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Tükörképek (1) 
 

Fotó: GİSI FERENC 
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BARANYI FERENC 
 

Mikor leáldozott a nap 
 
Valahol, túl az éjszakán 
vár rám egy sosemvolt leány, 
képzeletem kreálta régen 
s túlnyomta az idın, a téren. 
Most szenved a fantázia: 
nincs mód a lányig jutnia. 
 
Hisz tömb-sötétben nem tehet 
egy lépést sem a képzelet, 
az áthatolhatatlan éjben 
nem int felé csöpp messzi fény sem. 
Egy csonka romfalon ragadt, 
mikor leáldozott a nap. 
 
Egy villanás elég lehet, 
hogy mozduljon a képzelet: 
lidércláng, szentjánosbogárka 
nyomát követve messze szállna, 
de a borzalmas vaksötét 
páncélját nem törheti szét. 

 
 
 
BARANYI FERENC: Tótágas,  
Új Könyvbarát Kft. 2018 
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VASADI PÉTER 
 

Matróz-zsoltár 
 
uradnak azt add, ami drága 
a többit dobd kozmosz-kukába 
 
de csak ha hord pecsétet: egy-kéz 
faragta ıket s mind remeklés; 
 
ugyan, nem nı az átlagig se 
nemhogy erıit megfeszítse 
 
a pó'gár, s minek? ó, a látszat 
beéri ócskával, találgat 
 
játssza, ragozza, lám, a rosszat  
pástétomként is megkajoltad 
 
késı, babám, talán köhögve  
lehelj egy fodrosat a gömbbe 
 
úgy csináld, ja, akár ha tudnád  
sminkeld az élıt és a hullát 
 
a legtöbb azt se bánja, él-e  
pocsékba megy minden reménye 
 
ki mond ja meg ma már, darabra 
hányan portyázunk megrabolva? 

 

 

 
 
esı hull tóba, annyi ember  
estében égı szerelemmel 
 
kalimpál, csobban sisteregve 
lesüllyed, tátog; ki szerette? 
 
vagy mezítláb, mint kerge bolha 
magába döf összecsukódva 
 
bukdos hajóm, rákötve csónak  
alatta cápák raja koslat 
 
kotyog a sör dobozban s bennem  
neked adom, amit szerettem 
 
hasas vitorlám kifelé dıl  
bújunk elı az éjsötétbıl 
 
imádkozom, igézett néma  
s napon feledve, mint a béka 
 
hasad a víz s ráforr magára;  
azt add uradnak, ami drága 
 

 

 

VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely 
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MOSONYI KATA 
 
 

Pokolra csavart pupilla, hetvenkilenc üres bekezdés 
 
 

Az idén megjelent Megy a világ címő Krasznahorkai-kötetrıl helyesen állapítja meg 
Lengyel Imre Zsolt: „Az életmő egy félárnyékban maradt szálát göngyölíti fel; a pálya nagy 
fordulatáig jutunk vissza”. Addig, amikor feltőntek „az autonóm regényvilágok alkotásáról 
lemondó szövegek, Az urgai fogoly (1992), A Théseus-általános (1993), melyeket a kritika 
túlzottan direktnek és didaktikusnak talált.” (http://magyarnarancs.hu/konyv/ember-alatti-es-
emberfolotti-84420) A 90-es években fölvetıdött a szerzı irodalomból való kihátrálása, ám 
Krasznahorkai azóta számos könyvvel igazolta ironikus állítását: „Amit mővelek, az bizony, 
sajnos, irodalom”. 

A Krasznahorkai-prózában a világszemlélet látszólag változatlan: a megváltásra irányuló 
vágy állandósul, feszültségben tartva a jelen kor szemlélıjét. „Anti-metafizikájából” 
(Földényi F. László kifejezése) csak villanásnyi idıre van kilépés, korábban a japán 
kolostorkert édeni varázsa biztosított ebbıl kiutat (Északról hegy, Délrıl tó, Nyugatról utak, 
Keletrıl folyó). Az új kötetben pedig akkor tudunk ettıl a nyomasztó szemlélettıl elszakadni, 
amikor Gagarin az őrbıl megpillantja a földet, s a paradicsomi lét lehetısége csillan fel 
elıtte. Mindkét esetben úrrá lesz e tünékeny képzeten a pokoli földi gépezet. 

A Megy a világban újra didaktikussá válik a mondanivaló, annak ellenére, hogy a mőfaj, a 
szerkezet, legfıképp a narráció és a történetelmondás rejteni igyekszik ezt a szándékot. 

A kötet elsı része meditáció, monológ, vallomás – valójában létfaggató, ideologikus 
esszék, a rövid történetek csak díszletek. A második rész novelláiban már jóval több a fikciós 
mese, ám aránytalanul hosszúak az eszmefuttatások. A levél- és naplóforma a megszólaló 
szellemi-lelki lemeztelenítését kísérli meg. Ugyanakkor a változatos narráció igyekszik 
elterelni a figyelmet a szövegekben megbújó szerzıi énrıl. A kötet szerkezetét látványosan 
eltávolító gesztussal az elsı oldalon megjelenı „İ” tartja egybe, aki a három egységben 
beszél, elbeszél, elköszön, de ez a harmadik személyő megszólalás gyakran átcsap egyes 
szám elsı személybe, az áthallás pedig végig érzékelhetı. 

A Megy a világ szövegei összetetten vallanak a szerzıi én ellentmondásos életérzéseirıl, 
menekülési vágyáról. Klasszikus, vérbeli, csattanós befejezéső novella igazából csak a 
Számla. Kiváló hangulatfestése, helyszínrajza, az abszurd kézzelfogható megjelenítése révén 
emelkedik ki az indiai történet, a Csepp víz. A legjobb nyelvi leleményt is itt találjuk: „az 
abnormálist legalább hárommillió ember normálisként éli”, vagy „a szennynek ez a 
fokozhatatlan inkarnációja” jellemzi a Gangesz-parti várost. 

Az esszék és novellák szerzıjét az emberi gondolkodás szőkössége nyomasztja. 
Krasznahorkai mindenben az ideálisat, a tökéleteset keresi, s azt az ısi kultúrákban, 
mindenekelıtt Japánban véli megtalálni. Szerinte „Minden emberi társadalom elviselhetetlen, 
amelyik nem magas erkölcsi és esztétikai eszmények szerint létezik, tehát a miénk is.” (Nem 
kérdez, nem válaszol) Talán épp ezért jellemezheti a kötetet az érzelmi és szellemi hullámzás. 
A vágyott ideák, melyeket – a szerzı szerint – az európai ember már rég elfeledett vagy 
megvet, hol emlékként tevıdnek át „a szívtelen és józan, jéghideg messzeségbe”, hol a 
felismerés vakító fényébe kerülnek (Az a Gagarin). A róluk való elmélkedések zavarba 
ejtıen sokszínőek, így eshet meg, hogy egyaránt törvényadóvá válhat Buddha, Herakleitosz 
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és Jézus. Az emberi világ bonyolultsága láttán az értelem kényszeresen önnön határaiba 
ütközik, végtelenségre törekvése (a hübrisz okán is) csıdöt mondhat. 

A kötet alapkoncepcióját, tematikáját és tónusát az egzisztencialistákra jellemzı 
létmagány is befolyásolja. Innen idınként elmozdul a kötet a Pilinszky-féle evangéliumi 
esztétika irányába, mely szerint az evangélium „[a]z emberi drámának vagy a földön történı 
rettenetes, képtelennek látszó dolgoknak […] az egyetlen valóságos megoldása és tündöklı 
értelmezése”. (Hankovszky Tamás: Képzelet és metafizika) 

Krasznahorkai mővészetére Kafka, Beckett és Pilinszky is nagy hatással volt, legfıképp 
az értékvesztés, az irodalom bomlási folyamatának, az emberi lét abszurditásának ábrázolása 
terén. Ez a kötet ennek lenyomata is, a kezdı esszétıl, a létbıl való meneküléstıl (Bolyongás 
állva) az utolsó monológig (Nem kell innen semmi), s köztük régi-újként A Théseus-általános. 

„Embernek lenni annyi, mint poklokra csavart pupillával nézni” – ezzel a pilinszkys 
szemlélettel járja körül Krasznahorkai a létkérdéseket, meg nem szőnı kétségbeeséssel 
keresve a választ arra, miért torzó az ember, s mi a rendeltetése a végtelennek tőnı 
univerzumban. Állandósult belsı zavarral és tanácstalansággal szembesíti az olvasóban is a 
beteljesülés reményét (Legkésıbb Torinóban) a megsemmisülés fenyegetésével (Megy a 
világ elıre). „Könyveim természetes atmoszférája a nyugtalanság”, vallotta a szerzı 2012-es 
interjúkötetében. A nyugtalanságot az ember léthelyzete miatti aggódás gerjeszti, beleértve az 
önmagunk miatti kétségbeesést is. Ez utóbbi eluralja a kötetet. Az idén 200 éve született dán 
filozófus, S. Kierkegaard szerint a kétségbeesés az ember „halálos betegsége”, ezt igazolja 
Krasznahorkai Az a Gagarin címő novellája is. 

Prózapoétikailag a kötet jellegzetesen krasznahorkais, kedvelt prózatechnikája: a 
végtelenített mondat. A lényeg körmönfont körüljárása azonban helyenként funkcióját veszti, 
értelemkábító szövegbravúrrá válik (Száz ember összesen). Gyırffy Ákos egymondatos 
esszéje, stílusjátéka éppen ezt karikírozza (http://www.litera.hu/hirek/nem-itt-nem-nekunk). 
Krasznahorkai az interjúkötetben azt állította, hogy ı megelégedett volna egy egyszerő 
mondattal, ha abban fel tudta volna mutatni a világlényeget. Minden bizonnyal ez a 
feloldhatatlan feszültség is életmővének mozgatója. Kérdés, képes-e ezen változtatni a 
jövıben. Nincs más megoldás, mint megteremteni „e vadonatúj korszakhoz”, a „végidıhöz” 
egy „vadonatúj nyelvet”, vadonatúj formát, vagy más írói leleménnyel áthidalni a problémát. 
Ennek nem túl eredeti szemléltetése a 79 bekezdés fehér lapokon kísérlete (Az isztambuli 
hattyú, az alexandriai görög költı, K. Kavafisz emlékére). A kétségbeesésen túl, az esztétikát 
meghaladva a fehér lapok legkevésbé jelenthetnek hibaforrást, legfeljebb eltöprenghetünk 
azon, hogy irónia, önirónia vagy a tökéletesség, a szentség elérhetıségére tett reményteli 
utalás-e ez Krasznahorkaitól. 

Nem tekinthetı dicséretes szerzıi invenciónak az sem, hogy a mondandó leválik a 
történet testérıl, hogy azután tanító jelleggel gondolatilag, eszmeileg megtámogassa. 
Gyakran még tipológiailag is ez történik, mint például a Legkésıbb Torinóban címő írásban. 
A Megy a világban néhol aránytalanul sok az erkölcsi imperatívusz az esztétikai rovására. 

A kötet szövegeit egyébként egy „megfékezhetetlen szándék, a világ tengelyének” 
megfigyelése vezérli, olyannyira, hogy a szerzı önvallomása szerint „ez tette tönkre egész 
életére”. Megfigyelhetı, hogy a gazdag szakrális szókészletbıl most kimarad a kegyelem. Az 
1986-os Kegyelmi viszonyok címő elbeszéléskötetnek még ez állt a középpontjában. A Megy 
a világ írásai inkább a létbizonytalanságról, az ember önsors-rombolásáról, az elháríthatatlan 
pusztulásról, a reményvesztettségbıl fakadó kétségbeesésrıl árulkodnak, mint a tágabb 
univerzumra tekintı, reményteli jövıképrıl. 

Ennek ellentmond a szerzıi én kötetzáró monológja, mely tematikailag visszakapcsol a 
könyv elejéhez: „Én itt hagynék mindent” – paradox módon ebben az esetben a gyönyörőnek 
rajzolt földet. Ennek okát így foglalja össze a szerzı: „ belenéztem abba, ami jön, és nem kell 
innen semmi”. Krasznahorkai ezzel a befejezéssel Az ellenállás melankóliájából ismert 
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Valuska-féle „csodaszép univerzumra” tesz utalást, mely rejtett üzenet a beavatott olvasónak. 
Kerek egésszé így válik a részleteiben egyenetlen, ambivalens kötet, melynek valódi értékét a 
szövegek összessége adja. 
 
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ: Megy a világ, Magvetı, 2013 
 
 
Megj.: Irodalmi Jelen, 2014. április 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sejtelem  – Szigetköz, (2019) 
 

Fotó: GİSI FERENC 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 
 
Egy ember 
 
 
Húzkodta-igazgatta magán a ruhát, 
ficergett, fészkelıdött, 
mint aki nemrégiben visszavont egy forradalmat. 
Így is volt, tényleg visszavonta. 
 
Pedig milyen büszke volt rá. 
Elvégre milyen ritka egy békés átmenet, 
egy rendszer kulturált, 
könnyek és szívfájdalom nélküli leváltása. 
 
A szivecskést vedd!, bökte ki azon a bizonyos estén, 
hirtelen megbicsakló, reszelıs (tehát komolyan veendı)  
torokhangon, az ásványvizes polc elıtt állva, akár egy  
magát akkor épp teljesen biztosnak tudó szavazó, aki  
végre nem kíváncsi rá, hogy épp a szívére hallgat, vagy  
csak egy mintát követ. Tehát romantikus esténk lesz,  
ez volt a válasz.  
 
És ennyi volt a forradalmi tett,  
könnyebb is, mint amilyennek elképzelte  
korábban, mikor egyáltalán  
elképzelt ilyet. Csak ennyi kellett, egy nem, majd egy igen. 
 
És onnantól ez mágnesezte irányba 
életét, a döntés, amivel lódított egyet a zsíríző 
tétovaságon, a pepecselésen, 
a kilátástalanság elviselhetetlen, náthás érzető unalmán. 
 
De jó. 
 
Olyan érzés, akár a szerelem, egészen olyan. 
Egészen olyan szerelmesnek lenni kicsit önmagába is, amit, 
ezt gondolta, hogy talán megérdemel most, 
hogy végre szabadságra mehet az önsorsrontásból, állandó 
hibáztatásból, amiért nem bírt váltani, amiért 
beérte a tompa, frigid zsibbadtsággal, ami, úgy érezte, végsı 
soron az élete. Zavaros, szemcsés, híg közeg,  
húsleves vége a lábos alján, szennyezett tó vize, szitáló pollen.  
Olyan érzés szerelmesnek lenni, egészen olyan – 
és olyan forradalmárnak, olyan szerelemszerő. 
 
Ennyi talán neki is kijár. 
Elvégre ı is csak egy ember. 
Jószándékú, gyarló. De jó. 
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Aztán valami kezdett felülkerekedni rajta, mint élére  
vasalt ruhán a megmagyarázhatatlan győrıdésérzet,  
valami kényelmetlen, szinte bőntudatszerő érzés. 
 
És arra jutott, hogy nem akarhat bizonytalan szavazó,  
meghiúsuló ígéret, egy égben köttetettnek tőnı koalíció  
röhejesen korai felbomlásának oka lenni. Arra jutott,  
hogy nem tudja, mennyi felelısséggel jár mindez, hiszen  
csak szeretett volna végre élni kicsit a régi, tarthatatlan  
rendszeren kívül, a biztos választók oly szertelen, mert  
biztos kézzel uralt magabiztosságának érzetével – és mi 
lenne, ha a következményektıl ezúttal kivételesen nem  
tartva. Nem akart tudomást venni róla, hogy a hírhedt, 
úgynevezett felvilágosodásnak mégis lehet úgynevezett  
csıdje, és hogy akkor viszont a régi, megszokott rezsim  
talán nem véletlenül lehetett oly sokáig, önerıbıl a helyén,  
hogy a szolidaritás, törıdés, szeretet mind érzéketlenebbül 
szemlélt, üszkösödı zsugorodása talán mégis közkívánatra  
volt, s hogy a változás mindhiába elemi igény,  
közben, meglehet, korántsem elkerülhetetlen. 
 
Pedig nem akart ı rosszat, sem akkor, sem ekkor. 
 
Csak szerette volna kipróbálni, hogy lehetne-e jobban élni. 
Lehetett. Aztán meg, ki tudja, miért és hogyan, valahogy úgy 
már nem szeretett volna többé. Ennyi történt, semmi több. 
 
Úgy szállt el, akár egy frissen nyitott üvegbıl a szisszenı 
szénsav, egy-egy romantikus mondatnyi, naiv ígéret egy  
nyári éjszaka tanúk nélküli, langyos sötétjében, egy már  
megszokott élılény megnyugtató vonásai a szemhéj alól,  
egy idıhöz és térhez kötött, pavlovi beidegzıdés, ami  
csalhatatlan mozdít inakat, izmokat, csontokat napról  
napra ugyanakkor és ugyanoda, aztán a furcsa állapot  
utána, mikor a megszokás fantoma még azt súgja, de  
már nem várják sehova. 
 
Pedig milyen büszke volt rá. 
Elvégre milyen ritka egy békés átmenet, 
egy rendszer kulturált, 
könnyek és szívfájdalom nélküli leváltása. 
 
Húzkodta-igazgatta magán a ruhát, 
ficergett, fészkelıdött, 
mint aki nemrégiben visszavont egy forradalmat. 
Így is volt, tényleg visszavonta. 
 
(megj.: Élet és Irodalom, 2020. június) 
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KASKÖTİ ISTVÁN  
 
 

Lakásigénylés '55 
 
 
– Így mesélte. Lehet, hogy nem így volt, de minden esetre nagyon jól hangzott. Jót 

nevettünk rajta, aztán haza indultam. Nagyon elszomorított az egész történet, tudtam, hogy én 
ilyesmire képtelen lennék. Késıbb, az este, ahogy gyalog sétáltam a Körúton, azon vettem 
magam észre, hogy minden nıt megnézek. Elszégyelltem magam, és felszálltam egyesre, 
hogy minél elıbb otthon legyek. 

– Három napra rá született meg a kisfiam, Gyurika. Telve voltam gonddal bajjal, egészen 
el is feledkeztem a Kálmán esetérıl. Akkor jutott csak ismét az eszembe, mikor a feleségemet 
hazahoztam a kórházból. Milyen jó lenne – gondoltam – egy szép Dunaparti lakásba vinni... 
Nagy ablakokkal meg fényes parkettával. Milyen boldog lenne. De, kérem, én nem tudtam 
magam elképzelni egy olyan szituációban. 

– A nyár derekán, éppen az évzáróról mentem hazafelé... meg kell, valljam, ittam is egy 
pár pohár sört a kollégákkal. Ahogy a Király... bocsánat, a Majakovszkij utcánál átjövök, 
megálltam a Bizományi kirakatánál. Van ott kérem, egy gyönyörő koloniál íróasztal, azt 
mindig megnézem... Ha nekem egy olyan asztalom lenne... Elég az hozzá, hogy megállt 
mellettem egy nı, egészen mellettem, talán még meg is lökött egy kicsit. Bocsánatot kértem, 
ı rám mosolygott. Olyan furcsán nézett... rám még egy nı sohasem nézett olyan szemekkel... 
rögtön eszembe jutott Kálmán lakásügye. Követtem egy jó darabon. Láttam, ahogy más férfit 
is meglök, az bocsánatot kér, és a nı nézi azokkal a szemekkel. Hirtelen elhatároztam 
magam, lesz, ami lesz, én megpróbálom... Már-már ott tartottam, hogy leszólítom, de 
meggondoltam magam, mi lesz, ha a feleségem észrevesz rajtam valamit, valami idegen 
szagot vagy mit tudom én... a nık nagyon érzékenyek az ilyesmire. Meg aztán meg kell, 
valljam, sajnáltam a pénzt is. Másra kellett. Egyszeribe az a kis szesz is kiment a fejembıl, 
ami még bátorságot adott volna. Hazamentem, menekültem. Fıhadnagy elvtárs, ha látná a mi 
kis lakásunkat. a székek, ha nem ülünk rajta, egymásra vannak fordítva, hogy több hely 
legyen. Misike az anyjával alszik, van ugyan ágya, de az is szét van szedve, nincs rá hely. 
Korán fekszünk, hogy kinyújtózkodhassunk. De... de akkor este, azután... olyan 
nagyszerőnek, olyan tágasnak láttam azt a kis szobát. Nem hittem, hogy nekem más is kell, 
vagy kellett volna. Én, kérem, olyan megelégedett és boldog voltam. Nem is gondoltam az 
egész ügyre többet. 

– Gyújtson rá... – nyújtotta a cigarettát a fıhadnagy. – Dohányzik? 
Kiss Mihály csak a fejével intett nemet, elıvette a zsebóráját. 
– Te Úristen, már fél egy, késı van. 
– Mondja csak tovább – kérte a rendır.  
– Biztosan nagyon nyugtalanok már otthon. 
– Azért, fejezze be szaporán. 
– Igen, ott hagytam abba, hogy nem gondoltam az ügyre többet... egészen október 

elsejéig. Elsején bevittem a lakbért a háziúrnak. Háromszázat fizetek, mert, hogy gyerek is 
van. Én, kérem, nagyon békességes ember vagyok, sohasem szoktam veszekedni, még az 
iskolában sem kiabálok a gyerekekkel, megértik azt is, amit halkan mondok. Nem vagyok 
vitatkozó fajta, talán azért van aztán hogy jóformán szót sem váltunk a háziakkal. Mondom, 
elsején bemegyek, köszönök, még csak nem is fogadja... azzal kezdi Popcsák úr, hogy reméli, 
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sürgısen keresek valami lyukat valahol, mert ı háromszázért nem hajlandó hallgatni az egész 
napos rajcsurt. Mit mondhattam én kérem? Azt, hogy nem lehet lakást kapni. Dühösen 
kiabált, hogy ha gyereket tudok csinálni, szerezzek nekik lakást. Akkor én ott nagyon 
csúnyán káromkodtam, kiabáltam, egész betege lettem. 

– Másnap aztán arra gondoltam, hogy talán mégis igaza van Popcsáknak. Bementem a 
Tanácshoz, azt mondták, hogy figyelembe veszik az igénylésemet, de nincs mit kiutalni. 
Várni kell. Várni kell, míg meghal valaki, vagy mit tudom én mire... hogy valahogy kiürül 
egy lakás. Meddig várjak. 

– Nem akartam rágondolni, de kellett. Esténként az utcán csavarogtam, nap, mint nap 
kimaradtam. Nagyon kellemetlen lett a világ. Füstös eszpresszókban egyik feketét a másik 
után ittam és nıkre kacsingattam. 

– Nézzen csak rám, fıhadnagy elvtárs, milyen csúnya vagyok, ha kacsintok. Erre csak 
késıbb jöttem rá, egyszer borotválkozás közben. Többet aztán nem kacsintottam, csak 
mosolyogtam. Lassanként Aztán valami rutinra tettem szert. 

– Egy hete történt, Misi fiam kitörte az elıszoba ablakot. Popcsákné megverte. Sírtam 
tehetetlen dühömbe' és aznap este a Bérkocsis utcában leszólítottam egy nıt, valahogy így – 
Mondja kedves, van lakása? – És kaptam egy pofont. Nem megy, nem megy, nem megy, úgy 
látszik elmulasztottam valaha a tanuló idıt. Kezdtem kitolni a vadászat határidejét. 
Gondoltam, hátha éjfél felé könnyebb. A tisztességes nık, akik pofoznak, már nincsenek az 
utcán. Az órazsebbe dugtam százharminc forintot. Már mindenre képes lettem volna, csak 
egy dolog aggasztott. Láttam magam egy idegen ágyon, egy idegen nıvel, akihez semmi 
közöm sincs. Nem ment ez ki a fejembıl. Aztán egy nap jött egy jó ötlet. Tartózkodni fogok 
minden testi kapcsolattól, megnézem a lakást, felírom a címet, fizetek, és máris megyek. Ez 
aztán megnyugtatott. Egyszeribe minden olyan jónak látszott. 

– Az este aztán minden sikerült. Bementem a Nemzeti Cukrászdába és megláttam ezt a 
nıt. A hely tele volt, megkértem, hogy leülhessek az asztalához. Megengedte. 

– Mit néz? – Kérdezte és én azt feleltem, hogy tetszik nekem. Éreztem, hogy elpirulok. 
Gyorsan megittam két féldeci rumot, hogy több bátorságom legyen. Lett is, talán több is a 
kelleténél., fejembe szállt a rum, a harmadiknál már nem is láttam olyan csúnyának... azt 
mondtam, hogy Cukipofa, meg Kisanyám és nevetve lealkudtam negyven forintot a 
százasból. Húsz a szoba, szóval megmarad ötven forint tisztán. Sürgettem, hogy menjünk, 
szerettem volna minél hamarabb túl lenni a dolgon. Már azon járt az eszem, hogy honnan 
szerzek pénzt a költözködéshez, meg aztán egy lakást ki is kellene festeni ugye... Az utcán 
egybıl kijózanodtam. Egy mellékutcába tértünk és rövidesen konstatáltam, hogy ebbıl nem 
lesz Duna-part. De már én semmit sem bántam... Most jut eszembe, hogy meg se néztem a 
házszámot. A nı ment elıl, én, meg,mint egy alvajáró, mentem utána. Egy öreg nénike 
nyitott ajtót, elıre kérte a pénzt, addig be sem engedett. Mindjárt láttam, hogy kicsi a lakás, 
ott társbérletrıl nem lehet szó, azt meg ugye nem lehet, hogy a nénit kitegyék az én 
kedvemért... 

– Az öregasszonyt szívszélütés érte, ahogy a nyomozókat meglátta. Meghalt – mondta 
halkan a fıhadnagy. 

– Meghalt? Kiürült a lakás? 
– Úgy néz ki. Reggel, ha siet a Tanácshoz, kis szerencsével ki is utalják, hiszen 

igényjogosult. Nézze Mihály, én nem tudok semmirıl, én magát sohase láttam. Érti. Nem 
tudok semmirıl. Elfordult és zavartan babrált a gyújtójával. 

– Úgy tetszik gondolni, hogy esetleg nekem ki is utalnák? – aztán csak úgy magának – 
kérem, én ott nem tudnék élni... én inkább. Te Úr Isten, meghalt. 

Könnyek győltek a szemébe... csendben siratott egy idegent. A fıhadnagy elırejött az 
íróasztal mögül, kezébe nyomta a személyit és felsegítette a székbıl. 

– Most menjen, késı van... menjen haza, már biztosan aggódnak otthon. 
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Kiss Mihály, általános iskolai tanító, két gyerek apja, fejébe nyomta a csulaszélő ázott 
kalapját és elment.  

Ahogy becsapódott mögötte az ajtó, a fıhadnagy még nézett utána egy kis ideig, aztán 
tehetetlen dühével, rövid, de velıs átok kíséretében, belerúgott a kopott íróasztal oldalába. 
 

Vége 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szigetközi álom 
 

Fotó: GİSI FERENC 
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GİSI VALI 
 
Ó, hol van? 
 
Ó, hol van 

a derengı, gyermeki béke,  

a türkiz égbolt angyal-ragyogása  

az ébenfekete éjszaka után, 

mikor a derős hold jeges udvarán  

áttör a félszeg hajnali pír? 

 

Most tőnik a fényben,  

és rettenetes a pirkadó,  

reggeli ábránd, felhıkhöz bújik  

a foszló, tündéri vágy,  

és vijjogva szálló madárraj húzza tovább  

a tőnı, ezüstös álmot. 

 

A veronai autóbusz-baleset áldozatainak emlékére.  
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DEBRECZENY GYÖRGY 
 
bagatellek 

 
nézıpont 
 
befagy a fenekem – mondta a hölgy 
befagy a hölgyem – mondta a fenék 
 
 
 

óhaj 
 
óhajtok majd szándékozni 
lágynak lenni 
mint egy hüvelykapszula 
mégis feloldódni 
 
 
 
nyilatkozat 
 
alulírott kijelentem 
hogy a fentieket bejelentem 

 
 

nemtetszés 
 
nem tetszel 
mint helyesírás-ellenırzınek 
az aknamezı 
 
 
 
pályafelújítás 
 
pályafelújítás miatt 
a villamos helyett 
a glóbusz viszi az utasokat  
 
 
 
olyan izgalmas 
 
olyan izgalmas volt 
hogy nem történik semmi 
olyan mozgalmas 
a metró harmadik kocsija füstölt 
a harmadik napon 
és feltámadott  

 
 
 

 
 
 

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA  
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JUHÁSZ ZSUZSANNA 
 
Deus ex machina 
 
                                         A. Moravia 
 
I. 
A felbérelt tisztaság? 
A tökéletes száj és lábterpeszek? 
Az ingyentisztelet besorolt márkái? 
A menhelyváros tisztakörmő felvigyázója? 
 
II. 
A tenger felett apró körzı. 
A titkokon megsevárt gyógyulás. 
A színek nagyképő koldusok. 
Az odaadás a szék- és ágylábaké. 
 
 
Diktátum egy állapothoz 
 
Királytekintetek a páramérın a múzeumban. 
Lídólovak gipszrepülésem karcolható gipszfogai. 
Kaktusztüskék, pedig utolsó útjukon a növényevık. 
Szobrászkéz ökölben estig, majd hajnalig. 
Az elkóborló, fiatal gyökerek nem találnak vissza. 
Neveletlen ısöm meglesi, hogy a sámán gyakorol. 
Négykezes anyámmal: lombra és lombfőrészre. 
 
 
Don Juan 
 
Csak a vonzás, a neveletlen 
mágnesiszkolás. A pillanatokban 
könyöklık. Mindig a patakhangú 
kezdet, a lányliliom sodrású. 
A keringı szédület a galaktika 
maradandó rézarcán. Az örök, a 
nemesíthetetlen egyszeriség. 
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VIHAR JUDIT 
 

A japán irodalom megjelenése Magyarországon 1989-ig 
 

Novellák és regények 
3.4. A leggazdagabb válogatás ebben az idıszakban a japán epikai mővekbıl jelent meg. Végre 
megismerkedhetett a magyar olvasó a régi japán történetekkel, naplókkal, esszékkel és 
regényekkel. De közkedveltté váltak a japán sci-fik is, melyeket többnyire oroszból fordítottak1. 
Japán ifjúsági regények is megjelentek magyarul2.  
3.4.1. Bármennyire is meglepı, a japán próza elsı kiemelkedı képviselıi, a japán irodalmi nyelv 
megteremtıi nık voltak, mivel a korai középkorban a férfiak csak kínai nyelven írhattak. Ha 
történeti módon a kezdetektıl tekintjük végig az ekkor megjelent mőveket, akkor elsısorban ki kell 
emelnünk az 1004 és 1008 között romantikus ihletettséggel íródott Muraszaki (978 (?)–1014 (?)): 
Gendzsi regénye címő alkotását, amely a japán irodalom legszebb és leghíresebb monogatarija3, a 
világirodalom elsı epopeiája. Az írónı a császári udvarban élt, s ott szerzett tapasztalatait írta meg 
a regényében, melynek hıse Gendzsi herceg, a császár törvénytelen fia, akinek szerelmi kalandjait 
végigolvashatjuk az ötvennégy fejezetben. A grandiózus mő azonban korántsem csak szerelmi 
kalandok láncolata, hanem a Heian-korszak sokszínő életének enciklopédiája. A mintegy hetven 
évet felölelı mő hıseit gazdagon, finom lélekábrázolással mutatja be az írónı. A mővet a japánok 
ma már modern fordításban olvassák. Az 1963-ban megjelent magyar fordítás Hamvas Béla 
munkája, aki az egyik leghíresebb angol átültetésbıl, Arthur Waley munkájából készítette el a 
magyar változatot. 
3.4.2. A 10. században több epikai mőfaj hódított tért Japánban. Ezek közül nagy népszerőségre 
tett szert a napló, melyet a japán nyelven író arisztokrata származású asszonyok nemesítettek 
irodalmi mőfajjá. Emellett a középkori japán epikai mőfajok közül kiemelkedik az ún. zuihicu 
(feljegyzés, karcolat, esszé). A kifejezés szó szerinti fordításban azt jelenti: úgy írni, ahogy az ecset 
vezeti a kezet, vagyis az ösztönösen felfakadó szavak, mondatok áradatát jegyzi le szerzı. Ebben a 
mőfajban Szei Sónagon (966(?)–1017(?)) alkotott maradandót. A mőfaj késıbb rendkívül 
népszerővé vált, de a 12., 13. századtól kezdıdıen már fıként férfiak mővelték. Szei Sónagon 
legjelentısebb alkotása a Párnakönyv. A feljegyzéseket az írónı elalvás elıtti üres óráiban vetette 
papírra, talán innen ered a Párnakönyv elnevezés. Soraiból a frissesség, az életvidámság, a 
kicsattanó életerı sugárzik. Tollát gyakran epébe mártja, hogy másokat nevetségessé tegyen. A 
császárnınek is képes odamondani, ha az nem ínyére valót kér tıle. Stílusa korántsem olyan 
cizellált, mint Muraszakié. Hatalmas freskók helyett itt néhány jellegzetes karikaturisztikus 
vonallal feldobott tusrajzban gyönyörködhetünk. A Párnakönyvet is Arthur Waley fordításából 
ültették át magyarra. Az 1966-ban az Európa kiadónál megjelent kötetben a többi 10., 11. századi 
irodalmi mővet is Philipp Berta fordította, így az Iszei történeteket, az Ökörnyál naplót, Szarasina 
naplóját, Muraszaki Naplóját is. Kivételt képez a Toszai napló, amelynek alkotója nem nı, hanem 
Ki no Curajuki (884–946), a híres költı, a Kokinsú kompilátora. Kislánya elvesztése feletti 
fájdalmában fordult ehhez a nıi mőfajhoz, hogy bánatát elbeszélhesse, s e mővével alkot örökre 
maradandót. Ezt az alkotást Holti Mária fordította japán nyersfordításból. İ volt az, aki Hani 
Kjokóval együtt tizenegy éven át gazdagította japán fordításaival a magyar kultúrát. Hani Kjokó 
tevékenysége egyedülálló a két ország közötti kulturális kapcsolatok szempontjából.1958-ban mint 

                                                 
1 A Galaktika címő folyóirat közölte ezeket rendszeresen, például az 1985-ben megjelent 59. számban csak 
japán szerzıktıl olvashatunk Erdıs György eredetibıl történı fordításában. De ekkor jelent meg Komacu 
Szakjó: A holnap elrablói. (oroszból ford. Török Piroska). Kossuth Kiadó, Bp., 1971. címő regénye is. 
2 Macutani Mijokó: Levelek Tokióból. (japánból ford. Székács Anna). Móra, Bp. 1986., Mijoko Macutani: Táró 
kalandjai a hegyek országában. (oroszból ford. Kántor Péter). Móra, Bp., 1979.  
3 monogatari – kedvelt epikai mőfaj a Heian-koszakban (794–1186), amelynek számos válfaja volt: mese, verses 
novellafőzér, anekdota győjtemény, legenda, háborús eposz, legenda, történelmi regény stb.  
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zenész érkezett Magyarországra, Bartók és Kodály hazájába, s a fordításon kívül az ELTE-n is 
tanított japán nyelvet. Japánba visszatérve megalapította a Kodály Intézetet, Magyarországon pedig 
a Hani Alapítványt. A kiváló irodalmi ízléssel rendelkezı Hani Kjokó magyarról is számos 
irodalmi mővet fordított japánra. 
3.4.3. Hani Kjokó és Holti Mária ültette át Ueda Akinari (1734–1809) Esı és Hold meséi címő 
novellafőzérét, amely az Európa kiadónál jelent meg 1964-ben. A gyönyörő stílusban megírt 
novellák tulajdonképpen kísértethistóriák, melyeknek nagy hagyományuk van Japánban, de 
virágkoruk mégis az Edo-korszakra (1603–1868) tehetı. Találunk közöttük a kínai irodalom 
hatására írott történeteket, buddhista jóslatokról szóló írásokat és népmesei ihletéső elbeszéléseket, 
melyekben csodás lények szerepelnek, mint például egy szárnyas démon. De megismerkedhetünk 
csontvázzal háló harcossal, vagy emberhússal táplálkozó szerzetessel is. 
3.4.4.   A Mai japán dekameron címő kötet kapcsán már említettük a Modern japán elbeszélık 
kötetét, amelyet szintén az Európa adott ki 1967-ben Hani Kjokó és Holti Mária 
közremőködésével. A szerzık életrajzi jegyzeteivel ellátott kiadványban harmincegy elbeszélés 
szerepel huszonhat szerzıtıl a Meidzsi-korszak (1868–1912) kezdetétıl 1965-ig.  
3.4.4.1. A sor Nacume Szószekivel kezdıdik, aki úgy ismerte Tokió zegzugos utcáit, mintha 
tulajdon tenyere lett volna. Nacume (1867–1915) írásainak középpontjában az erkölcsi tisztaság és 
a mély érzelmek állnak. Itt közölt elbeszélésén kívül 1962-ben jelent meg A kapu címő regénye 
Kolumbán Mózes (1904–1973) fordításában, amely egy 1908 és 1910 között íródott  
regénytrilógiájának utolsó darabja a tettekre képtelen Szószukéról, akinek élete zsákutcába jutott, 
sem a szerelem, sem a buddhizmus nem volt segítségére abban, hogy átléphesse a kaput. 
Kolumbán oroszból fordította le a regényt. Másik mőve, a Macska vagyok (1905), amelyben egy 
tokiói tanár házában élı macska szemszögébıl nézheti végig az olvasó a 20. század elején élı 
értelmiség életét, persze rengeteg iróniával főszerezve. Az 1988-ban megjelent regényt Erdıs 
György fordította japánból.  
3.4.4.2. Nagai Kafú (1879–1959) a naturalista irányzat képviselıje, fıleg a gésák életével 
foglalkozott, s mőveiben mindig ıket állította középpontba. A Modern japán elbeszélık címő 
kötetben is ilyen tárgyú novellája szerepel. Egyik legkiemelkedıbb alkotása a Szumida (1909) 
címő regénye, amely 1989-ban jelent meg magyarul az Európánál, Kolozsvári Papp László 
angolból fordította és egy fiatal szerelmespár beteljesületlen kapcsolatáról szól, mert a lányt 
eladják gésának.  
3.4.4.3. Tanizaki Dzsunicsiró (1886–1965) novelláját, amely az antológiában szerepel, már 
említettük. A Nobel-díjra felterjesztett írónak több regénye is megjelent magyarul, így az Egy 
hibbant vénember naplója 1980-ban Göncz Árpád fordításában, és az Aki a keserőfüvet szereti 
1986-ban Kolozsvári Papp László átültetésében, mindketten angolból fordítottak, de japán szakmai 
szempontból lektorálták a két könyvet. Az elıbbi 1961-ben íródott, Tanizaki legjelentısebb 
öregkori alkotása: egy öreg férfi szépséges ifjú menye iránt érzett szerelmi vonzalmát írja le 
kíméletlen ıszinteséggel. Ez a mőve könnyen párhuzamba állítható Déry Tibor: Kedves Bópeer… 
címő regényével. Az 1928-ban íródott „Aki a keserőfüvet szereti” címő mővében a hagyományos 
japán szokások és a nyugati civilizáció nyomán kialakult ellentmondásos kor rajzát adja egy 
zátonyra futott házasság felbomlásának leírásán keresztül.   
3.4.4.4. Mori Ógai (1862–1922) Nacume Szószekivel együtt a modern japán irodalom egyik 
vezéregyénisége. Német szakot végzett, de katonaorvosként is mőködött. Többek között a Faustot, 
no meg Molnár Ferenc: Liliom címő darabját fordította japánra. A német romantika hatása 
megfigyelhetı írásain. Az Abe-ház (1916) címő elbeszélése, amely a Modern japán elbeszélık címő 
kötetben található, történelmi témát dolgoz fel: a szolgalelkőséget ostorozza. Meidzsi császár 
halálakor Nogi tábornok, feleségével együtt követi az uralkodót a halálba. Ennek az eseménynek 
állít emléket Mori Ógai. Az írónak novelláskötete is megjelent A vadlúd címmel Göncz Árpád 
fordításában 1983-ban az Európa kiadónál. 
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3.4.4.5. Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927) a japán irodalom egyik legnagyobb alakja. Kikucsi 
Kannal és másokkal még angol szakos egyetemista éveiben megalakította az Új mővészeti iskolát, 
folyóiratot is indítottak, melyben Nacume, Tanizaki mővei is megjelentek. Akutagava mővészi 
ereje visszafogottságában rejlik, a filozófiai, erkölcsi problémák gyökereit tárja fel írásaiban. 
Mőveiben mind a klasszikus kínai és japán irodalomból, mind az európai írásokból is merít. 
Harmincöt éves korában önkezével vetett véget életének. Magyarul megjelent írásai közül 
legnépszerőbb a Vihar kapujában (1915) és a Bozótmélyben (1921) címő novellája, amelyekbıl 
Kuroszava filmet is készített. E mővei több fordításban is megjelentek4. Lomb Kató japánból, 
Gergely Ágnes pedig angolból fordította az elbeszéléseket. A Magvetı kiadónál is napvilágot látott 
1979-ben egy győjteményes kiadás, amelyet oroszból B. Fazekas László fordított A hottoko álarc 
címen. Lomb Kató fordításében megjelent Akutagava egy kisregénye is, Víz alatti emberek címen, 
melyet a Helikon kiadó publikált 1975-ben. 
3.4.4.6. Dazai Oszamu (1909–1948) korának egyik legtehetségesebb írója volt. Gyilkos szatírával 
rajzolta meg kisszerő környezetét az új burleszk csoport tagjaként. Az antológiában Villon felesége 
(1947) címő elbeszélése szerepel. De egyik leghíresebb kisregénye, A hanyatló nap (1947) is 
megjelent magyarul Simonyi István fordításában 1987-ben. Hısei számára az élet csak tehernek 
számít. Dazai tulajdonképpen önmagáról mintázta alakjait, s 1948-ban sokszori próbálkozás után 
vetett véget életének. 
3.4.4.7. Noma Hirosi (1915–1991) Az összeomlás érzése (1948) címő novellája olvasható a 
győjteményben. A II. világháború után induló après-guerre írócsoport vezéralakja volt. 1952-ben 
megjelent regénye a Légüres övezet Lomb Kató eredetibıl történı fordításában 1964-ben jelent 
meg az Európánál. Az író azt mutatja be, hogy a kaszárnyában a katonákból elıbb utóbb kiölik az 
embert, hogy gondolkodás nélkül élni tudó, szolgalelkő szörnyeteg váljék belılük.  
3.4.4.8. Kavabata Jaszunari (1899–1972), az elsı japán Nobel-díjas írótól, a japán szépség 
megéneklıjétıl két novella szerepel a kötetben: a Holdtükör és Az ezerdaru-minta. Kavabata a 
naturalizmussal szembenálló Új érzékenységő írók elnevezéső csoportosulás tagjaként indult. 
Ebbıl a korszakából származik Az izui táncosnı (1926) és a Hóország (1935–1947) címő mőve, 
mindkét alkotás magyarul is olvasható5. Egy családtag elvesztésének fájdalma hangzik fel a Lírai 
dal (1932) címő novellájából6 . Ebben az idıszakban még a következı regényei és elbeszélései 
jelentek meg magyarul: Kiotói szerelmesek (ford. Jászay Gabriella)7, A tó (ford. Göncz Árpád)8, 
Leheletnyi történetek (ford. Gergely Ágnes, Gábor Éva, Szilágyi Tibor, Somorjai Szabó Mária) 9 . 
A még számos jelentıs mő írója hetvenkét éves korában döntött úgy, hogy többé nem kíván élni. 
3.4.4.9. Abe Kóbó (1924–1993) az après-guerre csoport tagjaként indult a II. világháború után. 
Nagy hatással volt rá Kafka és Dosztojevszkij. Errıl tanúskodik a győjteményben szereplı 
novellája, a Dendrocacalia, melynek hıse metamorfózison megy keresztül és növénnyé változik. 
Abe Kóbó 1951-ben nyeri el a legjobb elsı mőért járó Akutagava-díjat Bot címő novelláskötetéért. 
A novella A bot címen jelent meg a Nagyvilág 1978/10. számában (ford. a szerzı). A homok 
asszonya (1962) címő könyve, amelyet meg is filmesítettek, hozta meg a világhírt a számára. A 
regényt Csalló Jenı fordította, 1967-ben jelent meg. A dobozember (1973) címő regényében is a 
szabadság problémáját feszegeti (magyarul: Antal László, 1978). Abe Kóbó a sci-fi irodalomban is 
nagyot alkotott: A negyedik jégkorszak címő regénye magyarul 1969-ben jelent meg Karig Sára 
fordításában. A szerzı a magyar kiadáshoz külön elıszót is írt, melyet Hani Kjokó ültetett át.  

                                                 
4 Akutagava: A vihar kapujában. Fordította és az utószót írta: Lomb Kató. Európa, Bp., 1960; Akutagava: A 
vihar kapujában. Fordította és az utószót írta: Gergely Ágnes. Európa, Bp., 1974. 
5 Kavabata: Az izui táncosnı. Nagyvilág 2004/10; Kavabata: Hóország. (ford. Jólesz László). Magvetı, Bp., 
1969. 
6 Nagyvilág 1978/6 (ford. a szerzı). 
7 Kozmosz, Bp., 1975. 
8 Európa, Bp., 1978. 
9 Nagyvilág 1988/1. 
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3.4.4.10. Óe Kenzaburó (1935) a második japán Nobel-díjas író is az après-guerre csoporthoz 
tartozott. Még egyetemista korában íródott Tenyésztés címő elbeszélésért 1958-ban nyerte el az 
elsı sikeres mőért járó Akutagava-díjat. Az antológiában a Mint egy állatot (1958) címő novellája 
szerepel, melyben II. világháborús emlékeit dolgozza fel mővészi erıvel.  Ebben az idıszakban 
jelent meg tıle a Birkaemberek (1959) címő elbeszélés, amelyben a megszálló amerikai katonák 
kegyetlenségeirıl ír10. A Szabad tengerjárók címő regényébıl is olvasható egy részlet Kalmár 
Éva11 fordításában. Óe írásaiban a fantasztikus és a groteszk elemek ötvözıdnek, ugyanakkor a 
japán folklór megırzését is céljának tekinti. 
3.4.4.11. Fukazava Sicsiró (1914–1987) írásai közül az antológiában két novella jelent meg: az 
Árnyjáték (1959) és A sóminok hıs cselekedetei (1962). Rendkívül közel áll az íróhoz a japán 
folklór, maga is foglalkozott ennek győjtésével. Emellett a nemzeti identitás kérdése is izgatja. Az 
említett két íráson kívül két novella győjteménye van magyarul: Zarándokének (ford.: Holti Mária 
és Szenczei László) és a Kósui bölcsıdal (1968) (ford.: Holti Mária). Meg kell emlékeznünk a 
filmre is feldolgozott Zarándokének címő megrendítı elbeszélésérıl, amelyben a parasztok között 
uralkodott farkastörvényekrıl ír: az öregeket fel kell vinni a hegyekbe, hogy ne kelljen többet 
etetni ıket. Érdekes párhuzam: ugyan ilyen sors várt az Erdélyben élı idıs szülıkre, akiket a 
büdösbarlangba vittek Sánta: Sokan voltunk címő novellája szerint.      
3.4.4.12. Az említetteken kívül még Siga Naoja (1883–1971), Kikucsi Kan (1889–1948), Hajama 
Josiki (1894–1945), Makino Sinicsi (1896–1936), Nakano Sigeharu (1902–1979), Jokomicu Riicsi 
(1898–1947), Tanigucsi Zentaró (1899–1974), Tokuda Suszei (1871–1943), Kóda Rohan (1867–
1947), Simagi Kenszaku (1903–1945), Umezaki Haruo (1915–1965),  Hara Tamiki (1905–1951), 
Kon Hidemi (1903–1984), Haszegava Siró (1923), Isihara Sintaró(1932)  egy-egy elbeszélése 
szerepel a novella győjteményben. 
3.4.5. Szólnunk kell – akár csak felsorolásszerően azokról az alkotókról is, akik kimaradtak ebbıl 
az igen értékes antológiából, s akiknek más regényük vagy elbeszélésük megjelent magyarul: így 
Misima Jukio: Az aranytemplom (ford. japánból Erdıs György), Európa, Bp., 1989, a mő azt 
beszéli el, miért gyújtotta fel a híres kiotói templomot egy szerzetes.  Kaiko Takesi (1930–1989): 
Ószakai éjszakák (ford. angolból Kalmár Éva), Európa, Bp., 1984,  címő regénye az oszakai 
hajléktalanokról szól. Ibusze Maszudzsi (1898–1993): Fekete esı (ford. angolból Dávid Gábor, 
lekt. Jamadzsi Maszanori), Európa, Bp., 1978, a regény a hirosimai atombomba támadás megrázó 
mementója. Inoue Jaszusi (1907–1991): Utazás a fudaraku paradicsomba (ford. japánból Varrók 
Ilona, Simonyi István, lekt. Jamadzsi Maszanori, Janó István) Európa, Bp., 1986, a novelláskötet 
alapvetı problémája az emberi magány. Endo Suszaku (1923–1996): Némaság (ford. angolból 
Lukács László), Szent István Társulat, Bp., 1987, a regény a japán keresztényüldözésrıl szól. 
 
1989-tıl napjainkig a rendszerváltás óta, a két ország közötti kulturális kapcsolatok elmélyültek, 
kiterebélyesedtek. Elmondhatjuk, hogy most már minden megjelenhet, de nem minden mőre 
jellemzı a szakmai igényesség. Kívánatos volna minél több japánból lefordított irodalmi alkotás 
kiadása, de ha erre nincs mód, a minıségi fordítás érdekében elengedhetetlenül szükséges a japán 
szaklektori tevékenység. 

 

                                                 
10 Nagyvilág 1968/12 (ford. a szerzı). 
11 Nagyvilág, 1979/11 
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VIHAR BÉLA 
 
Chaplin megdicsıülése 
 
                    Ujsághír 1927 március: Chaplin megırült. 
Együgyü jó gyermek, emberfia Chaplin! 
Vége van ugy-e a táncnak, a mókából ime mi lett. 
Ki mondta elıször, mindenünk játék és csak a gyermek tudja egyedül? 
- Találkoztam valakivel és azóta nem süt fel a nap - 
szólott Chaplin. 
            Sötét rácsaira a tébolydának, szállj oda kicsike madárka 
és mondd el, így van ez... 
hétszer áll meg az ember, míg az utolsó útig elérkezik vala 
és este van az egész földön... 
Botocska, botocska, szegénynek botocskája, de nem a bankáré, 
kivirúl e a száraz kóró, 
            beheged e a haldoklók sebe, 
bárányok barátja, emberfia Chaplin, 
bánat az anyja és halála szabadulás, mint patak a falu alatt 
e kis föld mozijaiban majd szólnak: 
            Né! Chaplin sir! Talán tévedett!! 
ime az ember. 
Könnyedet kezükön viszik a jók Hollywoodtól messzire 
 és a csendes tengerbe görgetik... 
Chaplin. 
Szomorú cipıjébıl virágok nyílnak ki, 
lyukas könyökét megfoldozzák a galambok, 
de szeme csak a világtalan partokon nyugszik, 
ahol hamu van és sötét van. 
Nyitott koporsót visznek a népek hátaikon, 
nyitott koporsóban meztelen halott fekszik, 
sárga mint rejtélyes kegyszer. 
Csillagsugár lebegi arcát. 
Boldog aki már túl van és lerótta adóját, napjait. 
Vágyainak hamujában ül már és abba takarja fejét. 
Messze tıle az élet, mint tenger alá bevilágít a város 
és képe összefolyik 
kı a házzal, fa az emberrel és a porral, 
de ugyan mindegy az, 
jaj a hiábavalóság estéje rám kopogott! 
az emlék is elszálló füsthöz hasonló, 
távolbaveszı vonat hagyott maga után... 

 
 
Forrás: VIHAR BÉLA : Út önmagadtól, –    http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm 
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ELFELEDETTEK * – SIMON ISTVÁN 
 

 
Simon István  
(1926-1975) 

Volt egyszer egy szegény dunántúli parasztfiú, aki 
mindenáron tanulni akart, sikerült is gimnáziumba 
jutnia, tanulhatott és olvashatott amennyit akart, de 
közbejött a világháború, és a jól tanuló diákot számos 
társával együtt kiráncigálták az iskolapadból, 
egyenruhába bújtatták, és fegyverrel a kezében 
csatatérre küldték, hogy azokat védje, akik ıt és minden 
ısét szolgasorban tartották. Még szerencséje is volt, 
hogy nem esett el, mint százezrek a hasonló sorsúak 
közül, hanem hadifogságba került, ahonnét 1947-ben, 
huszonegy éves korában került haza. Akkor folytatta és 
befejezte a középiskolát, és merthogy megváltoztak az 
idık, egyetemre is kerülhetett, sıt mehetett a kitőnı 
Eötvös Kollégiumba, és a budapesti egyetem 
bölcsészkarán magyar-német tanári diplomát 
szerezhetett. 

Ekkor már költı volt, sıt olyan költı, akinek létét tudomásul kellett vennie minden olyan olvasónak, 
akinek füle van a versek zenéjéhez. A még egyetemista Simon István folyóiratokban egyre sőrőbben 
megjelenı költeményeit nem lehetett nem észrevenni. Méghozzá nem azért, mert jobban dübörögtek, 
mint a kortársak versei, hanem azért, mert az általános dübörgés közepette egyáltalán nem 
dübörögtek. Ez az ötvenes évek elején volt. A politikai történelem ezt az idıszakot nevezi a "személyi 
kultusz" vagy a "dogmatizmus", az irodalomtörténet pedig a "sematizmus" korának. A költészet 
kötelezıen harsány és vezércikk jellegővé vált, a magánérzelem, a szerelem, a természet szeretete, a 
családi öröm vagy gyász szinte illetlenségnek számított, és közhelyek megverselése poétikai erénynek 
tetszett. 

E kötelezıen harsány líra közepette megszólalt egy szerény, halk, a régi poéták magánörömeit és 
magánbánatait a népdalok dallamosságával kifejezı lírai hang: a szegény emberek emlékeit ırzı 
poéta gyöngéd érzelmekrıl valló hangja. 

Illés Béla, az ünnepelt szocialista-realista példakép író, aki fegyelmezetten pártos kommunista és 
nagy hatalmú fıszerkesztı, de lelke mélyéig konzervatív érzéső olvasó volt (Csokonait jobban 
szerette, mint József Attilát, Puskint sokkal jobban, mint Majakovszkijt és Victor Hugót meg Musset-t 
lelkesebben, mint Éluard-t vagy Aragont) - Simon István elsı verseskötetét úgy adta át a kritikára 
kiválasztott írónak, hogy: "Végre egy kommunista költı, aki nemcsak kommunista, hanem költı is!" 

Simon Istvánnak legelsı verseskönyvétıl kezdve rangja volt a kortársi irodalomban. 
Költeményeinek szívhez szóló, szelíden érzelmes hangja azt is elfeledtette bírálóival, hogy többet ír 
magánélete érzelmeirıl, gyermekkori emlékeirıl, ifjúkorának tájszépségeirıl, mint a napi politikai 
kérdésekrıl. Igaz, kétségtelen volt, hogy a nép legmélyérıl érkezett, bár igazi filosz-értelmiségivé 
változott. De az is kétségtelen volt, hogy az a stilizált pártosság, az a szakadatlan vezércikkhang, 
amely úgyszólván kötelezı volt azokban az években, merıben idegen ettıl az idilli képekben 
gyönyörködı, a néppel, a tájjal, a hazával szinte magánkapcsolatban élı lélektıl. 

                                                 
* A Kaláka internetes periodikán 2007. októberétıl 70 költı versei, életrajzi adatai voltak olvashatók az 
Elfeledetek rovatban, melynek szerkesztıje lehettem. Kamarás Klára és a magam ötleteként, a Kaláka nyomán, 
de nem ugyanazon sorrendben, az Irodalmi Epreskert 5 is közli ezt az összeállítást. [Szerk.] 
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ELFELEDETTEK – SIMON ISTVÁN  
 
A személyi kultusz korának hivatalos kritikája általában riadtan és gyanakodva állt szemben 

mindennel, amire a merıben elavultnak vélt "báj" jelzıje illett. Márpedig Simon István mindig 
népdalközeli költészetén úgy uralkodik a báj szelíd derője, mint a napfény a június végi búzatáblákon. 
Talán egész évszázadunkban nincs még egy ennyire pátoszmentes magyar költı. Az ı kommunista 
meggyızıdése sohase szólal meg elvont kinyilvánításokban, semmi sem idegenebb tıle, mint akár az 
ódai szenvedély, akár a publicisztikus okoskodás. 

Életképekben, zsánerképekben, magányos sétálgatások emlékeiben, szemérmesen szerelmes 
ábrándozásokban szólalnak meg azok az emberhez méltó, árnyalt érzelmek, amelyeket egy népe 
egészével azonosuló, az élet szépségeit, az élet apróságaiban felismerı és felismertetı, 
bölcsészmőveltségét szinte szégyellı tanárember elmond önmagáról. 

Simon Pista - mert Istvánnak csak írták a nevét, de valójában Pista volt valamennyiünk számára - 
nem véletlenül szerzett tanári diplomát. Volt ı közben irodalmi rovatvezetı, szerkesztı, fıszerkesztı, 
sıt országgyőlési képviselı is, de igazából olyan költı volt, aki közben szakadatlanul tanár, népének 
oktatója és nevelıje akkor is, ha történetesen egyéb, igen bokros teendıi közt nem ülhet katedrán. De 
jobban szerette a katedrát, mint a szerkesztıi asztalt, holott nagyon jó és nagyon méltányos szerkesztı 
volt. Ha egy verset vagy novellát nem közölt elég gyorsan, mert a kéziratok torlódtak, olyan 
szégyenkezı arccal nézett az íróra vagy költıre, hogy az megsajnálta, és még ı vigasztalta Pistát, 
hogy "nem baj, majd hozod késıbb". 

Mint tanár sokkal biztonságosabban érezte magát, itt az ı kezében volt az anyag, se Petıfi, se 
Goethe költeményei nem késtek, akkor került rájuk a sor, amikorra betervezte. 

A Színmővészeti Fıiskolán, ahol irodalmat tanított, egyértelmően szerették: a tanárok közt 
eszményi kartárs volt, az osztályokban lebilincselı magyarázó. Persze ekkor is lírikus volt: Magyar 
Irodalomtörténete hangvételben és szellemben közelebb áll a lírai vallomásokhoz, mint a tudományos 
értekezéshez. (Szeretett volna valamikor késıbb egy hasonlóképpen lírai hangú német 
irodalomtörténetet is írni, hogy végre megfogalmazza személyes viszonyát Hölderlinhez és Heinéhez, 
de erre már nem adatott idı rövid életében.) 

Csak a tanári tevékenységet nem sajnálta, mint elvesztett idıt. Mert kötelezı hivatali és közéleti 
elfoglaltságai ránehezedtek, elvették a drága órákat a magányos ábrándozásoktól és gyönyörőséget 
adó versírástól. Nem is tagadta, hogy a versírás számára nem valami öngyötrı szenvedés, hanem 
boldogító gyönyörőség. 

Nem tartotta magát modern költınek. Nem is tagadta, hogy Petıfi és Heine a legfıbb kedvencei, 
és Catullust jobban szereti, mint Vergiliust vagy Horatiust (mert nemcsak németül tudott igen jól, de 
biztonságosan olvasott latinul is.) Voltak, akik költészetét egyenest Petıfiétıl származtatták, mint 
afféle elkésett petıfieskedıt. Pedig nem is rokon lélek Petıfivel; hangja sokkalta lágyabb. Ez a 
mélységes demokratizmus, amely még a harcias indulatokat is szelíd bensıséggel fejezi ki, inkább 
Tompa Mihályt és Juhász Gyulát érezteti elıdjeinek és fı hagyományainak. Csak az érzelmek és a 
költıi megvalósítás áttétel nélküli közvetlensége - és persze a népdalközeliség - vall a két, számára 
legtiszteltebb klasszikusra: Petıfire és Heinére. És a feltétlen ıszinteség. Simon Pista sohase hazudott, 
sem versben, sem élıszóban. Ez a marxista materializmust valló dunántúli parasztfiú mindig 
szeretettel emlékezett vissza gyermekkorának vallásos élményeire. Egy ízben, mint a Kortárs 
fıszerkesztıje elismerı kritikát íratott az Amerikában élı magyar papköltırıl, Tőz Tamásról. A 
kritikusnak, aki hozzá hasonlóan nagyra becsülte a messzire szakadt kitőnı költıt, elbeszélte, hogy 
személy szerint is nagyon szereti, hiszen gyermekkorában "Tőz atya" mellett ministrált a templomban, 
és alighanem az ı finom, bensıséges költészete volt rá legelıször olyan hatással, hogy maga is 
versben fejezze ki érzelmeit. 
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Nem volt modern költı, az ún. modernizmus minden megnyilvánulása idegen maradt tıle. 

Közösségi volt, de magányos az irodalomban. Hiányzott belıle a hasonlóképpen nem modern Váci 
Mihály közéleti pátosza, idegen volt tıle a legjelentékenyebb kortársak látomásossága, de 
formabiztonsága ellenére sem állt közel a Nyugat formamővészetét folytató klasszicizálókhoz sem. 

A tudatos népszolgálatnak és a meghitt magánéletbeli érzelmességnek olyan ötvözetét hozta létre, 
amely nagyon kedves egyéniségét sajátosan egyedivé teszi korunk költészetében. 

 
http://mek.niif.hu/01100/01149/html/simoni.htm 

 

* 

 
A veresek SIMON ISTVÁN: Gyönyörő terhem címő kötetébıl valók: 
Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. 
 

 
 
İSEIM 
 
Az én ıseim nem voltak nagyok, 
és hírt vagy nevet se hagytak hátra. 
Csöndes parasztok voltak, és már 
régen-régen elpihentek. 
 
Utat nekem egy se készített, 
hogy a nyomokat bejárhatnám; 
emlékük is alig találom, 
csak kint a lankás temetıben. 
 
Mégis büszke vagyok az ısök, 
porladt ıseim emlékére, — 
itt buktak ık el horpadt mellel, 
megfáradt szívő magyarokként. 
 
S én: vézna, kékszemő utódjuk, 
mintha egy nyakig töltött korsót 
hajtogatnék, ıket dalolva, 
míg én is közéjük nem hullok. 
 
(1943) 
 
 

TÉL… 
 
A vályun szomjasan áll az ökör, 
orrából pára csap az alkonyatba. 
 
Sikolt a karikán a vödör, 
s a béres búsan ajkát harapja. 
 
Az ágon pihés hópamat lapul, 
az eresz már szinte a földig ér. 
 
A tetın szelek vágtatnak vadul, 
s a tájon halkan orgonál a tél. 
 
(1944) 
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TANÚ VAGYOK 
 
A borfoltos korcsmai asztal, 
ahová hajdanán a kést 
bökték szilajon, most rajta 
készítik a számvetést. 
 
Nem bor folyik itt: vita — 
(egy percre a szemem elıtt 
a történelem vihara 
látszik) — a komoly tervezık 
 
mérik ki a jövıjüket, 
kik pár éve a herceg úr 
cselédei voltak, süket 
életükkel, jogtalanul. 
 
Most, mint parázs szalmaszál 
fellobban a szó mindenütt 
a szájakon és körbe jár, 
saját múltjukat égetik. 
 
Kenyér kell, új ruha, cipı, 
szabadság, pufók gyermek és 
neki a gondtalan jövı, 
ez a közös megegyezés. 
 
Tanú vagyok, hogy itten új 
világ lesz. Az öreg kezek 
írják: a falu népe, lásd, 
a jövıre szövetkezett. 
 
(1949) 
 
 
ÖRÖK KÖRBEN 
Benjámin Lászlónak és Csanádi Imrének 
 

1 
A katonaköltı ha könyökölve 
tágas mezın, ıszi harmat után 
a lıportáskán vagy puskatusán 
verselt, hogy kedvét s bánatát kiöntse, 
 
 

óh, elgondolom most, milyen nagy körre 
cikázott ki a gondolat agyán 
az elsóhajtott szóra, hogy: hazám, 
amely soké volt, soknyelvő nép földje; 
 
s a szabadság ott bizony nem volt szólam, 
hol ı írta le, hogy oszmán, Nyugat: 
fél Európa feszült egy-egy szóban — 
 
s nézte társait, kelnek, riadó van, 
s pirosan villanó csizmájukat, 
ahogy nyomot hágy a süppedı hóban. 
 
 

2 
És kezdıdött késıbb minden elılrıl. 
Kirajzolódott az új kör? Lehet; 
nagy elmék vonták és élesedett, 
s mit határolt már ez a szőkülı kör, 
 
mindegy honnan, csárdából, harcmezırıl? 
A mélybıl tápászkodó nemzetet, 
s hangjában, hogy oly hısin elveszett, 
a pokoli malom zokogva ıröl. 
 
A nemzet már a szóban amit dajkált, 
az volt, hogy legyen végre majd szabad, 
és benne bújkált a világszabadság, 
 
mert ha külön mind szabad (isteni 
szikra volt akkor ez a gondolat), 
meg tudjuk végre közelíteni. 
 
 

3 
És szembenézett már, alig félszázad 
múlva, egymással töltıtoll s szurony; 
„ te az apámat, én meg fölszurom 
burzsujodat!” — sziszegi kávéházak 
 
s cselédház mélyén a költı, és láttat 
egészen puszta tényeket, finom 
szivart a szájban, bundát az uron, 
míg a kuglizó, éhes szegény fázhat. 
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A kör, fényével, így zsugorodott már 
a lényegre, s addig feszült a szó, míg 
a megvallatottak vérzı husa, 
 
az egy-igazság nem látszott: az osztály 
és élesedve a kör fókusza 
hatolt tovább már nem oszthatóig. 
 
 

4 
Talán bőnöm, úgy fáj, hogy az utókort 
már nem látják, s nem nekik pályabér 
a lankadatlan harcért, s fáj a vér 
szent nyomukon, mit kirajzol a hó most, 
 
mikor a lenyesett napraforgó-sort 
érintve éppen kék dombjára ér 
a nap, ez a púpjába visszasrófolt 
vörösen izzó lámpabél — 
 
s még ık biztatnak engem, kör a körben, 
szorítva helyemre, hogy értsem: könnyen 
ma sem buggyan föl a szép szó, mikor 
 
a pontot, ezt az önmagába terjedt 
világot kell, hogy segítse, az embert, 
kilépni legvégsı béklyóiból. 
(1962) 
 
 
BUCHENWALDI RAPSZÓDIA 
 
A drótkerítés kidılt, a ravasz áram 
nem kering benn: mint az élet a halálban 
úgy megsemmisült; s mint szétugró atomok, 
eltőntek a házak, kaszárnyák, barakok. 
Fő nıtt a fıtéren, csak gaz és halomba 
borított kövek állnak, amiket a bomba, 
az ekrazit parancsolt elmúlásba. 
A pusztulás s a pusztítás iszonyú merev váza. 
 
Téboly kísérget, míg keringek a láger 
romjain, a huszadik-századbeli Bábel 
emlékein. Mert itt akarta a gazság, 
hogy csupacsont emberek a testükkel kirakják, 
s emeljék fel a gyilkos barbár hatalmát. 

Áll még a kínpad, nyirkosan tátongnak a kamrák, 
a kemencék, hol eltőntek, a légbe zúdulva ki, 
harminchárom nemzet megkínzott fiai. 
 
Ez is emberi mő! A múzeum teli 
szomorú emlékekkel. Hull a novemberi 
nehéz köd az ablakokra, mint szívemre 
eszméletem keserő gyötrelme. 
Nézek az emberbırbıl készült tárgyakra: 
lámpaernyıre, mappára, s gyomrom rángva 
készül, hogy kimondja a homo sapiens felett 
a tudatom mélyén rejlı igaz ítéletet. 
 
Nagy végletek kora! Nem mernék nézni rátok, 
Goethe, Schiller és Liszt, bár majdnem oda látok 
házaitokra, melyekben az ıszi délelıtt 
kortyolgattam a szépséget, a fenséges erıt. 
Itt áll hozzátok közel e rémes pokol, 
hol vértıl nıtt a fő, ágaskodó bokor. 
Hol a létrıl bölcselkedett, álmodozott Faust, 
igazak vére festette a döngı puskatust. 
 
S itt csillog még a ködben e néhány kilométer 
hosszú vasút, amelyre tízezrével 
borultak le a holtak, míg felépült. 
Ó, vele mi kezdıdött, mi is készült? 
Mert harccal, összeharapott daccal ık, 
ha lerogyva is, kezdték ácsolni a jövıt. 
S hogy az út, amelyen mi megyünk, mért nagy út, 
kiáltsátok világgá, tiszták, megkínzott vértanúk. 
 
Kiáltsátok fülembe is, hogy sohase feledjem! 
S míg e látvány után kényelmes étteremben 
merengek a hús fölött s nem tudnék enni sem, 
emeljétek fel újra elszomorult szivem. 
Bár hallom, még zúg a buchenwaldi erdı, 
s e modern pokol ezernyi rémsége is kisért, 
én hiszek benned mégis, világot teremtı, 
porból tápászkodó, igaz emberiség. 
 
(1953) 
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ELFELEDETTEK –SIMON ISTVÁN 
 
GYEREKKORI KARÁCSONYESTE 
 
Hirtelen milyen tág teret nyitott 
óriási ereje a fagynak. 
A jeges mezın szinte tériszonyt 
érezve csak gubbadnak a varjak. 
 
Meredeznek a reggel még komor 
hegyek fái is talpig zuzmarásan. 
A ház asztalán fölragyog a bor; 
fenyık zúgnak a harangkondulásban. 
 
S az erdei mélyutakra szorul 
a hófúvás; a szomszéd faluból hát 
toronyiránt jön a plébános úr 
imbolyogva karácsonyra hozzánk. 
 
A havas fényben látni még, ahogy 
némán fölnéz az úti feszületre, 
hol szegként lógnak már a jégcsapok, 
mielıtt a fiú megszületne. 
 
(1958) 
 
 
GYÖNYÖRŐ TERHEM 
 
Emlékeim kutatom — semmi, 
vagyis minden… Most mit tegyek? 
Kezdem már magam zsebelni, 
ahogy a villamosjegyek 
győrt garmadájából zavartan 
az érvényeset keresem, 
vagy a pénzem, mit megmutattam 
s már kötve hiszik el nekem. 
 
Pedig volt! Belekötötte 
anyám — talán egy kiflire — 
reggel a zsebkendıcsücsökbe, 
de nem érdekelt semmi se, 
füttyentve jó magasra dobtam 
s föld nyelte el a szép garast; 
ne is kérjétek tılem mostan — 
honnan tenném le újra azt? 
 

Mondom, apáim földje nyelte 
el, amelybıl vétettem én, 
s nem is bántam, mert illı helyre 
esett, hogy nemcsak enyém; 
mi szegényekre mindig rávall, 
ha van neki egyszer, fizet: 
a nagylelkőek gesztusával 
odaadtam mindenkinek. 
 
Keresem is azóta köztük 
reménnyel a kincsem, hitem, 
s olykor úgy érzem, széna közt tőt, 
de kazlastul is elviszem 
vállaimon oda, mihaszna 
kedvem amirıl énekelt, 
s meg-megroggyanva is alatta, 
önzetlen viszek szép tehert. 
 
Gyönyörő terhem: sorsom, emlék 
és hitem — mintha földutak 
gödrein magánosan mennék — 
annyi nyomot csak fölmutat, 
mint kihajló bokor ága 
a csüngı szénaszálakat, 
az örök gereblye fogába 
ami mindenhol fönnakad… 
(1959) 
 
 
CSILLAGOT LÁTTAM 
 
Csillagot láttam a szemedben — 
egy könnycsepp volt kibuggyanóban, 
még rá is csodálkoztam hosszan, 
és fájdalmasan megszerettem, 

mert én okoztam. 
 
Mert az életem annyi botlás, 
és mennyi álom a romhalmaz; 
a könnyed kellett, amíg hallgatsz, 
egy tiszta csillag, hogy azon láss 

és légy irgalmas. 
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ELFELEDETTEK –SIMON ISTVÁN 
 
Kis csepp, a harmaté ha ennyi, 
ám benne fájdalmad a tenger, 
mégis tőrted, hogy hideg szemmel 
ne ítéld azt, akit szeretni 

akarsz, mert ember. 
 
S éreztem, megszorítva formás 
kezedet — mellyel letörölted — 
hogy oly kapocs rajta könnyed, 
mint ami kicsi hegyi forrást 

óceánokkal összeköthet. 
 

(1966) 
 
MÁR BIZONYÍTOD 
 
Már bizonyítod is elıttem, 
mit rég kezdtem gyanítani, 
hogy nem a sárkánygyík, ami 

legyızhetetlen. 
 
Mindig kinıl a hétkar-hétfej 
és bámulhatom csak, ahogy 
nap-nap után megtámadod 

ronggyal, kefékkel. 
 
Ezen a hüllı-tipró munkán 
átlendülsz mégis könnyedén, 
így azt sugallva felém, 

hogyha nem tudnám: 
 
gyızni is könnyebb a halálon 
annak, aki már mindenes; 
sejtem is, értem mit tehetsz 

még a világon. 
 
Utat törhet aknás jövımbe, 
sárkányölım, a te kezed, 
míg a porszívót vezeted 

el-eltőnıdve, 
 
s létem megszenteli, ha szórja 
mázas bögrébıl a vizet 
az asztalon szétteritett 

vasalnivalóra. 
 
(1970) 

PÖRGİ KERÉKEN 
 
A legtöbb erıt mégis az utak 
adják, hogy bírjam folytatásukat, 
 
a folytatás ereje valahogy 
megacélozza az akaratot, 
 
különösen, ha fúj a szembe-szél 
s lilás hold alatt megy csak, nem beszél, 
 
megy a diák magányosan, gyalog 
de magány szüli a gondolatot, 
 
a gondolat, mely jótanácsot ad, 
hogy menni kell, megállni nem szabad, 
 
a célig meg kell tenni az utat, 
erıt pedig az út majd újból ad, 
 
s az erı talán, ha fáradt vagyok, 
megacélozza az akaratot, 
 
különösen, ha fúj a szembe-szél, 
de a gondolat lámcsak visszatér, 
 
s elılrıl kezdhetem — döbbent belém 
ezerkilencszáznegyvenegy telén —; 
 
a remény marad végül, nagy okos, 
kereken ennyi, e kalapdoboz, 
 
mély kútgyőrő, circulus vitiosus, 
keréken helyben futó kicsi mókus… 
 
(1973) 
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ELFELEDETTEK –SIMON ISTVÁN 

 
 
 
MÁJUSI BÜKK 
 
Nyers fő elıttem 

    és májusi bükk; 
mintha dühödten 

    Szinyei-Merse 
ecsetje 

keverte 
volna ki zöldarany-árnyú szinük. 
 
Smaragdba-kékbe 

      olvad a napfény, 
még a levél se 

tükrözi vissza 
úgy issza 

   kulissza 
mögött vidoran Pán, a ravasz vén. 
 
Életörömtıl 

harsog a májust 
végre betöltı 

kétnyelü sípja; 
visítva 

kinyitja 
a bükkfa szívét és játszva tovább fut. 
 
Az meg mint varga 

       ott ül s köténye 
nyakba akasztva 

    fénylik holnaptól, 
míg patkol 

      bikkmakkból 
csizmát a szeleknek fütyörészve… 
 
(1973) 
 
 

 
SEGÉDMUNKÁS A KÖRÚTON 
 
Se tarisznya a vállról, se 
pipa a szájból nem lóg le, 
se menetközben, sem sehogy; 
nem visel csizmát, kalpagot. 
 
Hogy mégis-mégis, istenem, 
ezer között fölismerem? 
Látom: nem áll, mint rendesen, 
a két válla vízszintesen. 
 
Úgy lép, mintha a flaszteron 
talpa után maradna nyom; 
leszegett fejét vezeti 
pipa, a képzeletbeli. 
 
Mint a szántáson, legelın, 
valami itt is vele jön: 
mellette fut, ebként üget 
a jeszenyini rémület. 
 
(1974) 
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PÉTER ERIKA  
 

madárdalt írok 
 
a fény  
csupán felvillant,  
majd ismeretlen  
helyre költözött 
 
mellemre vén este ül 
 
levegıre gombostőzve 
szállnék, mint a lepkék  
s dalolnék a szélnek  
az ingatag világ  
filmvászna elıtt  
 
most  
tanulom a türelembe  
menekülık csendjét 
és várok, míg a hajnal  
letekint rám,  
s madárdalt írok, 
mely hirtelen elszáll 
 
 
 

 
 

 
 

Fotó: FEIGE MÁRA  
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KÖVES JÓZSEF:  
 

Csodák bérháza 
  

A nagy bérházban gyakran történtek csodák. 

Egyszer az elsın egy holttest feltámadott, 

kisétált a konyhába s kért egy vacsorát. 

Neje rémültem az udvarra vágtatott, 

a halott meg utána rohant mérgesen, 

úgy ordított, zengett a ház: éhes vagyok, 

ha nem adsz most ennem, akkor kezeskedem, 

úgy elverlek, hogy a hátad belesajog. 

És ezzel mint aki jól végezte dolgát, 

végleg holtan terült el lent az udvaron. 

Most meg már nem hitték az ı hulla-voltát, 

hisz nem feküdt mereven a ravatalon, 

csak elnyúlt mint a hosszú értekezletek. 

A gangokról leszóltak: hiszen ez csak részeg, 

többször is így tett már, emlékezzetek 

– de a feltámadott eltávozott végleg. 

 

A harmadikon élt egy szép özvegyasszony, 

fekete haj, égkék szemek, pompás cicik. 

Bár nem akarta, hogy vágyakat árasszon, 

mint Máriát az Úr, megszállta egy picit 

valaki férfi, bár tagadta ezt a tényt, 

szépen gömbölyödött, csak a hasát tolta, 

nyilván mert bent hordott egy új kis teremtményt. 

De hogy van új férfi, még mindig titkolta. 

 

Úgyhogy csak valami csoda történhetett, 

hiszen sok ilyesmi áll a népmesékben. 
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Az özvegy megszült két ikergyereket, 

túlesve az addig titkolt terhességen. 

Ám bárki kérdezte, az volt a válasza, 

hogy ura halála óta nem volt soha 

ıneki egy segítı férfi támasza, 

s a két kisbaba valóban csak csoda. 

 

A legnagyobb csoda, ami itt megesett: 

a negyediken lakó Varjú nénivel, 

aki egyszer csak a lakóknak elveszett 

azzal a csırhöz hasonlító képivel. 

Egy szomszéd mondta, ı látta, hogy a néne, 

két soványka karját  szárnyaként kitárta, 

s a háztetık fölött, mint Chagall festménye 

Kék ég s felhık alatt repült a világba: 

 

Senki nem hitt ennek a hazudós úrnak, 

kinek a munkája is csak gyanút keltett: 

meséket írt ı, és nagyon szomorúkat, 

s ráadásnak  hozzá még sok ködös verset. 

És mert költı volt ı, hát ki is nevették, 

De este egy felhın ott repült a néne, 

ı megmutatta, a lakók észrevették, 

ámulva néztek a költıre s az égre. 

 

 

 
http://megezmegaz.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1229526&fbclid=IwAR31huCbyA2wkeObjPZQzsuSZJLst4lcRs2Px
KpYxXCPMclb_4GG-65suQI 
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KULCSÁR TIBOR  
 
Vers a holtakról és az élıkr ıl 
 
sokasodik már bennünk a bánat 
mint temetıben a keresztek 
 
jön az ısz 
s megint valakit temetnek 
 
évszakra évszak 
s újra valaki elmegy 
 
halk léptekkel fáradtan eltipegnek 
életünkbıl az édesanyák 
 
költık ajkán 
váratlanul 
örökre elnémulnak  
a versek 
 
sorra itt hagy  
szeretı 
jó barát 
 
sorainkban  
egyre sőrőbben  
vágnak rendet  
infarktusok 
és tragédiák 
 
füst gáz és szenny támadja tüdınket  
gáncs és meg nem értés szívünk és agyunk 
 

 
 
hallgatással 
szóval 
gúnnyal 
közönnyel 
naponta ölnek 
 
szólnunk kell hát 
hogy még itt vagyunk 
 
helyettük is 
akik 
már semmit sem tehetnek 
 
fölöttünk is lesben áll 
a halál 
nem is sejtjük 
hogy sejtjeinkben talán 
szövi már gyilkos szálait a rák 
 
s míg az életet 
naponta 
újrakezdjük 
rádöbbenünk 
bármily könyörtelen igazság 
 
ha elnémultunk 
egy percre sem áll meg a világ 
 

 
 
 
Forrás:  KULCSÁR TIBOR: Arcképünk tükörben, Bratislava, 1986, Madách Könyv- és 
Lapkiadó.  
A költı jogörökösének, Kulcsár Zsuzsának  engedélyével közöljük a verset [szerk.]  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kulcs%C3%A1r_Tibor_(k%C3%B6lt%C5%91) 
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SITKU RÓBERT 
 

36 
 
Harminchat évem azt mondja: 
– Felrajzollak az arcodra. 
 
Harminchat évem bámul csak: 
– Azt, ami vagy, elárultad? 
 
Harminchat évem kinevet: 
– Tudod már az én mi lehet? 
 
Harminchat évem rám legyint: 
– Ezzel vacakolsz már megint. 
 
Harminchat évem így sziszeg: 
– Ezt az egészet elhiszed? 
 
Harminchat évem rám förmed: 
– Saját magad vagy ál-szörnyed. 
 
Harminchat évem átkarol: 
– Rajtad minden csak áthatol; 
 
s ernyedt kezeim markolva 
felrajzolódik arcomra. 
 
 
 

 
Vajon 
 
Vajon ember vagyok még? 
Vagy régóta egy gép csak, 
mi nem érez és nem tud, 
és hideg, mint egy jégcsap? 
 
És örülni még tudok? 
Vagy arcomon a mosoly 
egy mechanikus grimasz; 
csak bır, s alatta fogsor? 
 
Él a szemem? Vagy halott? 
Lát messzire és mélyre? 
Vagy elnyelt engem is a 
lélektelenség éje? 
 
Vajon ember vagyok még? 
Vagy egy öntudatlan rongy? 
Embert játszó isten vagy 
egy istent játszó bolond? 
 

 

 

 
 

Fotó: FEIGE MÁRTA 
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KARAFFA GYULA 
 
Ha idım lenne... 
 
ha lenne idım csak ülnék 
kezemben egy könyvvel 
a diófa alatt a padon 
bárányfelhıs ég 
lenne a plafonom 
nem olvasnék 
az eget nézném 
s ahogy a felhık 
képe a szemembe 
tudatomba szállnának a betők 
a szavak feltárnák elıttem 
minden jelentésüket 
nem titkolóznának elıttem 
soha többé ahogy tették eddig 
és olyan jóízőek lennének 
nekem azontúl 
akár a friss dióbél 
vagy a cukrozott málna 
és nem vágynék 
már semmi másra 
csak arra az egyre 
hogy legyen idım 
ülni a fa alatt 
kezemben egy könyvvel... 
 
élek és ebbe 
más is belefáradt... 
jóllaktam s ebbe 
más is megcsömörlött... 
szerettem és ebbe 
más is belehalt már... 

 
 

 
KARAFFA GYULA: Tartozásaim győlnek… Nagyoroszi, 2015, Runner Méfia Kft 
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PETHES MÁRIA 
 
 
falat kenyér 

a lehetetlent tükrözte az ablaküveg 
öt éve egy fıszerephez statisztáltam 
azt hittem megkapom 
nem tudtam megnyerni a rendezıt 
nem feküdtem le vele 

a nyár szalmakazlak illatában 
idızött errıl eszembe jutott 
hajad illata de te egy semmilyen 
idıbe távolodtál az egyszer-volt- 
hol-nem-volt-idıbe a soha-többébe 

városomban otthonra leltem 
titoktartásán túl válladra vágytam 
de búcsúzások partján találtam magam 
a kíméletlen emlékek magányában 
életre keltek a tájak 
elmondhatatlan párbeszédekbe 
álmodtam magam 

kockás füzetem igéibe képzeltelek 
pedig tudtam oda soha nem is érkeztél meg 
csak futó-homok szerelmednek 
adtál hangot ölelkezéseinkben 
vágyam holdkanyarba vágtatott utánad 
nem voltál más csupán mint éhezınek 
falat kenyér 

Megj: Litera-túra, 2020. augusztus 13.  
 
 

 
A tehetetlenség szonettje 
Lenyugszik szemed fekete tengerében a világ. 
Méltósággal viseled a tehetetlenség hatalmát. 
Borostyánná alvad múltunk csillagképe, és 
itt settenkedik a kert alatt egy újabb tél, 

 
hogy zálogba vegye a virágok csókját. 
Megszöknek az éjszakák, lelécel az ágy is 
alólunk. Az álmatlanság olimpikonjai 
vagyunk. Számoljuk a hıemelkedéses rózsák 

 
zihálását a fény elhagyott kagylóhéjában. 
Siess, mert elfut az idı a krónikás ég alatt. 
Mindent neked adtam, ezért vagyok még. 

 
Legszebb esélyeinket sorolom, 
hogy marasztaljalak. 
Mi lesz az utolsó szó amit elhallgatunk? 
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TÁTRAI S. MIKLÓS  
 

 
A festı és a lány 

 
 
Enyhe szél fújdogált a dombok felıl, szelíd hullámokat borzolt a vízen. Egyik jött a másik 

után, majd visszatértek, vagy elcsendesedve simultak a tópart finom homokjába. A festı 
nézte ıket, és eljátszott a gondolattal, hogy a hullámok sok-sok milliárdnyi vízcseppekbıl 
állnak, és közülük bizony nem mindegyiknek sikerül visszatérnie. Talán nem is akar, 
szívesebben táplálja a füvet, a bokrokat, a fákat, a levegıt, talán pontosan tudja, hogy úgyis 
találkoznak majd egyszer a hatalmas óceánban. A napkorong már a dombok csúcsát érintette, 
különös fények és árnyak játszottak egymással. Egyszerre volt szép és valószínőtlen, olyan, 
amit csak kitalálni, vagy megálmodni lehet. A festı – ahogy hétfı óta minden nap –, már 
kora délután kisétált a közeli városból, hogy csendes magányában alkosson, de képtelen volt 
elkezdeni. Nézte és csodálta a tájat, nem tudta eldönteni melyik a legszebb pillanat, amit meg 
kellene ragadnia, mélyen emlékezetébe vésnie, és azt festeni a vászonra. Nem okozott volna 
gondot a tó, a dombok, a fák, a bokrok ábrázolása, azonban úgy érezte: csak akkor veheti 
kezébe az ecsetet, ha már behunyt szemmel is látja a fények és árnyak legszebb harmóniáját. 
Örült, hogy mindig egyedül lehetett. Úgy tőnt, az áprilisi hétköznapok hővös délutánja még 
nem csábítja sétára, kirándulásra az embereket. A kis padok üresen várakoztak. 

A festı már biztosan tudta, hogy aznap sem fog dolgozni, ezért feljebb húzódott a fák 
közé. Összecsukta festıállványát, bezárta kis fabıröndjét, amelyben ecseteit, festékeit, 
kellékeit tartotta, és leült kisszékére. Nézte a vizet, a keskeny ösvényt, amely körbe futotta a 
tavat. Nem akart még haza menni, mintha aznap valami különös erı vonzaná, marasztalná. 
Talán negyedóra telt el, amikor észrevette, hogy ketten közelednek. Messze voltak még, de 
szemmel láthatóan igyekeztek a tó felé. A festı elıször szerelmesekre gondolt, és 
kényelmetlenül érezte magát, nem akarta mások intim titkait kilesni. Ahogy közelebb értek 
már jól látta, tizenhét-tizennyolc éves, farmernadrágos lányok jönnek egymás mellett. 
Megálltak egy padnál, ötven-hatvan méterre a festıtıl, de nem vették észre. Az alacsonyabb 
lány levette hátizsákját, és a másiknak nyújtotta, aki kinyitotta, sötétszínő pulóvert vett elı. 
Belebújt, fejére basebal-sapkát tett úgy, hogy haját gondosan alátőrte. Leült a padra, háttal a 
városnak, ahonnan jöttek, a hátizsákot a pad támlájára akasztotta. Az alacsonyabb lány ezután 
visszafelé ment, majd megbújt egy közeli nagy bokor mögött. A helyzet egyre furcsább és 
érdekesebb lett. Már szürkülni kezdett, de még jól lehetett látni. A város felıl megint jött 
valaki. Nem gyorsan, tanácstalannak, tétovának tőnt. Bizonyára meglátta a padon ülıt, mert 
felgyorsította lépteit. Hosszú vörös hajú lány közeledett, akit – gondolta a festı – valószínő 
meg akar viccelni barátnıje, ezért mutatja felé hátát, és úgy tesz, mintha nem venné észre. 
Elhatározta, nem fedi fel magát, nem rontja el a tréfát. Nem sejthette, hogy a következı 
percekben drámai események történnek. 

A vörös hajú lány óvatosan lopakodott a padon ülı háta mögé, és befogta szemét. A 
következı pillanatban ijedten rántotta vissza kezét, mintha parázsba nyúlna. Megpördült, el 
akart szaladni, de a bokorból kiugró harmadik társuk elé állt és fellökte. Megpróbált felállni. 
Még térdelı helyzetben volt, amikor a magasabb lány is odaért, mondott valamit, és hatalmas 
pofont adott neki. A szerencsétlen újra lerogyott. Megragadták könnyő kis kabátját, karját, és 
a tó felé rángatták. A festı alig tudott felocsúdni döbbenetébıl. Felugrott és rohant a lányok 
felé. Az izgalomtól nem jött ki hang a torkán, csak akkor vették észre, amikor már majdnem 
odaért. A két támadó eleresztette áldozatát, és elfutott, de a pofozkodó még visszakiáltott: 
Tartsd a szád, mert nagyon megbánod! 
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A festı remegett az idegességtıl. A lány segítségére sietett, aki lassan felállt. Csendesen 
sírt, vérzı orrát törülgette kezével, de csak egyre jobban összevérezte arcát, kabátját. 

– Fenyıváry Zsigmond festımővész vagyok. Ne félj tılem! Mindent láttam! Ezek 
ırültek! Nagyon sajnállak, segíteni akarok. Ülj le, hajtsd hajtsa hátra a fejed. Adok egy tiszta 
zsebkendıt, szorítsd az orrodra. 

– Köszönöm uram, hogy megmentett! – szipogott a lány – Szolnoki Laura vagyok, itt 
lakom a városban. Az a legnagyobb baj, hogy leesett a szemüvegem, talán el is törött, nem 
látok jól anélkül. 

– Maradj nyugodtan, megkeresem! Azután elmegyek oda a fák közé, ott vannak a 
dolgaim, a zsákomban vizet, kávét is találunk. Mindjárt visszajövök, már nem kell félned. 

A festı szívbıl sajnálta Laurát, nagyon megdöbbent a kegyetlenségtıl. Örült, amiért 
aznap tovább maradt a tóparton, és megakadályozhatta a további bántalmazást. Gyanította, 
hogy a lány jól ismeri a támadókat, nem lesz nehéz feljelentést tenni ellenük. Szerencsére 
hamar és épségben megtalálta a szemüveget, összepakolta állványát, bıröndjét, hátizsákját és 
leült a még mindig sírdogáló Laura mellé. 

– Gyalog sétáltam ki a tópartra, jót tesz a mozgás. Szívesen hazakísérlek, és elmondom a 
szüleidnek, amit láttam. Tanúskodom majd a feljelentésnél, mert gondolom megteszitek. 

 – Nem lesz feljelentés, és nem kell hazakísérnie! Egyébként sem tudna beszélni a 
szüleimmel. Apám régen elhagyott bennünket, anyám dolgozik, csak késı este jön haza. 
Senki nem vár otthon, senki semmit sem fog észrevenni! Nagyon kérem maga se beszéljen 
errıl senkinek. 

– Jó, nem erıltetem. – bólintott Zsigmond, és látszólag beletörıdött az elutasításba, de 
egészen mást gondolt, mert jól érezte a lány félelmét – Azért mégis elkísérlek egy darabig. 
Nem tudhatjuk nem lesnek-e rád valahol. Ismered ıket, ugye? 

– Osztálytársak vagyunk a gimiben. Brigittával valamikor barátnık voltunk, azután 
minden nagyon megváltozott. 

– Én afféle bolondos mővészember vagyok, ismerem az emberek lelkét, olykor beléjük 
látok. Talán tudnék segíteni valamit. Miért bántották? Hidd el, megırzöm a titkod! 

– Nem tudom miért kellene ezt megbeszélnem magával? Köszönöm, hogy segített! 
Ennyit a véletlen találkozásunkról! 

– Véletlen? Semmi sincs véletlenül! Olykor azonnal tudjuk az okát, máskor idı kell amíg 
meglátjuk, és ez néha sajnos késın történik meg velünk. Laura! Már harmadik napja járok ki, 
és négy óra után mindig visszamentem. Ma miért nem? Miért húzódtam be úgy a fák közé, 
hogy Brigitta nem látott meg? Én megéreztem, hogy maradnom kell, mert történni fog 
valami. Ez nem lehet véletlen. Szükséged volt rám, és talán lesz is! Persze, ha nem akarod, ne 
mondd el! Gondold át, ha nem teszünk semmit, ez a szörnyőség megismétlıdhet. Nyugodtan 
tegezzél, a tanítványaimmal is tegezıdöm, és ahogy elnézlek, akár a lányom is lehetnél. 
Harminckilenc éves vagyok. 

Hosszú csend telepedett közéjük, már besötétedett, egyre hővösebb lett. Laura a férfi 
szavain gondolkodott. Lehet, hogy igaza van? Ha tanítványai vannak, bizonyára rendes 
ember lehet. Miért ne mondhatná el titkát egy olyan ismeretlennek, akivel ha nem akarja, 
soha többet nem találkozik. Ha pedig mégis, akkor bármi történhet. Lassan, halkan beszélni 
kezdett. 

– Brigittával kislánykorunk óta ismerjük egymást. Mindenki úgy gondolta barátnık 
vagyunk, és ez kezdetben így is volt. Ahogy teltek az évek, egyre csinosabb, mutatósabb lány 
lett, sportolt, kézilabdázott, a fiúk bolondultak érte. Mindig ı volt a központ, az ı akarata 
érvényesült, és sajnos ebbe beletörıdtem. Másik osztályba jár egy nagyon helyes fiú. 
Barátságos, udvarias velem, de semmi több, pedig érzem, hogy tetszem neki, vonzódik 
hozzám. Ostoba voltam, és ezt elmondtam Briginek, aki attól kezdve nyomult Bencére. 
Valószínő bosszantotta, hogy valaki nem ájult el tıle, vagy nekem akart bánatot okozni, ezt 
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nem tudom. Közölte velem, hogy Bence az ı pasija lesz, és eszembe ne jusson keresztbe 
tenni. 

– Gondolom mégis ez történhetett, és így próbált bosszút állni? Miért jöttél a tópartra? 
– Bence mobiltelefonjáról kaptam egy sms-t, ı hívott ide. Hihetınek tőnt. Eljöttem, és azt 

hittem ı ül a padon. A többit látta. Illetve, hát láttad. Nem tudom elhinni, hogy az a fiú 
nekem rosszat akarjon. Valami nagy aljasság lehet a dologban. 

– Igen, én is így gondolom. Ki volt a másik lány? 
– İ is osztálytársam. Zilahi Zita. Teljesen Brigitta befolyása alatt áll. Amúgy egy buta 

liba. Ez itt az ı hátizsákja a pad támláján. Megismerem. 
– Azt hiszem a történtek után nyugodtan belenézhetünk. Úgy látszik, csak a pulóver és a 

sapka volt benne. Az az nem! Itt egy diákigazolvány Zilahi Zita névre. Jó lesz a 
feljelentéshez. 

– Mondtam már neked: nem lesz semmi feljelentés, nem akarok balhét, az egész város 
rajtam röhögne. 

– Laura! Nem értelek! Mit akarsz tenni, hogy Brigittát megfékezd? 
– Fogalmam sincs! – sóhajtott nagyot a lány, és fázósan összehúzta magát – Menjünk! 
– Várjunk még egy kicsit! Van egy pléd a zsákomban, azt rád terítem. Kérlek 

gondolkodjunk! Mi lesz holnap a gimiben? Brigitta csak két dolgot tehet azután, hogy tanúja 
volt az esetnek. Megfenyeget, vagy bocsánatot kér. 

– Ez az utóbbi kizárható! Mindent tagadni fog, semmit sem tudok bizonyítani. Majd azt 
mondják én kezdtem az egészet. 

– És Zita? 
– Azt teszi, amit Brigi mond neki. Nem csak buta, gyáva is. 
– Nem tudjuk bizonyítani, nem tudjuk bizonyítani – morfondírozott a festı -, azért nekem 

van egy ötletem. Gyere menjünk, útközben elmondom.  
 
A festı másnap délután izgatottan várta Laurát a város legjobb cukrászdájában. Este 

hazakísérte a lányt, és útközben mindent megbeszéltek. A terv nagyon jónak tőnt, egy kis 
szerencse és ügyesség kellett hozzá. Reggel minden jól alakult. Zita címét megtalálta a 
diákigazolványon, így nem volt gond a házuk elıtt várnia. Feltőnıen kezében tartotta az 
elhagyott hátizsákot amikor megszólította, és közölte vele, hogy a tegnap esti bőncselekmény 
miatt akar vele beszélni. Felajánlotta, hogy ezt megtehetik az autójában, de bemehetnek a 
rendırkapitányságra is. Zita halálosan megijedt, a festıt – aki ezt gondosan vigyázva nem 
állította magáról –, rendırnek gondolta, nem ellenkezett, beült az autóba. Két keményen 
elhangzó kérdés, és ıszinteség esetén megbocsátást ígérı mondat után mindent elmondott. 
Brigi ügyes trükkel kicsalta néhány percre Bencétıl a telefonját, azon küldte el az üzenetet, 
amit azután kitörölt. İ azt hitte, szóban fogják megfenyegetni Laurát, csak a tóparton 
derültek ki Brigitta szándékai, azonban ott már nem mert ellentmondani. Zita csak a 
beszélgetés végén tudta meg, hogy hangfelvétel készült, és nem rendırrel beszélt. Az elsı 
tanórára nem ért be. 

A festı kávéját kavargatva gondolkodott. Be kellett vallania önmagának, Laura nem csak 
sajnálatot ébresztett benne. Volt valami különös aurája annak a lánynak. Megértette Bencét, 
talán még irigyelte is. Érdekelte mi történhetett reggel a gimiben, és legalább annyira 
kíváncsi volt arra is, milyen lesz ma Laura, amikor egészen más körülmények között látja, 
mint este a tóparton. Amikor felpillantott, Laura közeledett mosolyogva asztalához. Térd fölé 
érı világos szoknyát, kockás blúzt, könnyő krémszínő kardigánt viselt. Milyen formás alakja 
van – állapította meg – ahogy a férfi és a festı szemével végig mérte. Kellemes 
meglepetésként puszit kapott a lánytól, ami határozottan jól esett. Üdítıt, gesztenyepürét 
kértek, majd a pincér távozása után megbeszélték az eseményeket. 

– Nos? Mi újság Laura? 
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– Jól alakulnak a dolgok. Mind a kettı beijedt, még Brigi is, és ezt nagyon jó látni. 
– Akkor mesélj! 
– Reggel a véres kabátomban mentem iskolába, ami többeknek feltőnt. A kissé feldagadt 

arcomat kevesebben vették észre. Brigitta mások elıtt nyájasan megkérdezte, hogy mi történt 
velem, közben győlölködı pillantásokat vetett rám. Jobban nem is kezdıdhetett volna, hiszen 
így mások elıtt mondhattam, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, amiben csak ı 
tud segíteni. Négyszemközt szeretném vele megbeszélni, kértem vonuljunk félre. Kénytelen 
volt velem jönni a folyosó egy távolabbi sarkába, de a többiek láttak bennünket. Elıbb 
tényleg fenyegetni próbált és nagyon meglepıdött, amikor elıálltam azzal, hogy semmit nem 
tudok tenni, az ügy folytatása nem tılem függ. Ahogy veled megbeszéltük, azt állítottam, 
hogy az a pasi, aki ott volt, nem csak mindent látott, de a pofont és a ráncigálást felvette okos 
telefonján, sıt Zita diákigazolványát, hátizsákját is, amiket magával vitt. Még annyit 
mondtam neki, hogy az a pasi elkérte elérhetıségem, keresni fog. Ne tudd meg, milyen 
trágárságokat mondott, de határozottan megijedt. 

– Ezt örömmel hallom. Mindent elhitt? 
– Ezt nem tudom, valószínő voltak némi kételyei. Azonnal Zitát kereste. Persze nem 

találta, mert csak az elsı szünetben jött meg. Láttam elvonulnak, és Brigitta egyre dühösebb 
lesz, ha nem a gimiben vagyunk, szerintem Zita is nagy pofont kapott volna. A harmadik 
szünetben odajöttek hozzám. Lényegében barátkozni próbáltak. Azzal utasítottam el ıket, 
hogy amíg a pasi nem mondja meg mit akar, nincs mirıl beszélnünk. 

– Ügyes vagy, nagyon ügyes! – dicsérte meg a festı, és egészen belefeledkezett a szép 
szemekbe, alaposan zavarba hozva a lányt. 

– Akkor most mi legyen? – sütötte le szemét Laura. 
– Holnap ugyanitt találkozzunk négyesben. Elmondom nektek, hogy ezt az egész 

történetet feltehetném az internetre, eladhatnám egy újságírónak, valamelyik bulvárkodó 
tévésnek, vagy elmehetnék a rendırségre. Bármelyik esetben tönkre tenném Brigittát és Zitát, 
több mint kellemetlen helyzetbe hoználak téged. Elmondom, hogy ezt semmi esetre sem 
akarom, különösen most az érettségi elıtt, azonban csak miattad fogok hallgatni! Tudniuk 
kell, hogy ebben a városban gyerekeskedtem, még mindig vannak ismerıseim, barátaim, a 
gimnázium tanárai között is, és megtudom, ha érdemtelenek lesznek jóindulatomra. 

– Szerinted ez elég lesz? 
– Remélem igen, majd úgy fogalmazok, hogy minél hatásosabb legyen. Sikerült már 

néhány konfliktust megoldanom a tanítványaim között is. Bízzál bennem! 
– Persze, hogy bízom, és nagyon köszönök mindent! 
– Laura! Holnap, miután a lányok elmentek, maradjál még egy kicsit. Szeretnék valami 

nagyon fontosat megbeszélni veled. 
 
* 
 
Fenyıváry Zsigmond festımővész elégedetten kortyolgatta délutáni kávéját mőtermében. 

Nagy megtiszteltetés érte, szülıvárosa kiállítást rendez festményeibıl ötvenedik 
születésnapja alkalmából. Zsigmond nem lett világhírő mővész, de a festészet kedvelıi 
Európa több országában ismerik nevét, keresik alkotásait. Magyarországon a népszerő 
mesterek közé tartozik. Legszívesebben tájképeket, csendéleteket fest. A késıi tavasz és a 
korai ısz ábrázolásának igazi mővésze. Nem lesz könnyő – gondolta – az ötven kép 
összeválogatása, összegyőjtése, hiszen többségét jelenlegi tulajdonosától kell kölcsönkérni. A 
katalógusokat már végig nézte, megjelölte a szóba jöhetı alkotásokat, a délutánt pedig a 
mőteremben tárolt képekre szánta. Valószínő ezek is elkeltek volna, azonban mindegyikhez 
olyan emléke főzıdött, amiért nem akart megválni tılük. Kirakta, és egyenként nézegette 
ıket, emlékezett. Nem vette észre, hogy felesége és kilenc éves kisfia megállt a mőterem 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2020. X. évfolyam 3. szám 
 

 50 

ajtajában. Segíteni jöttek, azonban nem akarták megzavarni a láthatóan elgondolkodott 
mővészt. A gyereknek két-három perc után elfogyott a türelme. 

– Apa! Mi van azon a tópartos festményen olyan érdekes, hogy régóta csak azt nézed? 
– Nem a kép érdekes kisfiam, hanem az, ami mögötte van! 
– Nincs is mögötte semmi! 
– Dehogynem! Nagyon szép történet van mögötte, vagy talán mégis igazad van! Nem 

mögötte, hanem benne! 
– Elmeséled? 
– Hát, nem is tudom! Tanácsot kell kérnem anyától! – mosolygott a festı, majd 

feleségéhez fordult – Mit gondolsz drága Laurám? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fotó: FEIGE MÁRTA  
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REJTİ GÁBOR 
 

Menekülj ember! 
 
Nem, nem önt ki a tenger 
és a hegyek is helyükön maradnak 
csak a csók íze lesz más 
a zengése a szavaknak. 

Ahogy a sakktáblán elválik fekete-fehér 
úgy lüktet majd másként ereinkben a vér 
úgy talál magára-másra, aki lép 
úgy lesz újból szent, ami szép. 

Úgy süpped sárba a sunyi, a mohó 
s a hazugnak bőze lesz 
nem marad más, csak egyetlen kérdés : 
szeretsz, vagy nem szeretsz. 

Kitevıink letevıdnek, árkaink temetıdnek 
tárj ajtót, ablakot, felneszelt a lélek. 
Menekülj fejedbıl, régi-új hazádba 
a szerelem az utolsó ítélet. 

2020.08.09. 

 

 

Asztal és csók 
 

Örömkörön belül 
minden asztal terül. 
Örömkörön kívül 
még a csók is kihül. 

Örömkörön belül 
csók a csókra hevül. 
Örömkörön kívül 
minden asztal borul. 

* 

A lehetetlent próbálni 
lehetséges. 
Ahogy a 
végtelen is véges. 
Ahogy a  
szenvedés 
szenvedély lesz. 
Passióból passzió. 
Ha szeretsz  
elkísérhetsz. 

2020.08.13 

Vers életre-halálra 
Fejemnél Jézus állt 
lábamnál Lucifer 
verset énekelt 
a két, égi siheder 

bölcsım kıbıl volt 
tollakkal bélelték 
szememmel intettem 
finoman testvérkék 

ringattak rendre 
csicsíjja-babíjja 
ki álmából ébred 
örömmé lesz kínja 

ha bírja...addig 
melletted vagyunk 
ha hiszed. ha nem 
van katapult 

csónakba tettek 
irány a vízesés 
– így Lucifer, míg 
Jézus: mily merész 

megúsztam, s azóta 
még ezer ilyet 
a halált az ember 
közelrıl érti meg 

helyet cseréltek 
fordult a világ 
szentbıl szajha lett 
bolondból király 

tótágast állhat 
bármikor bármi 
a szerelmet ki kell 
ki lehet várni 

mintha mondták volna 
eljönnek értem 
ha megírom e verset 
lehet, ezért éltem. 

2020.08.16.   

 

https://www.facebook.com/rejtog 

 

 

 

_,_.___ 
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GAZDAG LÁSZLÓ  
 
Férfikozmosz 
 
Férfiak, megannyi kozmoszok, 

Vágyaik kigyúló csillagok, 

Világukban a nık napok, 

Köröttük keringenek bolygók 

Férfiszenvedélyek, sorsok. 

A hőségük üstökösök, 

Felragyog, majd elfüstölög. 

Meteorként felizzanak, 

És hamuként elillannak. 

Szerelem mind a vonzás 

Ölelés, csók, a zuhanás! 

A sok csillag végül kihől, 

S nem marad, csak a hideg őr. 
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JENEY ANDRÁS 
 
Reménység járvány idején 

 

Mottó: 
„...ı a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” 
 /1Móz 3:15/ 
 

Vérszilvafám kivirágzott, 
illat lett, száz, szín-özön, 
rozsdafarkú nekem táncolt, 
dalolt tavasz-hírnököm. 
 
S látod, elmúlt – tegnap, régen… 
Mellettem fehér halott; 
rozsdafarkú énekében 
anyám hangja hallgatott. 
 
Kígyó tépte, szórta széjjel 
madár tollát, szárnyait, 
mégis fölrepült, s a széllel 
őzi éjek árnyait. 
 
Csendben néztem. Arca fény volt, 
láttam, él – örökre már; 
nékem hajnalt nyílt az égbolt, 
kelj fel! – hív a napsugár. 
 
Ablakon a fénye táncol, 
száll a hír – feltámadott! – 
maradj még itt, földi vándor, 
s örökre se légy halott. 
 
Péntekátok áldássá vált, 
szeretet nyújt vakcinát, 
töröl covidot, s mutánsát, 
győlöletek vírusát. 
 
S bár zokog a Föld miértje, 
új sírokon új kereszt, 
vírusok tizenkilence 
mégse hidd, gyıztes lehetsz. 
 
Egyszer lehull álkoronád, 
elfogy mérgezett borod, 
szél suhint, egy láb tapos rád; 
te csak sarkát mardosod. 
 
2020. Húsvét havában 
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KAMARÁS KLÁRA  
 

Mr. Briggs és a kártyás hölgyek 
Lapok-lapok, lapok-lapok, 
húzok-teszek, adok-kapok… 
– Hölgyeim, türelem, kell egy kis figyelem. 
Nézhetik a kezem, nem csalok sohasem! 
Nem, nem! 

Lapok-lapok, lapok-lapok, 
húzok-teszek, adok-kapok… 
– Engem a lányok már nem érdekelnek, 
osszanak lapot, ha partnernek kellek! 
A bubi meg a dáma elég nekem mára, 
ebbıl a játékból senkinek sincs kára. 

Lapok-lapok, lapok-lapok, 
húzok-teszek, adok-kapok. 
– Így nem lehet koncentrálni! 

Ki ennyiszer csal a kártyában, 
az szerelemben sem ártatlan, 
de jöhet egy flöss, ami váratlan, 
s talán lehet, mi nem volt még… 
– Na de hölgyeim! 

Én régen a színpadra vágyódtam, 
most itt élek vidéken, árnyékban, 
de még ma is táncolok álmomban, 
talán lehet, mi nem volt még…  
– Inkább kártyázzunk! 

Míg lapjait keveri röptében, 
én kunkori bajszát szemlélem, 
és hajdani csókokra emlékszem. 
Talán lehet, mi nem volt még… 

 

 

Partra vetve 
 
Ezer véletlen összecsengett, 
hogy éppen Te és éppen Én... 
Hány kavics fekszik együtt, 
mégis árván, a tenger fenekén? 
...És melyiket sodorja ki egy hullám 
eléd a partra, 

 

 

 
s ha arra jársz, a napfény csalfa fénye 
épp akkor megcsillan-e rajta? 
Tengernyi víz és homoktenger 
és kavicstenger... 
jaj, miért tőnik el az ember 
ebben a szédítı tömegben 
árván, magányosan és megtaláltan, 
és újra, mindig újra elveszetten... 
 
 

 

Kis éji zene 
Fülemben az esteli csendben 
már nem hexameterben 
dúdol a vér, 
lám, hajam is beszitálta a dér, 
tán eljött az idı, 
az hozta elı 
szívembıl az új muzsikát, 
szomorú muzsikát. 

Hogy cirpel a csend! 
Parányi 
cintányérok hada zeng, 
és semmi se köt már, 
semmi se old még, 
és ki elindult, 
lehet, hogy holt rég, 
úttalan úton, 
útfélre téve, 
már csak azt várom, 
mikor lesz vége, 
mert hajamat 
beszitálta a dér, 
elszállt az idı, 
lassul a vér... 
az hozza elı 
ezt az új muzsikát, 
szomorú muzsikát... 
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HOMLOKTÉR — HAJNAL ÉVA versei  
 

 
nyom nélkül 
 
komótosan kúszott be a szorongás 
apró cseppekben jelent meg 
elıször a kabátján kutakodott 
lassan 
bizonytalanul csordult végig a gombok mentén 
nem csapott zajt 
parányi részecskéit nyom nélkül felszárította az esti szellı 
mintha nem is lett volna jelen 
 
a következı alkalommal nagyobb helyet áhított magának 
erıteljesen folyt végig a hajtóka alatt 
elöntve a vállpántokat 
egészen a mellkason lévı díszvarrás közepéig 
épp hazaért 
így egybıl levette a kabátját 
nem fedezte föl a foltot 
 
legközelebb seregestül lepte meg a rémület 
magával hozva a frusztrációt 
az alkalmatlanságérzést 
az arroganciát 
ez utóbbi volt a legerıteljesebb 
együtt 
elárasztották a kabát minden ízét 
beömlöttek a bélés alá 
elérték a pulóvert a pólót a melltartót 
míg végül a bıréig hatoltak 
innen már 
pár másodpercen belül elfoglalták vágyott helyüket a bır alatt 
kitaszigálva onnan a nevetést 
az öröm minden porcikáját 
 
reggel vette észre a cserét 
besötétítette szobáját és visszafeküdt 
átaludta a tavaszi hónapokat 
át a nyarat 
mindössze egy alig érzékelhetı 
erıtlen ıszi sóhaj hallatszott amikor rátaláltak 
parányi részecskéit nyom nélkül felszárította az esti szellı 
 
(5 évnyi arrogancia lenyomata…) 
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HOMLOKTÉR — HAJNAL ÉVA versei  
 
 
az a nap  

az a nap olyan volt 
mint a kislány a piacon 
a sarokban ült és babrálta a zokniját 
szakadt koszos zoknit babrált 
több helyen lyukas zoknit több sebbıl vérzıt 
babrálta és közben mintha mormolt volna 
valamit 
egy távoli világ dallamát vagy ritmusát 
vagy csak egy dallam vagy ritmus foszlányait 
nem lehetett pontosan érteni mit 
egészen úgy mormolta 
mintha a szakadt koszos zokniért tenné 
az a nap olyan volt 
ült a sarokban egy repedezett falnak dılve 
felismerhetetlenül koszos ruhában 
igen 
azt a napot csak ugyanígy tudnám leírni 
mintha 
szakadt koszos zoknit babráló 
mormoló kislány volna az a szerda 
amikor megloptál 

 
szürreál 
 
oly árva itt a buszmegálló 
épp mint egy elhagyott sziget 
járdaszegélyen magam várok 
s rám csapódik a szürkület 
 
messzirıl lám egy kutya sétál 
tétován lép így egyedül 
úgy közelít pont mintha tudná 
akit lát éppen menekül 
 
közben rám néz egy utcaseprı 
viszi közmunkás szorgalom 
meg-megáll amíg nyíg a mentı 
gyászomat odébb vonszolom 

szerelem 
 
muzsikában búvó madár 
puha álom apró tanyán 
aratáson szalmaillat 
harmat amit hajnal ringat 
fák tetején esti szellı 
nagy hidegben meleg kendı 
égi csillag 
száz 
merengı 
csend mit tenyeredben tarthatsz 
selyemfőben ágy hol alhatsz 
tóban kavics csobbanások 
arcodon lánglobbanások 
mosoly mit már sosem rejtesz 
nyári patak 
tánc mit lejtesz 
télen kabátodba bújva 
az amikor csókolsz újra 
tőz amit csak öled rejthet 
tavaszillatban a kertek 
sóhaj ıszi fák ölében 
lépések a hófehérben 
egyszerő csend kéz a kézben 
élet 
Isten tenyerében 
 
 
haiku 
 
ma vihar dúlt szét 
minden avítt megszokást 
kedvemre esett 
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HOMLOKTÉR — HAJNAL ÉVA versei  

lemerültem 
– Válaszok, Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet címő versére – 
 

lemerültem 
már hét éve három hónapja és öt napja várakozom 
néha kiszámolom órában is 
ám belátható 
hogy ez most túlontúl hosszú fejtörést igényelne 
elfáradtam az örökös lármától 
nyáron a tücsökzene vagy mi 
imádom meg minden 
de ilyen nagy mértékben 
érted 
ısszel a rengeteg esıkoppanás 
ilyenkor be is kell húzódnom a lucsok miatt 
télen az a sok deres ág 
ráadásul lángot vetek velük ahogy kérted 
hogy ne fagyjak halálra 
és azok az aranyos kis állatkák se fázzanak 
tavasszal pedig 
ó igen 
tavasszal az a temérdek szivárvány amire fölfeszül az a sok ember 
néha dupla 
vagy hármas 
kereslek de te sosem vagy köztük 
megértem 
lefoglal a hivatásod 
sírva kérdem 
nem az volna a természetes ennyi viszontagság után 
ha akkora káromkodást ereszthetnék végre 
mint egy katedrális 
persze inkább visszafogom magam 
téged is visszafogottságom fogott meg 
no meg végtelen türelmem 
házasságunk huszonhét éve alatt 
gyakran lágyhantú mezıvé egyengetted szép feszes csípımet 
kezed nyomán csak ritkán serkent ki a vérem 
utána mindig elérzékenyültél 
becézgetted a hajam meg minden 
értékelem én és sokat gondolok erre de most már gyere értem 
hisz azt mondtad csak el kell játszanunk ezt a hajótörést 
hidd el 
nagyon unalmas várni rád itt a túlsó parton 
kétszer járt erre a folyami rendırség még az elsı év elején 
csöndben behúzódtam a fák közé ahogy kérted 
mert valami megbizsergette bennem gyönyörő kérlelı szavaidat 
a komp már két éve nem jár 
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HOMLOKTÉR — HAJNAL ÉVA  versei 
 
csónakot hajót egyszer se láttam 
úgyhogy 
mindvégig úsznod kell fogaid közt tartva végtelen szerelmünket 
azon tőnıdöm van-e még fogad 
vagy a maradék hármat is kiverte az az idióta szomszédpista 
hogy kapná el végre a rendırség 
hosszú lesz az út 
meg azok a keselyők is folyton 
de ne stresszelj életem én itt vagyok neked 
együtt megoldjuk 
csak jöjj bátran 
amint észreveszlek már megyek is eléd 
úgy egy éve meglátogatott valami názáreti 
tıle tanultam vízen járni 
hát indulj mielıbb* 
 
 
 
 

most sikerülni fog 
 

már majdnem jó 
de valami még hiányzik 
ha 
a kezedet mondjuk az állad alá tennéd 
a fejedet pedig egy picit oldalra fordítanád 
ne így ez már sok 
csak egy kicsit 
igen 
így valahogy 
mondtam én hogy ez a pepita zakó lesz a legjobb 
a szemed pedig még jobban csillogjon 
olyan színészesen 
na igen 
ez az 
zseniális 
így foglak lefotózni 
ezen a képen egészen olyan leszel mint egy költı 
ezt küldd el a versekkel a fıszerkesztınek 
hová is tettem a privát mailjét 
ja 
itt van 
de elıtte a helyesírási hibáidat javíttasd ki a lórival 
a pénzt a szokásos számlára utald 
és ígérem most már végre sikerülni fog 
holnaptól híres költı leszel

                                                 
* HAJNAL ÉVA: lemerültem c. verse, A Hetedik „Egy, ki tudja, hol a kapocs” címő pályázatán, a beküldött 
közel 300 alkotás közül a LÍRA-KÜLÖNDÍJ kategóriában elsı helyezést ért el. 
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HOMLOKTÉR — HAJNAL ÉVA versei  
 
 
 
résnyire 
 

résnyire nyílt ajtó a világ 
bırömön még apró szótagok 
messzeségtıl görnyednek a fák 
félıs sóhajok 

sóhajtáson messzeség figyel 
apró félıs görnyedı világ 
résnyire nyílt ajtó bırömön 
hulló szótagok 

görnyednek már bıröm rései 
messzeség az ajtóból figyel 
félıs szótag apró sóhajon 
egyszer meghalok 

 
 
Parázsló szonett 
 
Leheletnyi lábnyom, libbenı a nyár, 
pipacsmezın lépdel, alig hallani, 
tőznek vörösében tombol a határ, 
buja réten égnek sóhajtásai. 
. 
Rubintos tájain illatát szórja, 
árva asszonylelkem remeg legbelül, 
virágzó völgyeit dús dallammá fonja, 
rıt melódiája égig felrepül. 
. 
Káprázat köntöse omlik vállamon, 
tőzben izzó lelke átjár, reszketek, 
égı szívverését most is hordozom, 
. 
lángoló homlokán bongyor fellegek. 
Bíborszín ölében ring a messzeség, 
parázs nevetése gördül szerteszét. 

 

 
este 
 
lenge kabátban jött az este  
aranyló gombja csillogott 
arcom arcodban megkereste 
s szétszórta mind a csillagot 
 
 
fényes 
 
megsebzett házak közt érkezik a hajnal 
egyszerő ruhája halvány fényő kék 
pislog egyet-kettıt parányit marasztal 
s lomhán eltőnik az éjszakai ég 
 
és mintha minden csak akaratlan volna 
selymes cseppjein bong apró árnyak mollja 
muzsikája szárnyán érkezésre kész 
minden tıle mozdul nagyszerő zenész 
 
szétmázolt felhıket szanaszét küldözget 
mindent elegánsan bíborba öltöztet 
harmattal mosdatja zöld főszálak csendjét 
karján hintáztatja langy ligetek rendjét 
 
és amikor már azt gondolnád kész lett 
jó karmester módján int a hajnalégnek 
legszebb hangjaival ömlik szét az ének 
s minden létezıt itt átenged a fénynek 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY 

 
 

Gyorsteszt pozitív 
(Az ikrek emlékének) 
 
Egy fiatalember és egy 
fiatal hölgy kopogtatott 
ajtónkon összemosolyogva, 
vagányosan-sejtetın, 
a bebocsátás másként 
nem is alakulhatna 
természetességével, s mi 
sírva, gyötrıdve 
harcoltuk meg a mozdulatot 
a képlékeny kilincs felé: 
“Isten hozott benneteket!” 
 
 
 

 

 

Szilánk 
 
Talán a testünkbe fúródott 
méz-illatú jövı: a remény 
óriás faszilánkja, 
az a lüktetı titok, 
amikor már nagyon éget, 
ahol közös sebünkben elfér 
a zsúfolt Mennyország is. 

 

 

                                                   
                                    

 
Tisza-tó 

 

Fotó: FEIGE MÁRTA  
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BODÓ CSIBA GIZELLA  
 

 
İszi Napforduló 

 
A gólyák már hetekkel ezelıtt útra keltek. Talán már sok más madár is készülıdik, 

félúton van Afrika közepe felé.  
Az emberáradat pedig hónapok óta úton van Közel-Keletrıl, Távol-Keletrıl nyugati 

irányba, Nyugat-Európa és Észak-Európa felé! 
 
Ma még fényes nyári nap volt tengert-festı kékkel az égen, zöld árnyalatokkal ringó 

lombokkal, kinyújtózkodó virágokkal az erkélyen. Inkább tavaszi hangulatú volt, mint ıszi. 
A hajnal ugyan már hővös, s csontjaim érzik a közelgı esıs-szeles frontot, ami a változást 

hozza. A képernyın lehangoló a kép; Németországban már sőrő, hideg esı szitál. 
 
A madarak tudták, hogy merre induljanak, az útra kelt emberek nem biztos, hogy tudták 

mi vár rájuk Nyugaton, a kecsegtetı ajánlatokon, ígéreteken túl. 
 
Virágaim között üldögélve küldöm hálámat az égi kékség békéjéért. Hagyom, hogy 

csontjaim átmelegítse a nap, nyáron ezt a negyven fokos melegben nem tehettem. 
 
Ma van az İszi Napforduló! 
 
Ilyenkor – bár még nem, vagy alig látható, de visszavonulóban a természet. Törik a 

kukoricát, szüretelik a szılıt, betakarítják a termést hegyen-völgyön-mezın.  
Én mit takaríthatok be az idén – gondolkodom el. Milyen termésem volt ez esztendıben 

írásaim szántóföldjén? 
Nem voltam termékeny. Aztán összeírom néhány munkám, a megjelenéseket, s az 

összegzést már nem érzem annyira gyenge termésnek. De elégedett nem vagyok! 
Nem annyira a „termékenységrıl” szólt az évem, inkább alkotói aszályról, - 

szigorúskodom magammal. Nem hömpölyögtek fejemben feltoluló rímek, medrébıl kitörni 
készülı vers-hullámok, próza-áradatok. Igaz, a lábam nem engedte a nagy csavargásokat, a 
fényképezıgépem is megmerevedett egy képnél és többé nem mozdult; így hát – csak a partot 
tapogató, fáradt, hosszú, lapos csörgedezése, libegése volt a hétköznapi gondolatoknak Ez 
volt – eddig – az esztendı! 

Ma segítséget kértem a pár szinttel magasabb kékségben ragyogó segítıtıl! Rövidke idı 
telt el, a telefon csilingelt bele a csendbe; - ma tudnék segíteni, jó az? – kérdezte egy 
testvérem. Oh! – Este kis tanulás, megbeszélés és útra indítjuk a két év alatt összegyőlt 
verseim kötegét. 

Lehet, hogy most érett be, hogy kévét kössek belıle, hogy elindítsam útjára, hogy magjait 
a szélre bízzam, az internetes szélre, hogy szórja szét, amerre tudja. 

Lehet, hogy én nem visszavonulok az İszi Napfordulón, hanem épp friss erıt kaptam? 
Magtáramból kiürítem a két éve álló termést, így helyet kapnak az új írások, ösztökélnek 

a félben-maradt anyagok megszerkesztésére, kötetbe rendezésére, befejezésére. Tavaszra 
elkészülhetnek. A téli pihenı így nem a szellemi aszály idıszaka lesz! 

Úgy éled fel bennem a készülıdés, a kezdés, a tervezés bimbóinak bontogatása, mint a 
köröttem lévı növények megkésett rügybontási kezdeményei. Nem gondolnak a holnapra, 
nem tudják, /biztos?/ hogy holnap már hidegfront érkezik nyugat felıl. Örülnek a mai 
melegnek, a napfénysimogatásnak. A fagytól majd megvédem ıket, s tudom, hogy engem is 
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védeni fog a mai napon magamba épített fény, meleg és öröm, hogy van célom, van kedvem 
megvalósítani! 

 
Nem a visszavonulás, a kezdés, az indulás, a munka örömét hoztad İszi Napforduló!  
Mindenhol azt hozd meg jótékonyan, amire szükség van! 
 
Budapest, 2015. szeptember 23/24. 
 
 

* 
 
 

„Világörökség” 
(Philip Cousto filmje hatására) 
  
Afrika partjainál egy kis sziget,  
hol hajók kötöttek ki áruikkal,  
hol hatszáz éve már portugálok  
építettek erkéllyel könyöklı házakat,   
s a kényelmet adó lakhelyek alatt kis „cella-lakokat”, 
melyek a két méter szélességet nem nagyon lépték túl, 
ablakon rács szeletelte az apró fényeket,  
melyek kifordultak attól mit láttak odalenn.  
A két méternyi helyen a kontinens ıslakosai,  
fekete emberek néztek maguk elé hónapszámra,  
kiket szinte levadásztak, vagy elraboltak,  
vittek napszámba, itt ıriztek kezén, lábán  
vasbilincsben míg ketrecekbe nem terelték,  
hogy elszállítsák a rabszolgapiacra.  
Már az is enyhet adott számukra,  
hogy kiléphettek a levegıre. 
Goree ez a kis sziget.  
Ma nézheted – az Ózonon –,  
mint „Világörökségedet” s érzed,  
hogy a gyomrod émelyeg.  
Kétszáz millió embert vittek el a hajók  
földjérıl, népétıl, férjétıl, asszonyától,  
senki ıket nem kérdezte meg.  
A gyerekeket éjjelre sőrőn fektették a földre,  
mint a heringeket.  
Méltósága is annyi volt annak,  
ki egész nap keményen robotolt,  
bilincseivel húzta a vasgolyót,  
már az is remény volt, hogy tengerre száll,  
s nem érzi majd az ürülék szagot,  
– a pestis e helyrıl származott,  
s kígyózott be hajók fenekérıl,  
rabszolgák fekete seregétıl,  
kiket elnyelt az Új-Világ,  
bányák pokla, földek gyapja, a rabszolgaság. 
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İrzıik, befogóik portugál katonák, holland urak, franciák,  
– a Goree szigeten változtak a tulajdonosok,  
„elhajóztak”, pusztultak az ıslakosok,  
– a kis sziget egy kikötı volt csupán ...,! 
Ma ezer ember él ez emlékeken,  
Már nem vadásszák, már fegyvertelen  
A néhány fehér látogató. „Világszégyen” inkább így írható. 
Örökségünk ez is a szépségek között, 
De itt a lét csak földre köpött, 
Éket vert ember és ember között. 
E kis sziget látogatható, ahonnan elment a kétszáz millió 
Bilincsbe verve, embertelenné téve embertelenbe, 
Ki büszke erre? 
Régen volt! Nagyon régen volt. 
Arra felıl indulnak új hajók, 
Az új utazók lába nincs vasba verve, 
De jönnek e másik nagy „szigetre”, 
Ladikok, bárkák gyakran veszve, 
A tengerek nem állnak megmerevedve,  
Hogy Istenem most miért?? 
Most szabadok vagytok, 
Miért teszitek meg azt az utat, 
Mit ıseitek nem nyugvó szelleme mutat, 
Miért hiszitek most jó világ vár, 
Százezer emléke Goreenál, 
„Biztos kikötı” ha lefordítod, 
Ne hagyd el, ne hagyd ott! 
Afrika Te kérd a kártételeket 
Az Új-Világtól mit felépített 
Százezer ısöd, ne feledd; 
Neked kell védened földjeidet, 
Emberibb életed itt keresed? 
Mutasd meg  
„Világörökségedet”! 
  
Közös múlt? Közös lelkiismeret? 
Goree; 
Békés kikötıdbe békés emberek, 
Békés kikötıdbıl fehér vitorlák 
Messzire ne menjenek! 
  
Bp. 2017. szept. 6. 
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DEDIK JÁNOS 
 

Virág, mosoly 
 

Egy virágüzlet kirakatában, virágállványok sokaságában, ébredeztek a szebbnél szebb 
virágok: Orchideák, mályvák, rózsák, tulipánok, gerberák, és kardvirágok. Várták a 
napfelkeltét, hogy álmaikból magukhoz térve, mosolyukat nem kímélve, színeikkel 
kápráztatva, jó közérzetet alkossanak. 

A sötét rács lekerült a hatalmas üvegtáblákról, a kirakat megélénkült az egyre feljebb 
kúszó napfény melegétıl.  

– Hogy aludtatok kis virágaim? Kérdezte tılük a virágárus lány. – Ne szomorkodjatok! 
Mindjárt kapjátok a friss vizet, nehogy hervadni kezdjetek, mert a nap szépen ragyog, s a friss 
víz éltet nagyon. Ma nagy munka vár reátok, örvendeztetni kell barátot, és családot. Mikor 
elıttetek elmennek, kell egy kis biztató mosolyt feléjük, hintenetek. S ha visszafelé jönnek, 
megálljanak, és virággal távozzanak. 

– Azért napközben sem fogtok unatkozni, hiszen virág mindig kell, hol az iskolában, hol 
az ünnepeken. 

– Édes virágaim! – ha a kirakatnál megállnak kismamák, anyukák, küldjetek egy mosolyt 
üvegen át. Hadd érezzék, hadd tudják virágot kapni jó, de adni! – öröm igazán. 

– Délutánra nyíljatok ki teljesen, hogy még vidámabbak legyetek, és boldoggá tegyétek 
az ünnepelteket. Az a virág, ami szépen ragyog és mosolyog, az csak menyasszonyi bokréta 
lehet egy terített asztalon. De lehet csokor egy ifjú asszony kezében, vagy éppen egy préselt 
szirom emlékkönyvbe téve. Amelyik virágnak színei szomorúak, de halvány mosolyt tudnak 
nyújtani, egy idısödı nı asztalán fognak virítani.  

– Jó napot kívánok! – szólt egy férfi az üzletbe lépve. – Tudja kedves nekem olyan virág 
kell, mely kiőzi a bánatot, végre. Lehet tarka akár a mezei barka, de azt se bánom, ha kék, ha 
mosolyogni tud, ez nekem elég. Ez biztos így lesz, nincs az a nı, aki a szép virágra kellıen 
nem reagálna. 

– Bármely virágot válassza, mosolyogni mind tud ma. Egy a fontos és ez lényeges 
virágot adni érdemes. Az a tény, hogy a szív mit diktál melléje: Ajánlom a szegfőt, kéket, 
mely színeivel igézhet. De vegyen rózsát! Mely megszépíti a hölgye sorsát. Ha önnek a 
kardvirág a mutatós, akkor ebbıl vegyen most. 

– Adjon nekem színest, vegyest, illatost. Hazaérve is legyen friss, üde, mosolyogjon, és 
ne legyen gügye. 

– Az utóbbi önre vár, ha vidáman adja át! A virág szép marad, ha szeretettel gondozzuk... 
Közeledik az este, s a megmaradt virágok figyelik mi lesz a sorsuk. 
– Semmi baj – szól a virágárus-lány –, holnap is nap lesz! Emberek születnek, emberek 

halnak. Virágok nyílnak, virágok hervadnak… 
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BUDA FERENC:  Bal-jobb 
 

Mondókák 
 

bal-jobb 
bal-jobb  
jönnek a majmok 
mennek a majmok 
kezdıdik a lakodalom 
teli van a csarnok 
 
csıdül a csorda 
billen a torta 
leesik a porba 
aki abból egyet harap 
bedugul a torka 
 
fél tizenkettı 
fekete a kendı 
ha a múltat kihevered 
jöhet a jövendı 
 
bal-jobb 
bal-jobb 
terel az akarnok 
legelnek a barmok 
van aki a füvet eszi 
van aki csak hajlong 
 
borjak bıgnek 
apadnak a tıgyek 
homok veri a vetést 
oda az elıleg 
 
bal-jobb 
bal-jobb 
mennek a majmok 
jönnek a majmok 
micsoda egy sokadalom 
leszakad a csarnok 
 
hupikék 
jajveres 
tiri-tari-tarka 
jobb felıl meg bal felıl 
felírva a falra 
böngészheted öreg estig 
se füle se farka 

bal-jobb 
bal-jobb 
ide-oda hajlok 
ki a bírót lefizeti 
az leszen a bajnok 
 
egy-kettı 
bal-jobb 
elúsznak a partok 
azt se tudom ide avagy 
odafele tartok 
 
pont tizenkettı 
zakatol a bendı 
torkodig ha telirakod 
minek a jövendı 
 
bal-jobb 
bal-jobb 
közeleg a bajnok 
vigyorog a bajnok 
vigyen el az öreg ördög 
ki ideszalajtott 
 
macska te sicc ki 
kutya takarodsz ki 
majszolhatod ami marad 
a kenyered meg a vajad 
eleszi a spicli 
 
bal-jobb 
bal-jobb 
vonulnak a majmok 
nyomulnak a majmok 
valaki egy nagyot durrant 
s betojik a bajnok 
 
hé te mogorva 
állj be a sorba 
szedd a lábad szaporán 
zsebbe való a dohány 
karika az orrba 
 
 

bal-jobb 
bal-jobb 
jönnek a majmok 
harsog a dalnok 
élen a bajnok 
körülötte száz gorilla 
ezer hivatalnok 
 
látod 
látom 
görbe a lábom 
rövid a kabátom 
de 
közel a barátom 
ha a körbıl kimaradok 
becipel a pártom 
 
bal-jobb 
bal-jobb 
itt vannak a majmok 
bent vannak a majmok 
fenekestül felfordítják 
ezt a diliházat 
pedig egy sem eredeti 
csak orangutánzat 
 
egyet 
kettıt 
hatot tizenkettıt 
lıhet aki nem lıtt 
az éjfelet ha elüti 
jöhetnek a mentık 
 
hallgat a néma 
fekszik a béna 
szól a sziréna 
ki-ki hazatakarodik 
üres az aréna 
 
an-tan-té-nusz 
szó-raka-té-nusz 
szóra ki süke-kuka 
mi neki e rébusz 
 
fratres oremus 
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UMHAUSER FERENC  

 
Antiromána 

 
– Gyönyörő verıfényes reggel, mintha nem is november, hanem március lenne! A lányok 

jókedvően vihognak, szoknyáikat próbálgatják, melyiktıl akad el jobban a krapekok 
lélegzete. Csak Hilda meg én vagyunk ilyen búvalbéleltek. 

– Hildát meg is értem, már egy hete hiába kacsingat a libresszére, bármennyire is 
szeretné, nincs szüksége rá, de hogy rajtam miért hatalmasodott el ez a világvégi hangulat? 
Az lesz a legjobb, ha az utolsó óráról meglógok és tőzök haza, majd a Tibi szüli napi bulija 
biztos feldob. Teljesen zokni vagyok. Már tizenhét évesen neurotikus lennék? Ilyenkor 
milyen fokozottan érzem a szagokat! Kinyitom az ablakot, mert mindjárt elhányom magam. 
Reggelre mindig olyan rossz itt a levegı, leginkább a romlott sajtra emlékeztet, persze nem 
véletlen, csak cicamosakodást csinálnak, aztán meg nyomják magukra a sok szprét. İk nem 
érzik? Hogy lehet ennyi nıt –, igen, azt hiszem, ezek közt már egy kislány sincs, leszámítva 
talán engem, de ha minden igaz csak estig – összezárni? A srácok kancakolostornak csúfolják 
a koleszt, van benne valami igazság. 

– Megyek jól lezuhanyozok, az mindig felfrissít, biztosan segít most is. 
– Frissebbnek frissebb lettem, de a hangulatom pocsék maradt. lehet, hogy tudat alatt az 

estétıl félek? Pedig elhatároztam. Ezek már mind túl vannak rajta, nem csináltak belıle olyan 
nagy ügyet, mint én. Azt mondják az elsı elég ciki, de mégse lehet olyan borzasztó, mert 
egyik sem undorodott meg tıle, sıt... 

– Úgy látszik, hogy Hilda most ráfaragott, pedig de nagy pofája volt: „Nekem van 
sütnivalóm kisanyám, csak szex, semmi érzelgısség! Arra majd ráérek nagymamakoromban 
a kandalló elıtt.” Hát úgy látszik ez hamar bejön neki. İ ismer minden fogamzásgátló 
módszert. A naptármódszert nekem is elmagyarázta, hát nem vált be vagy elszámolta magát. 

– Mit foglalkozok annyit vele? Kezdek rosszindulatú lenni, mint a vénlányok. Hő, már 
ennyi az idı?! Jobb lesz sietni, mert Morgó néni megint felállít a reggeli mellıl, hogy ne 
nyámmogjak annyit, mert elkések. Igaz, azért a teának csúfolt hideg löttyért nem kár, a vajas 
kenyértıl meg úgyis kiütést kapok. 

– Nézzük csak, mi az elsı óra? A francba, tudhattam volna, hogy latin. Pipacs azokkal a 
nagy golyvás szemeivel, rögtön kiszúrja, ha valaki izgul, mert nem készült, esetleg ha jó 
kedve van elragoztatja a menzeszt. Azt hiszi humoros, kitalálhatna már valami újabbat. Hát 
nem kiszúrt?! 

– Foszasz? Foszasz ..., valami rémlik, hogy borda vagy valami ilyesmi, de ha neki lehet: 
Haszmenész! 

Ez bejött. Dıl az egész osztály s most valóban olyan a feje, mint egy pipacs. Legközelebb 
jó lesz, ha alaposabban felkészülök, mert addig úgy se fog nyugodni, míg jól meg nem fingat. 
Hogy lássuk, érti ı a viccet, elragoztatja valakivel a menzeszt. 

– Ez nem lehet igaz! Pont Hildát pécézte ki. Most nem érti miért rohan ki bıgve. Na úgy 
látszik leesett neki. Utána megy. Hála nekem, a latin órának lıttek. Van egy félórám, most 
kiugorhatok valami kaját venni meg valami újság is jó lenne, amiben van horoszkóp. Lehet 
hülyeség, de elég sokszor bejött már meg úgy látszik kezdek egyre babonásabb lenni. Még jó, 
hogy fekete macskát nem láttam. 

– Na tessék, csak gondolni kellett rá! Azért sem mész át elıttem! 
– Jaj a francba! Ez majdnem kivasalt. 
– Mit téped a szád! Azért, mert merci van a segged alatt?! Biztos lányokat futtatsz te 

ganéj, onnan telik mercire! 
– Anyádat, ha már megszült, te tróger! Különben is neked dudálnak. 
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– Csak kilencvenes IQ felett adnék jogsit, mercire meg csak száz fölött. 
– Milyen újságot? Mindegy, csak horoszkóp legyen benne. 
– Elıbb nézzük az enyémet! Mérleg. Szerelem: kellemes, nyugodt idıszak következik. 

Pesszimizmusa múlóban, de még a héten jobban érzi magát az otthon melegében, mint 
hangos társaságban. Hivatás: A héten mindent gyorsan, akadálytalanul képes megoldani, még 
a régóta húzódó ügyeket is lezárhatja. (Úgy legyen!) 

– Mi is a Tibié? November huszonháromtól ... nyilas. Szerelem: Szereti a békés 
nyugalmat, erre azonban csak akkor számíthat, ha megállja megjegyzések nélkül s nem 
kötekedik partnerével. Ez oké, egy pont. Hivatás: Az eddigi rutinfeladatok már nem elégítik 
ki, valami újat szeretne. Néhány elképzelésének nincsen alapja, nem árt, ha nyitva tartja a 
szemét. (Ez tuti.) 

– Na a másik mit mond? Mérleg, szerelem: Egy váratlan szomorú esemény minden tervét 
áthúzza. Partnere megértı és együtt érez önnel. Most melyiknek higgyek? Lehet, hogy csak 
humbug az egész? Egy cseppet sem lett jobb kedvem, a suliba sincs semmi kedvem 
visszamenni. Ha nem megyek be a kóterba a cuccomért, még elérem a féltízest és délre 
otthon lehetek. (Különben is, ha valamelyik nevelıvel összefutok, hazudni kell neki valamit 
vagy visszazavar a suliba.) 

– Na ezt épp hogy elértem! Huh, de kidöglöttem! Mit nézel, nem láttál még fehér embert? 
Jobb, ha hátat fordítok nekik, mert mindjárt elkezdenek kekeckedni. Az a lófejő már jön is. 

– Eegen. Persze. Na ebbıl elég! Kopj le! Igen, jól hallottad! Nagyanyád! Az a 
porcelánszemő kínai hegyirabló, aki a fatalpával mezítláb töri a diót! 

– Szerencséd volt te majom, hogy idıben elhúztál! Ha sokáig húzod az agyam, zacskón 
rúgtalak volna és zőr esetén, az az idısebb ürge biztos a védelmébe vett volna. Amint látom 
az ı fülét is bántotta ez a szaftos duma. 

– Vajon Tibi is ilyen lökött, amikor társasággal utazik? Igaz, ı nem ilyen kis nyálas, de 
azért úgy oldalról megnézném egyszer, hogy hasonló helyzetben mit ökörködik össze a 
haverjaival. 

– Elıször ki nem állhattam, mindig cikizett, pont úgy mint a románákban meg hasonló 
rózsaszín marhaságokban. Lehet, hogy ez törvényszerő? A nagyképő dumával meg a 
trágárságokkal csak a zavarukat akarják leplezni? Miért gondolják, ha berúgnak és 
közönségesek, attól férfiasabbnak látszanak? Ha kettesben maradsz vele, rögtön elmegy a 
hangjuk és megszeppent kisfiúk lesznek. Persze, van amelyik rögtön elkezd tapizni (mert azt 
hiszi ez a rámenısség), de bizisten megkönnyebbülnek a menetrendszerő pofon elcsattanása 
után s akkor jönnének igazán zavarba, ha nem kapnák meg. Bár a pofátlanabbja biztos rád 
mászna. 

– Azt hiszem ez most Tibivel komoly és lehet, attól vesztem meg, hogy ı soha meg se 
próbálja s ha véletlenül elkalandozik a keze, amint észreveszi, rögtön visszahúzza, pedig nem 
rossz, sıt ... csak úgy bizsereg a tarkóm meg minden. Azt az érzést nem lehet leírni. Ez lenne 
a szerelem vagy csak az a bizonyos ösztön? Ha egyszer rászólnék, hogy miért húzza vissza a 
kezét, mit gondolna rólam? Biztos azt hinné, hogy én is olyan lány vagyok ..., de milyen az 
olyan? Már én is csak úgy ragasztom a címkéket, akár a felnıttek! Miért ne lehetnének igaz 
érzései akár a tinédzsernek is? Sıt igazán csak azoknak lehet. A felnıttek... 

– Ma este, ha kettesben maradunk ..., de mi lesz ha? Néha még én sem tudok saját 
magamon eligazodni! Egyszer úgy érzem, hogy nagyon jó lenne, máskor meg ... nem lehetek 
ennyire dinka! Vajon a többiek is ennyit vacilláltak rajta? Vagy csak túl sok gátlást neveltek 
belém a szüleim? 

– Ez marha jó! Az én ıseim meg a gátlások. No hiszen! Mindenki elıtt nyílt titok, hogy 
már régen élik az ı kis külön életüket, csak a látszatot próbálják úgy ahogy fenntartani. Azzal 
ámítják magukat, hogy miattam. A jó fenéket! Egész egyszerően kényelmesebb így meg 
féltik a koncot is.  Mekkora marakodás lenne, ha osztozkodniuk kellene! Az sem 
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lebecsülendı szempont, hogy így nem kell újra elkötelezni magukat, mert látszatra ugye még 
ott a másik, no és persze a neveletlen gyerek, akinek még  szüksége van rájuk. Az más tészta, 
hogy pont akkor nincs idejük, amikor valóban szükség lenne rá! Azt hiszik, hogy a 
szertartásos vasárnapi ebéd meg a mézes-mázos enyelgésük meg tud téveszteni? Remélem 
nem  felejtem el, mire felnıtt leszek, hogy a gyerekeknek nem szabad és nem is érdemes 
hazudni, mert úgy is átlát rajta, vagy ha nem is tudja pontosan, de érzi, hogy valami nem 
stimmel. 

– Emlékszem, még egész kicsi voltam, de már akkor észrevettem, hogy valami nincs 
rendben náluk. Szinte egymás ellen próbáltak kedveskedni nekem és érezhetıen feszültség 
vibrált közöttük. Nem értettem semmit, csak valami megfoghatatlan félelem és 
bizonytalanság érzése hatalmasodott el rajtam. Biztos ezért lettem ilyen szorongó és gátlásos. 

– A legtöbb szülı hatalmas púpokat rak a gyereke hátára s cipelheti egész életében. Észre 
sem veszi (de legalább is nem tehet ellene), mert ha észrevenné, nem követné el ı is 
ugyanazokat a hibákat. (Ilyen lehet az eredendı bőn, nem mi tehetünk róla, de a 
következményei minket sújtanak s akarva-akaratlan továbbadjuk.)  

– Sokszor úgy éreztem, jó lenne meghalni, ık meg csak néztek rám. Meg van ez 
hibbanva? Hisz erınkön felül..., itt jött a felsorolás, hogy mikor mit, hogyan és meddig. 
Bezzeg nekik... Az állandó önigazolásuk, az egész arról szól, hogy mit kaptunk s milyen 
hálával tartoznánk és mi milyen hálátlan... Annál gyakrabban emlegetik, minél jobban bántja 
ıket a lelkiismeret (Ha van ilyen?), hogy elfelejthessék, mi helyett volt az a csicsás ruha (a 
templomba, hogy mindenki lássa), a drága magnó, stb. Amikor le kellett volna az ágy szélére 
ülni, mesélni vagy csak egyszerően ott lenni, fogni a kezem, esetleg megsimogatni az 
arcom..., de addigra már fáradtak voltak, még jó ha nem ingerültek és mindig pont akkor nem 
értek rá. Ezt még tetızték az: „Akkor én most foglalkozok veled” rohamokkal, amivel épp az 
ellenkezı hatást váltották ki, magukból meg a rossz szájízt, hogy nevelhetetlen és hálátlan 
kölyök vagyok. Legalább az illúziójuk megvolt (ha meg), hogy ık megpróbálták. 

– Nagyapám nem olvasott nevelési szakkönyveket, Ransburgról sem hallott, ı „csak” 
szeretett. Nagyokat hallgatott, nem csak úgy tett, valóban érdekelte, mit mondok, ezért volt jó 
neki elmondani mindent és csak neki volt jó elmondani. Úgy megértettük egymást, mint két 
cinkos s ha azt mondtam, Kovácséknál beleugrott a kecske a demizsonba, nem azt kérdezte 
értetlenül, hogy mit fantáziálsz annyit, hanem: „Hogy fog az most onnan kijönni?”. Anyuék 
közelébe sem kerültek a lényeghez, ıket mindig is a felszín, a külsıségek érdekelték. 

– Ha otthon nem tetszett valami, mindjárt rohantam a papóhoz, hogy megvigasztaljon, 
erre ık meg nekiestek: „Apa ellenünk akarja nevelni a gyereket, mindig loval ad alá!”. Ettıl 
papó sokkal különb volt, ilyesmire csak ık lettek volna képesek. 

– A gyerek tanulékony. Hamar rájöttem, mit kell csinálni, addig rapliztam és nyőttem az 
idegeiket, még ık nem mondták: „Inkább menj át nagyapádhoz egy kicsit, mert 
megbolondítod az embert!”. Persze errıl a többi gyerek mit sem sejtett, csak irigyelték a 
flancos ruháim, a drága (hamar megunt) játékaim, mert ha az OTP-részlet csúszott is, amire 
kitátottam a szám, valamelyik rögtön megvette, hogy egy kis elınyhöz jusson a másikkal 
szemben. Akkor még nem értettem, most már tudom, ez akkoriban volt, mikor majdnem 
elváltak, s akié a gyerek, azé a lakás, hát hízelegtek nekem büdösül, nehogy a másikat 
válasszam, ha kenyértörésre kerülne sor. 

– Én meg Zsókát irigyeltem, pedig mindig az én megunt cuccaimban járt (anyám sajnálta 
kidobni), de ı bármikor odamehetett az anyjához, nem lehetett olyan sürgıs dolga, hogy ne 
hallgassa meg, pedig a négy gyerek mellett volt elég dolga és mégis mindegyiknek jutott egy 
jó szó, egy simogatás, egy mosoly, sıt még nekem is. Ingerültnek sem láttam soha, pedig az 
egész utcából ott rajcsúrozott minden gyerek, csak náluk lehetett a lakásban rohangálni, a 
szekrényben elbújni, a székeket felborogatni. 
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– İk voltak az utcában a legszegényebbek, de csak bútorban, ruhában meg amit pénzért 
lehetett venni, de másban, ami a legtöbb családban hiányzott, ık nagyon gazdagok voltak s 
mástól sem sajnálták; a szeretetet és a megértést. 

– Ha Jancsi bácsit a munkatársai  fizetéskor hazacipelték, mert ilyenkor megengedte 
magának, hogy többet igyon a kelleténél, Emma néni úgy tudta mondani: “Na gyere te vén 
marha, lefektetlek.”, hogy az inkább becézgetésnek tőnt, mint dorgálásnak. 

– Miért jönnek ezek most elı? Most veszem észre, a vonat mindjárt megáll! A busz is ott 
van már. Ezek a vénasszonyok a buszon esnek össze és addig égetik az embert, míg át nem 
adja nekik a helyét, ilyenkor meg hogyan spuriznak, hogy elsınek szálljanak föl! A batyuval 
két helyet is elfoglalnak és persze rögtön az ajtó mellett, hogy alig lehet felkászálódni, az 
természetes. Tibi ilyenkor szokta elsütni: „Mennyit fut nagyanyád százon?”. Érdekes, a 
nagyanyámra alig emlékszem, csak a szemüvegére, ahogyan a Szabad Földet olvassa. Mindig 
a papót ugráltatta, de neki fát lehetett vágni a hátán. 

– Azért mennyivel más ez! A hegyek, a fák még kopaszon is és a fenyık. Jé, még mindig 
zöld a fő! Itt még nem fagyott? Igaz, hogy is felejthettem el, reggelenként mennyire szerettem 
a deres főben menni s ahogy lerugdostam a deret, alatta mindig zöld volt a fő. Nem rég volt, s 
máris milyen távolinak tőnik! Nem hiszem, hogy a városon meg tudnám szokni. Már itthon is 
vagyok. 

– Amikor hazaindulok, mindig elképzelem, ahogy nyitom majd a kaput, szinte hallom a 
sarokvas csikordulását, Csutak szalad elém farkcsóválva (mindig összeugrál), a tujákról 
fölrebbennek a verebek. Míg hazaérek, többször is átélem, de ma... 

– Szia anya – Ez meg miért bıg? Kiborult a bili? 
– Valami baj van? Apu? – Hát erre most igazán nem számítottam. Azt hittem, hogy a 

vagyon már örökké összetart benneteket. Úgy látszik az apunak elege lett. 
– Igen, igen, persze hogy figyelek. Miért lepne meg. Hogy miért nem szólok egy szót 

sem? – Még csak az hiányozna! Egyszer mondtam meg ıszintén a véleményemet s kis híján 
az elmén kötött ki, utána hónapokig nem szólt hozzám. Érzem azóta is orrol. Hát én ebbıl 
kimaradok, oldjátok meg ketten, engem egyikıtök sem fog felhasználni hogy több jusson a 
koncból! 

– Anyu most jut eszembe, Zsó üzent az anyjának, átlépek, nehogy nyugtalankodjon – 
Hogy nekem ez most fontosabb? Nem fontosabb, csak én nem szeretek segget csinálni a 
számból, mint ti! Különben sem üzent semmit, de nyüglıdj egyedül. Amikor engem kellett 
volna meghallgatni, az nem volt érdekes mi, most meg én legyek a lelki szemetesláda! Ha jól 
látom ott is megy a mősor, most hova a francba menjek? Megnézem Tibit, otthon van-e? 
Legalább ı otthon van. 

– Szia – Ez mitıl dülöngél? Huh, de piaszagú! Igaz szüli napja van, bár ı még ráérne 
itallal ünnepelni. 

– Na ne marhulj! Nincsenek itthon az ısök, na és? Ne cibáld, le tudom venni! – Ez 
teljesen be van zsongva! 

– Na, ne! – Hogy tapizik!. Most vágjam pofon? Ki tudja, hogy fog rá reagálni. Elég 
rendesen nyakalhatott, mondták a lányok, hogy attól a legtöbb srác bekanosodik... meg 
eldöntöttem, hogy ma..., de nem egészen így képzeltem el. 

– Mit dumál ez?! Hogy a cipıt is felpróbálják elıbb... na, ne! Ez már sok! Ez azért nem 
olyan, mint egy cipıt felpróbálni! Soha többé nem akarlak látni! Te is pont olyan bunkó 
vagy, mint a többi! – Pedig olyan szépen indult, miért kellett most elrontani mindent?! 

Lezseren megveregeti a vállam s azt kérdi: – akkor dugunk? 
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KORIM LÁSZLÓ 
 

İsi rítusok 
 
 

Lapospocsaj egy kis község, bár nem olyan nagyon kicsi, talán pontosabb, ha úgy 
mondanám kis nagyközség. Ott található Vihonc megye szívében vagy talán ..., no jó, szíve 
csücskében. Mindez persze nem lényeges. A lényeg az, hogy ebben a szépreményő faluban 
lakodalomra készülıdnek és valamilyen módon én is hivatalos vagyok. 

Már a házasságkötı teremben megtetszik a menyasszony és úgy veszem észre, hogy 
én sem vagyok számára közömbös. Ennek ellenére minden a szokásos módon zajlik. 
Elhangzik a boldogító „igen” és a tömeg elindul szerencsét kívánni. Így én is odasodródom 
az asszonykához és ekkor egy kis furcsaság történik, megszakad a szokások láncolata, 
ugyanis a puszinak induló valamibıl csók kerekedik. És nem is akármilyen! Egy pillanat alatt 
feltöltıdöm, akár egy „Van de Graaf”-féle generátor. No de hagyjuk ezt most! A tömeg és a 
vılegény nem vesz észre semmit. 

Mivel a tradíciók elıírják, hogy egy esküvıhöz bıséges vacsora is dukál, itt sem 
maradhat el ez a hosszadalmas, bár idınként kellemes aktus. Én természetesen az ifjú párral 
szemben helyezkedem el és egész vacsora alatt szemezek a zsenge asszonykával. Ez a 
vacsora vége felé úgy elhatalmasodik, hogy már enni sem tudok. Elıfordulhat ugyan, hogy 
ebbe a gyomrom véges kapacitása is belejátszik, mindenesetre úgy gondolom nem árt meg 
egy kis mozgás. Kimegyek az udvarra sétálni. Az újdonsült asszony valamilyen ürüggyel 
utánam oldalog és mondanom sem kell egy sötétebb részen egymásra találunk. Hő, az 
angyalát, micsoda nı! Sajnos a fehér menyasszonyi ruha meglehetısen feltőnı öltözék, fıleg 
lakodalomban. 

Lehetséges, hogy az ünneplı közönség már gyanít valamit, mivel furcsa, szúrós, 
felém irányuló pillantások közepette, szaftos suttogásokra leszek figyelmes, melyek a fény 
sebességét meghazudtoló gyorsasággal terjednek az asztalok között. Szegény Einstein, ha ezt 
látná nem állít olyan badarságot, hogy a fénynél nem terjed semmi sebesebben. A mulatozás 
azért töretlenül folyik tovább. A férj nem fog gyanút. Végül elérkezik a menyasszony-tánc. 
Egy úriember evıeszközöket tartalmazó kosarat emel magasba és rázni kezdi s közben 
éktelenül kiáltozik:  eladó a menyasszony, eladó a menyasszony.  A rokonság közül 
néhányan megszabadulva felesleges pénzüktıl, megforgatják az új feleséget. Én annak 
ellenére, hogy egy vasam sincs, odamegyek hozzá, hátha adják ingyen is, elvégre én vagyok a 
vevı. Elıtte ugyan latolgatom, hogy kivegyek-e néhány ötszázast a pokolian zakatoló 
kosárból, azonban mivel eddig is meg voltam pénz nélkül, úgy gondolom ezután is 
megleszek nélküle. 

Szóval ott állok mellette, átkarolom, táncolunk. İ egyre jobban hozzám simul, a 
tömeg tisztelettudóan hallgat. Lehet, hogy a meglepetéstıl némult meg. Meg kell vallanom 
pocsék táncos vagyok. A férjben némi kétely támad hitvese hősége iránt, mert egészen közel 
jön hozzánk és le akarja kérni a feleségét. Én természetesen elküldöm vadszamócát szedni. 
Mégiscsak pofátlanság! Odajön a tánc közepén és ... Hiába, lobbanékony természetem van. 
Ekkor egészen furcsa dolog kelti fel a figyelmemet. A férj feje végigpróbálja a szivárvány 
összes színeit, odalép hozzám és lekever nekem egy pofont. El nem tudom képzelni mi baja 
lehet. Mindenesetre hozzám illıen válaszolok egy derék jobbegyenessel, ami megviseli a férj 
álkapcsát és díszöltözetét, mivel estében néhány tortaszeletet megnyomorít. Ezután érdekes 
dolog történik. Vagy tucatnyi markosabb férfi felgyőri az inge ujját, majd bekerítenek. Én 
teljesen értetlenül szemlélem a készülıdést. Majd dulakodás kezdıdik, amely gyökeresen 
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megváltoztatja a terem kinézetét, végül sikerül engem lefogniuk, miközben a többiek 
különféle bolondságokat kiabálnak, úgymond, kötelet a nyakára meg hogy, akasszuk fel. 
Aztán kiözönlik a társaság az udvarra és engem is kituszkolnak. Van az udvaron egy jól 
megtermett eperfa, valahonnan egy kötél is elıkerül, talán ezen lógott a bogrács, melyben az 
a finom pörkölt fıtt. Vigyorogva hurkot kötnek a kötél végére és átdobják egy vastagabb 
ágon, majd a hurkot a nyakamra helyezik és a szabad kötélvéget három ember húzni kezdi. 
Mindezt csak homályosan látom, mert az elızı dulakodás kissé megviselte a szememet. 

Úgy vélem ez az egész ceremónia valamilyen speciális helyi jellegzetesség. Tudják 
vannak népeknél különféle ısi rítusok, afféle hordabeli csökevény s az az érzésem ez is egy 
ilyen szertartás, bár elég hülye szokás, mert lassan már nem kapok levegıt ... ık meg csak 
röhögnek, vihognak körülöttem ... képtelen vagyok felfogni az ilyen bolond rítusok ... at ... 
ghh ... ghkh ... kk ... 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA  
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MESE, MESE… 
 
VERASZTÓ ANTAL 
 

Tündérlesen 
(Korhatár nélkül) 

 
Azon a bizonyos napon, amikor ez a dolog megesett, a Nap legszebb arany sugarait 

bocsátotta a földre. A hajdani szegény ember fia meg éppen ekkor álldogált egy téren, amely 
felett a madarak is csak szükségbıl repültek át. Ott állt kék nadrágjában és azon sóhajtozott 
bárcsak meglátogatná egy Tündér. Noha várt, hát nem hiába tette. Egyszer csak azt vette 
észre, hogy kicsit bizonytalan szárnyakon ugyan, de elıtte termett egy Tündér. Hívtál, hát itt 
vagyok! mondta a kéknadrágosnak az óhajtott Tündér.  

– Gyere velem – kérlelte a kéknadrágos a Tündért –, hozzál fényességet a kunyhómba, 
békességet a szívembe, a sebeimre meg kössél szeretet pólyát. 

– Szóval ez lenne a te három kívánságod, tudakolta a Tündér? 
– Bizony ez – válaszolta a kéknadrágos!  
Ahogy ez már a mesékben lenni szokott, a Tündér elkísérte a kéknadrágost a kunyhójába, 

amely láss csodát, mikor a Tündér belépett a kunyhóba, az egyszeriben valóságos palotává 
változott és minden szöglete csak úgy ragyogott a fényességtıl. A meglepetéstıl a 
kéknadrágosnak még a szava is elállt. De amikor újra szóra kapott rögvest arra kérte a 
Tündért, hogy maradna vele ezután, holtomiglan-holtodiglan.  

– Ára van annak – válaszolt a Tündér! – Ahhoz elıbb be kell költöznünk egymás szívébe. 
A hajdani szegény ember fia – aki most is a kéknadrágot viselte – erre azt válaszolta a 
Tündérnek: mi sem könnyebb ennél, hiszen én nyitott szívvel vártam rád! 

De, hogy szavaimat egymásba ne öltsem történt még más is. 
– Akarsz repülni? – kérdezte a Tündér, miközben a kéknadrágosra mosolygott. 
– Talán veled megpróbálnám – válaszolta a nadrágos. 
– Szóval akarsz. 
A Tündér erre tapsolt egyet, mire rögvest megjelent a Tündér-menetrend szerint 

közlekedı fényes Griffmadár-gép, amely hátára vette ıket, mármint a Tündért, meg a 
kéknadrágost és elvitte ıket hetedhét határon túlra a mesebeli öreg tenger partjára, ahol aztán 
elmondhatták: a te az enyém, én a tied fogadalmat egymásnak. 

Itt kapta meg a Tündértıl a kéknadrágos a békesség egyik felét. Mikor úgy érezték már 
eleget gyönyörködtek a tengerben, a következı mesejárattal visszarepültek, hogy végre 
otthon legyenek az otthonukban. És belekezdjenek a hogyan is lesz tovább terveik 
megvalósításába. 

De hát a gonosz sárkány (akinek a lábán is feje volt) már várta ıket, hogy próbára tegye a 
szerelmüket. Így aztán a próbatételek közt éltek néhány évig és három napig. Mivel 
szerelmük kiállta a próbát, a sárkány mérgében továbbállt. Ekkor lett övéké, a békesség 
másik fele. 

Aztán ahogy telt-múlt az idı, a Tündér (akinek szemétıl kékült az égbolt) egyszer csak 
ecsetet vett a kis kezébe és lefestette, amit maga körül meg álmában az Isten kertjében látott, 
sok nyíló virágot. A hajdani szegény ember kéknadrágos fia legnagyobb örömére a Tündér 
ezeket a virágokat sok más színekbe álmodott képeivel együtt más embereknek is 
megmutatta. Így aztán szeretetet sugárzó képein keresztül ismerték meg és fogadták be 
szívükbe a Tündért a városlakók. Ami viszont más mesében nem szokott elıfordulni a 
tündérekkel az vele megtörtént. Könyvekkel is megajándékozta a város szépet szeretı lakóit.  
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MESE, MESE… 
 
 

Elıször egyet, fák közt megbúvó mesebeli házacskával az elején, mely fölé azt írta: 
HAZAJÖTTEM! 

Egy másikat bomló virágú ágacskával melyet teleírt TÖRÉKENY SZAVAKKAL. 
A hajdani szegény ember kéknadrágos fiának az utóbbiban azt írta ajándékul: „Egy napon 

a vártnál / több remény győlt össze, a sors zavarát kihasználva kézen fogtuk egymást / 
örökre! Azóta is egymás kezét fogva járják a városka utcáit. 

És a kéknadrágos mit csinál? 
Esélyért könyörög a romolhatatlanhoz, hogy még sokáig foghassa a csodálatos tündér 

kezét, akit ı ebben a mesében Oros Tündérnek nevez. Néha meg ilyen dadogó szavakat 
fabrikál  

A szomszédos utcában 
Sétálunk nap-mint nap, 
nagytestő platánok alatt. 
Akkor is 
ha magas az égbolt, 
akkor is, ha ami elmúlt, rég volt! 
Mi tagadás, jól esik fogni a kezed, 
S néha megállni, egy-egy sóhajtás mellett 
Kimondani, hogy szeretlek! 
 
 
 

 
 

BALOGH ÖRSE : Vándor, filcrajz, 8x11 cm 
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MESE, MESE… 
 
 
LÁM ETELKA 
 

Az opálgyőrők titkos ereje 
 
 
 

Melinda és Linda, az ikrek, éppen a gyermek-kórházban voltak. A kicsik örömmel 
fogadták ıket. A lányok bohócruhába öltöztek és kifestették az arcukat, mókáztak és 
próbálták felvidítani a kis betegeket. Teo, a kutyájuk, most is velük volt, aki minden 
gyereknél nagy sikert aratott. A kutyának nagy türelme volt, lefeküdt a padlóra hempergett és 
a nagy szemeivel pásztázta a gyerekhadat.  Így rövid idı alatt  meghódította a gyerekek 
szívét. Elég jól sikerült ez a nap is, sok nevetéssel főszerezve.  Mindegyik kislány és kisfiú 
kapott ajándékot, ezt mókásan megoldották, volt egy nagy zsák tele játékkal. A gyerekeknek 
be kellett hunyni a szemüket és benyúlni a kezükkel a zsákba és kihúzni egy ajándékot. Ez 
volt a csúcspont, mindenki boldog volt. Ezek után búcsúzás következett és Teot mindegyik 
gyerek megsimogatta. Melinda és Linda is elköszönt, és ezek után elkezdtek összepakolni. 
Melindát hirtelen rossz érzés fogta el és ránézett az opálgyőrőre aminek varázsereje volt. Már 
sokszor megsegítette ıket ez az ékszer. Most is az ujján ragyogott és furcsa jeleket adott. Az 
opálkı színe változott, hol világoskék, hol sötétkék színő volt. Hívta Lindát is, hogy nézze 
meg. Igen, mindketten úgy gondolták, hogy nagy baj van a családban. Mivel csak egy 
nagynénijük volt, Anna, csak  ı jöhetett számításba, akinél egy másik opálgyőrő 
volt, feltételezték, hogy bajban van. Elbúcsúztak a gyerekektıl és elindultak Annához. A 
győrő egyre gyorsabban változtatta a színét, Melinda és Linda beültek a kocsiba és szinte 
száguldásba kezdtek. Egy óra múlva odaértek Anna házához. Síri csend fogadta ıket. 

Elıre küldték Teot a kutyát, hogy feltérképezze a terepet. Teo halkan vakkantott a kert 
mélyébıl. Linda és Melinda bementek, a kapu nyitva volt. A ház ajtaja is ki volt tárva, ezen 
igen csodálkoztak. Anna nénivel együtt lakott két kis törpe is. Egy testvérpár Lali és Lili 
árvák voltak és a néni nevelte fel ıket. İk vajon hol lehetnek? Hiába kiáltották a nevüket 
senki sem válaszolt. 

Teo végig szaglászta a helyiségeket, majd megállt az egyik szoba elıtt és hangosan 
ugatott. A két leány odafutott az ajtó zárva volt. Linda megforgatta a győrőt az ujján és már 
ki is nyílt az ajtó. Bent a szobában rátaláltak a két törpére.  Lali és Lili meg voltak kötözve és 
az ágyon feküdtek. Nagy szemeik tágra nyíltak meg voltak rémülve, de amint meglátták a két 
lányt és Teot megnyugodtak. Hamar kioldozták ıket és Lali elkezdte mesélni, hogy mi 
történt. A szomszéd házban egy gazdag úr lakik a neve Karvaly. Meg akarja venni Anna 
házát és a telket. A néni nem akarja eladni. Ez már régóta húzódó ügy. Tegnap újra megjelent 
a Karvaly és jött vele két ember is. Mikor Anna néni újra nemet mondott a ház eladásra, a két 
ismeretlen ember megragadta Lalit és Lilit, mert ık is a szobában voltak. Megkötözték ıket 
és bevitték az egyik szobába és rájuk zárták az ajtót. Annyit tudnak még, hogy Anna próbálta 
használni az opálgyőrőjét, de Karvaly megelızte és elvette tıle. Tovább nem tudják a 
történetet, csak sejtik, hogy a néni Karvaly házában lehet. 
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MESE, MESE… 
 
 
Hamarosan mind a négyen eldöntötték, hogy átmennek a szomszédba és kifürkészik, 

hogy Anna ott van-e. A két lány elıre küldte Lalit és Lilit a kutyával. Találtak a szomszéd 
kerítésnél egy kis rést ahol be tudtak mászni, elöl Teo ment. Tudták, hogy a kutya rögtön jelzi 
ha idegen közeledik, de Teo csak halkan morgott és lapítva kúszott elıre. A kertben nem volt 
senki így egészen a ház közelébe értek. Lili és Lali elbújtak egy ablak közelébe egy bokorba. 
Teot visszaküldték a lányokhoz így ık is végig osontak a kertbe és minden ablaknál 
benéztek. Mind a három férfit a konyhában látták éppen vacsoráztak. Linda meglátta a másik 
opálgyőrőt a konyha asztalon. A lány megkönnyebbült, mert tudta így mindkét győrőt tudja 
majd használni. Elıre mentek a bejárati ajtóhoz és a győrőt forgatva kinyílt az ajtó és bent 
voltak a házban. Teo újra elkezdte a nyomozást. Megérezte Anna illatát és mutatta az irányt, 
az emeleten a legutolsó szobánál megállt. Halkan kinyitották az ajtót és bent ült egy széken 
Anna néni. Nem értették miért nem mozdul meg, majd mikor körbenéztek mindannyian 
ledermedtek. Ott ült Annával szemben egy fekete párduc sárga szemei villogtak. 
Félelmetesnek tőnt. Linda egy pillanat alatt üvegfalat húzott a párduc körül a győrővel. Így 
nem tudott támadásba lendülni a nagy macska. Anna néni mikor felocsúdott a meglepetésbıl 
boldogan nyugtázta, hogy most már itt a felmentı sereg és haza mehet. Anna néni gyorsan 
elmesélte, hogy mi történt nagy vonalakban amit már a két törpe is elmondott. A párduc 
egyre idegesebb lett ezért Linda és Melinda gyorsan közölte a két törpével, hogy menjenek el 
a konyhába és lopják el a másik opálgyőrőt, de gyorsan kell cselekedni, mert nem bírják 
sokáig tartani az üvegfalat egy győrővel és Teo is velük megy. 

Lali és Lili és a kutya gyorsan elértek a konyháig. A férfiak és a házigazda még mindig az 
asztalnál ültek és beszélgettek. Lili csúszva elérte az asztalt, majd alámászott és sikerült 
elvenni a győrőt a Karvaly tányérja mellıl. Majd gyors ütembe próbált elillanni. Sajnos 
meglátták, de a kutya berohant a helységbe és sakkba tartotta a három férfit vicsorította a 
fogát és hangosan ugatott. Lili és Lali el tudott menekülni és szaladtak ahogy a lábuk bírta. 
Elérték a szobát ahol a hölgyek voltak. Most már nem kellett tovább félni és Teo is 
megérkezett. A másik opálgyőrővel lezárták a konyha felöli részt. Amikor megérkeztek a 
férfiak szinte kıvé meredtek a látványtól. Láttak két egyforma lányt, tekintetük haragos volt, 
de gyönyörőek voltak. Karvaly és a két embere nem tudtak közelebb menni a lányokhoz az 
üvegfal miatt. Majd elıbukkant a két törpe és Anna nénivel szemben a leopárd, akit egy 
üvegfal választott el a többiek elıl. Teo szinte átrohant az üvegfalon, de ık nem tudtak 
átmenni. A leopárd nagyon feszülten figyelte az eseményeket, de nem csinált semmit, 
mozdulatlanul ült. 

Ekkor Melinda odaszólt Karvalynak, hogy el akarnak menni Anna nénivel békével. 
 Karvaly megértette, hogy nincs esélye itt nem  ı diktál hanem a lányok. A kezével intett, 
hogy mehetnek és azt mondta, hogy nem fogja háborgatni többet Anna nénit. Az üvegfal  
leomlott az állat és a konyha felöl. Karvaly parancsára  a  leopárdot kivitték a férfiak a 
szobából, Karvaly bent maradt a szobában. Bőnbánóan lehajtotta a fejét és bocsánatot kért 
Anna nénitıl és a két törpétıl. 

Ezek után Melinda és Linda vezetésével elhagyták a házat. Leo zárta a sort, végig követte 
szemével az egész menetet. Hamarosan hazaértek és Anna néni nagyon boldog volt, hogy a 
lányok megmentették. Közölte velük, hogy a másik opálgyőrőt is megkapják. Lali és Lili 
boldogan futkároztak a házban Teoval. Az ikrek éppen indulóban voltak hazafelé, mikor 
meglátták Karvalyt. Egy kis adományt hozott a gyermek-kórház  részére. Alig hittek a 
szemüknek a meglepetéstıl, hát néha vannak meglepetések. 
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MESE, MESE… 
 

Az öregasszony és a halál 
 

Vót egy százesztendıs öregasszony. Meghalnyi nem akart, élnyi nagyon szeretett. 
Mindég dolgozgatott, kuporgatta össze a garasokot, rakta a ládájába, pedig gyereki se vót. De 
nagyon fájt a szíve, mikor rágondolt, hogy: – Jaj, Istenem, egyszer gyön a halál, beállít, azt se 
kérdi: gyössz-e, nem-e, majd csak visz. Jó is gondolta, mer egyszer beállított a halál.  

– No, öregasszony, készülj, mer viszlek!  
Rítt, rimánkodott a szegény öregasszony, hogy legalább még tíz esztendeig hagyja még 

élnyi.  
– Nem, nem lehet, beírtam a neved a nagykönyvbe, én azt onnan ki nem törülöm. De úgy 

sírt, kesergett, rimánkodott az öregasszony, hogy a halál megszánta. – No, adok egy órát, 
hogy elkészülj.  

– Adjál többet é könyörgött az öregasszony –, adjál többet, gyere el holnap!  
– No jó, Isten neki. De úgy készülj, hogy holnap aztán viszlek!  
– Jó van, jó. De írd fel az ajtófélfára, hogy el ne felejtsem! A halál elıvett a zsebibı egy 

nagy krétát, nagy betővel ráírta az ajtófára: HOLNAP- 
No, majd reggel gyön ismét a halál.  
– Öregasszony, letelt az órád, viszlek!  
– Dehogy telt, nézd meg csak, mit írtá az ajtóra! A halál megnézte, majd nagy bosszúsan 

elszaladt. Ez így telt egy héttı tovább. Végül a halál megunta a járkálást, megsokallotta. 
Kapta magát, letörülte az írást.  

– Öregasszony, vége a tréfának, úgy készülj, hogy reggel viszlek, se irgalom, se 
kegyelem!  

Szegény öregasszonynak reszketett minden tagja félelmébe. Csak azon törte a fejit, hova 
bújna el, hova. Vót neki egy hordója, vót benne egy kis méz még féjig furmán. Hogy 
belekuporog oda. Bele is kukorgott. De egyet gondolt, hogy gyön a halál, betekint a hordóba, 
mellátja.  

–- Jaj, itt nem lesz jó!  
Kigyött onnan. Kihasította a nagydunnáját, belebújt abba, ott kukorgott. De megint egyet 

gondolt, elríta magát.  
– Jaj, hisz a halál az ágyba keres elsınek, itt megtanál. Itt se lesz jó. 
Kibújt a nagydunnábó. A halál meg éppen akkor állított be. Nézi, nézi, hogy mi az a 

szörnyeteg. Szörnyen megijedt, mer a sok tollú mind ráragadt az öregasszonyra, nem ismerte 
meg tıle. Uccu neki, usgyi, úgy elszaladt a halál, hogy vissza se gyött többet. Az öregasszony 
meg most is éli világát. 

 
 
 
NAGY ZOLTÁN – NAGY ILONA: Az ikertündérek , Akadémia Kiadó, Budapest 
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…mese, mese… – GYEREKVERS 
 
 

GAZDAG LÁSZLÓ 
 
A pék pókja 
 
Egy pékségben él egy pók 
Ottan dolgozik a pék. 
Ki a pék és ki a pók? 
Ezen tanakodnak épp. 
 
* 
 
Te a pék vagy, én a pók, 
Te vagy a pók pékje, pék! 
Csudálkozik ám a pék, 
Hogy ı a póknál pék! 
Amit mondasz butaság, 
Pékség ez és nem pókság! 

 

WEÖRES SÁNDOR 
 
Galagonya 
 
İszi éjjel 
izzik a galagonya, 
izzik a galagonya 
ruhája. 
 
Zúg a tüske 
szél szalad ide-oda, 
reszket a galagonya 
magába. 
 
Hogyha a hold rá 
fátylat ereszt: 
lánnyá válik, 
sírni kezd. 
 
İszi éjjel 
izzik a galagonya, 
izzik a galagonyaruhája 
 
.  

 
 
 
 
 
 

… mese, mese… vége. 
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MESTER GYÖRGYI  
 

 

A döntés 
 
 
Szerette a Füvészkertet. Évtizedek óta rótta kacskaringós sétányait, mely séták szinte már 

szerves részét képezték az életének.  
Nem is csoda. Hiszen míg fiatal korában azzal a célzattal tért be a parkba, hogy a 

pokrócaikon hasaló, vizsgákra magoló, csinos fıiskolás lányokat jól szemügyre vehesse és 
randevúra hívja, késıbb évekig hivatalból látogatott oda: meghatározni a helyeket, ahová – a 
városka elismert mővészeként –, saját szobrainak felállítását javasolta. Az utóbbi húsz évben 
pedig nem másért ment a zöldárnyas, nyaranta virágban tobzódó sétálóhelyre, minthogy az 
orvosai által elıírt, rendszeres napi sétáinak eleget tegyen. 

Ahogy telt az idı, a pokrócokat – észrevétlenül – vasvázas, modern padok, a 
hosszúszoknyás lányokat pedig miniszoknyába öltözött, de még gyakrabban farmernadrágos 
fiatal hajadonok –, kezükben hordozható számítógéppel, szemükben mohó tudásvággyal –, 
váltották fel. 

Persze, ı se volt már a régi. Lassabban, megfontoltan járt, néha-néha a lába elé nézve, 
nehogy elbotoljék a változatlanul árnyékba boruló, azonban kevésbé gondozott keskeny 
földúton. Már nem nézegette a padon ülı lányokat, tudta, számukra érdektelen, ugyan mit is 
akarnának egy hetvenes öregúrtól?! 

Ami azonban még mindig megfogta, az az évek során szép számban megnıtt szobrainak a 
látványa, sorsa volt.  

A múltkor is meglepıdve, bár némi keserőséggel vette tudomásul, hogy az egyik 
legremekebb alkotását, az „Ölelés”-t – amit a város felkérésére készített, és aminek a 
felállítását annak idején oly nagy ováció kísérte –, teljesen belepte a moha, a gondozását 
elhanyagolták, és mintha még a szobor is elvált volna a talapzattól. Legalábbis, a szakértı 
szemnek azonnal feltőnı, széles repedés arra utalt. A kı sérülése sürgıs javítást igényelt, 
ellenkezı esetben a szobor, akár a legkisebb érintésre, rádılhet valakire, aztán meglesz a baj. 

Amikor észrevette, azonnal elhatározta, hazafelé beugrik az önkormányzathoz, és jelzi a 
mihamarabbi helyreállítás szükségességét. De mire kiért a Füvészkertbıl, addigra csak az 
volt a fejében, hogy kenyeret kell vásárolnia a kisközértben, ha már a maga fızte pörkölt 
mellé szakácsmővészetébıl nem telt nokedlira. Aznap este jót vacsorázott, és csupán 
mosogatáskor ötlött fel benne, hogy az önkormányzathoz nem ment be. 

Most, séta közben, megint az „Ölelés” került az útjába. A repedés a szobor és a talapzata 
között még nagyobbnak látszott, nincs mese, itt muszáj lépnie valamit. 

Egy pillanatig belefeledkezett a szobor nézésébe, de aztán a figyelmét a szemközti sétány 
egyik padján ülı, feltőnıen csinos, miniszoknyás fiatal lány vonta magára. Mellette az 
elmaradhatatlan hátizsák, ölében laptop, amelyet elmélyülten nézett. Váratlanul, a lány 
mögötti bokrok közül, két kigyúrt fickó lépett elı. Egyikük a hátizsákot kapta fel, a másik a 
lány kezébıl tépte ki a laptopot. A kis nı se hagyta magát, nem akarta elengedni, keményen 
kapaszkodott a gépébe, azonban a férfi erısebb volt. A lányt a padra lökte, és elindult, de két-
három lépés után a társával együtt megálltak. Hallotta ı is, pedig a fenyegetés igencsak 
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halkan hangzott el: maradj veszteg, ne hívj segítséget, mert visszajövünk, és ellátjuk a 
bajodat! 

És ekkor valami történt. A szobor megbillent, és az elıtte álló két férfira zuhant. Az 
egyiknek a vállát, a másiknak a lábát temette maga alá. İ már távozóban volt, de még 
hallotta, amint a lány telefonon valakivel beszél. 

Szerencse, hogy mindig tart magánál egy vászonzsebkendıt, öreg férfiak jó szokása, így 
volt mibe törölnie kıporos kezét…  

És persze nem felejtett el betérni az önkormányzathoz sem, ahol bejelentette, miszerint az 
egyik szobor nagyon ingatag, elvált a talapzatától, elıbb-utóbb balesetet okoz, rádıl valakire. 
Jelezte, hogy késıbb hivatkozhasson rá: ı megmondta! 

Elégtétellel a lelkében ért haza, a szobor sorsa jól alakul, az ı helyes döntése 
következtében. Csak miután utcai cipıjét lehúzta, jutott eszébe, hogy most meg a közértbe 
nem ment be, pedig otthon nincs tojás, és ı aznap este rántottát akart vacsorázni… 

 

 

 

* 

 

 

Egy alma 
 
 
A nagyiékat készültek meglátogatni, az ország másik felében, de a kocsi éppen szervízben 

volt. Ezért kellett kimenni a pályaudvarra vonatjegyért. 
Míg a sorban várakoztak, ı kissé unatkozva nézelıdött. Eddig kézen fogva álltak, de 

közeledvén a pénztárhoz, anyjának elı kellett készítenie a pénztárcáját, így elengedte a kezét. 
Most már csak egymagában ácsorgott.   

Pár pillanat múlva, kamaszlányok furakodtak át a sorukon. Legalább egy tucat jó kedélyő 
fruska, vihogva, kiabálva, és egyre csak jöttek, jöttek, talán egy iskola diákjai. Jó darabig 
eltakarták elıle a mamát. Mire feleszmélt, már nem látta az anyját. Megrettent. Elveszve 
érezte magát a tömeggel zsúfolt pályaudvaron.  

Hová lett a mama?! 
Míg kétségbeesve forgolódott, váratlanul kellemes férfihang szólította meg.  
– Egyedül vagy, kislány? 
– Nem, csókolom, a mamámmal jöttünk, de most nem látom ıt – válaszolta illemtudóan.  
– Majd megkeressük, ne aggódj. Addig is, megkínálhatlak egy almával? 
A férfi kivett a nála lévı szatyorból egy szép, piros almát, és felé nyújtotta.  
– Ne félj, marad a családomnak is – tette hozzá. – Nyugodtan elfogadhatod.  
Hogy elfogadhatja-e, azon egy pillanatig el kellett gondolkodnia. Anyja ugyanis 

nemegyszer mondta, kifejezetten a lelkére kötötte: idegentıl ne vegyen el édességet, 
bármennyire szereti is, vagy akármilyen kedvesen is kínálják.  

Az alma ugyan édes, de nem cukorka vagy csokoládé, hanem gyümölcs. Sıt, nagymama 
szokta mondani, ha rá akarta beszélni a gyümölcsevésre: minden napra egy alma, egészséged 
záloga. Ez döntı érvnek látszott, így elfogadta, és miután hozzádörgölte a blúzához, azonnal 
beleharapott. Végül is, még ha egészséges gyümölcs is, nem biztos, hogy meg volt mosva...  
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Közben kiértek a pályaudvarról. Láthatóan, a kísérıje úgy gondolta, az anyukája már 
eljöhetett a pénztártól, és talán valóban az épület elıtt keresi, ahol nem olyan nagy a tömeg, 
és hamarabb észrevehetik egymást.  

Az épület elıtt egy percre megálltak, mintegy nézelıdve forgolódott körbe a férfi, meg ı 
is, de nem látták az anyját. A férfi ekkor kézen fogta. 

– Ne félj, kicsim –  mondta. – Majd elıkerül a mamád. De addig is. Elkísérnél ? A 
közelben lakom. Fel kellene ugranom a lakásomra, nem akarom magammal cipelni ezt a sok 
almát. Aztán majd keressük tovább az anyukádat.  

Ez elfogadható magyarázatnak tőnt. Tényleg jó sok alma volt a szatyorban, biztosan 
nehéz. Nem kívánhatja a segítıjétıl, hogy még azt is cipelje, amíg az ı anyukája elıkerül. 

A házig gyalog mentek. Valóban csak pár utcányira volt a pályaudvartól. Amikor 
beléptek a kapun, egy pillanatra felötlött benne, vajon szabad-e neki ezzel a kedves, 
segítıkész, de mégiscsak idegen bácsival felmenni a lakására?  

Errıl nem beszéltek az anyjával, csak arra figyelmeztette, hogy édességet ne fogadjon el 
senkitıl, akit nem ismer. De hát nem is kínálták cukorral, csokival! Akkor pedig nem tett 
semmi rosszat, nem szegte meg az anyjának tett fogadalmát. 

Míg a liftre vártak, egyszer csak ismerıs hang ütötte meg a fülét.  
– Borka, jól látom, te vagy az? Mit keresel itt? Anyukád is itt van? 
– Csókolom, Kati néni. Elveszett az anyukám. Vagy inkább én vesztem el. A 

pályaudvaron voltunk. Ez a bácsi segít megkeresni, csak elıbb felvisszük hozzájuk ezt a 
nehéz almásszatyrot. 

– Na, gyere csak velem.  Mindjárt megcsörgetjük az anyukád mobilját. Így találtok 
egymásra a leghamarabb… 

Kati néni második telefonhívása is célirányos volt. Névtelen bejelentıként tudatta az 
illetékes hatósággal, hogy a Vágány utca 6. I. emelet 3. számú lakásból B. K. ismét 
próbálkozik. Nézzenek utána. 

Pedig egy alma valóban nem cukorka, és nem is csokoládé. Csak gyümölcs. Ráadásul 
nagyon egészséges…  
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STANCSICS ERZSÉBET 
 

Kodály 
 
Napjainkban – néhány megszállott kutatótól eltekintve – senki sem tartja fontosnak zenei 

hagyományainkkal foglalkozni. Idıközben a zene helyett a közgazdaság és technika 
mítosszá, istenséggé, sıt vallássá változott, noha nincs semmiféle transzcendenciája. Mindent 
gazdasági problémának látunk, minden probléma pedig csak pénzzel oldható meg. Ez a 
gyilkos elmélet szellemi neutronbombává nıtte ki magát, ami épen hagyja ugyan a testet, 
csak a lelket öli meg. Néhányan keresgélünk és nyüzsgünk az elillant hagyományok körül, 
mint az egykori tőzimádók felvilágosult, de szomorú ükunokái. 

A zene mindenkié! – mondta Kodály, akit még személyesen ismertem, hallgattam halk és 
bölcs elıadásait, játszottam gyermekeknek írt zongoradarabjait. E kis dallamok behozták az 
ujjaim alá a természetet, a hazai tájakat, ahol Kodály győjtött össze a zeneszeretıknek. Egyik 
darabjának játéka közben szinte láttam, amint a hajnali főzfák hernyókat ejtenek a vízbe és 
fázósan néznek kelet felé, ahonnan a napot várják. Csak hatalmas tehetsége, zenei 
képzelıereje által tudott ilyen hatást elérni… 

Kodály nem csak zeneszerzı, tanár, tudós, hanem tehetséges politikus is volt. Le tudta 
szerelni kora társadalmi erıit, ha valaminek megmentéséért szembe kellett velük helyezkedni. 
Csendes bölcsessége, finom határozottsága meggyızte azokat, akik nem értettek egyet 
elképzeléseivel. Ezt írta: „Mechanizáló korunk olyan úton halad, melynek végén az ember 
géppé válik. Ettıl csak az ének szelleme védi meg.”  

Úgy látszik, Ázsiában sokkal fontosabb szerepet adnak a zenének, a zenei nevelésnek, 
mint nálunk. Kodály, aki a miénk, óriási tiszteletnek és hagyománynak örvend Kínában, ahol 
az általános iskolai ének-zene képzésben az ı módszere szerint tanítanak. Egy gyermek sem 
kerülhet ki az iskola padokból, aki ne tudna ritmust tapsolni, dallamot visszaénekelni, kottát 
olvasni, több szólamú karban énekelni – mindezt Kodály módszere szerint. Paul Klee szerint 
a mővészet a furcsát ismerıssé teszi, az ismerıst furcsává. Talán ezért szeretik a kínaiak a 
maguké mellett a mi zenénket is… 

Hogy milyen az ének helye és szerepe most nálunk, arról jobb nem beszélni…Sajnos 
senki nem emlékszik arra, amit évtizedekkel ezelıtt Kodály mondott: „ A magyar zenei 
öntudat alapját ki kell ásnunk a magyar közöny és a helytelen, elavult zenei nevelés romjai 
alól.”  Vajon ki kezdene ásni a mai pedagógiai romok között s ha mégis, mit találna? Tartok 
tıle, hogy csak a rombolás sittjét… 

Kodály, a géniusz, zenéjét a kórusokra építette, legyen az iskola, gyár, bármilyen 
összetételő közösség. Követıi mindig megtalálták a helyet, idıt, akaratot, hogy 
összekovácsolják az énekkarokat és egymás örömére énekeljenek. Bár kevesen tudják, tıle 
származik az a sok helyen idézett mondás: „Két ember között legrövidebb út a mosoly”. İ 
akkor is mosolygott mindenkire, amikor az arca komoly volt.  

A nık hangja ma már egyre karcosabb, egyre keményebb. Odaszánt énekkarokon kívül 
ritkán jelenik meg bármely szólamban a harmónia lehetısége. Brutális szakadékok vannak az 
emberek között, amely szinte megsemmisíti a kóruséneklés közös vágyát. Egy mő értéke ma 
nem az esztétikumtól, hanem a reklámtól függ. Minél elrugaszkodottabb a saját népzenénktıl, 
annál nagyobb sikert garantálnak neki. Ma szégyen lenne népdalt énekelni nyilvános helyen. 
Egy politikai formáció, mely médiatermékeket gyárt és ad el az embereknek, minden 
mőködésre kapott adóforintot politikai marketingre költi, nem zenei tanulmányokra. Ezért 
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került a Kodály-módszer Kínába s éneklik a magyar népdalfeldolgozásokat a kínai gyerekek. 
Kétségtelen: igényességükkel jól sáfárkodtak! 

Kodály társadalmi tájékozottságára jellemzı, hogy már a XX. század derekán 
megállapította: „A nép életébıl lassan, de kérlelhetetlenül írtja ki a hagyományt az élet. Ezzel 
szembeszállni, egy természetes folyamat elé gátat vetni, hiábavaló törekvés volna. Ezért most 
a mővelt rétegeken a sor, hogy felkarolja, megırizze, hogy élete cselekvı része legyen…” 
Vajon hová lett a XXI. századra az általa megjelölt „mővelt réteg” elhívásával együtt? A 
mőveltség napjainkban már messze nem azt jelenti, amit Kodály idejében. 

Szabó Dezsı, aki nem érte meg a II. világháború végét, (1945. januárban halt meg) ezt 
írta: „Az emberi lélekben aránylag rövid idı alatt jó és rossz állandó folyamattá gépiesül. 
Nem engedhetjük meg, hogy a magyar társadalom megszervezéséhez, megformálásához 
lelkiismeretlen, mőveletlen, zsákmányra gerjedt vezetık jussanak, akik a minden morális 
gáttól elszabadult, boldogulási ösztönt maszlagolják hazafiság és az új kor kiküzdésének 
eszközévé.” Érdekes, napjainkban nem halottam a fenti mondatokat idézni! Valószínőleg más 
sem. Pedig a nagy mővészek gondolatai kortalanok, így mindig aktuálisak és 
hasznosíthatók… 

Kodály soha nem a méltóságát védte, hanem a méltóság védte ıt. Napjainkban az İ 
zenéjével be lehet hajolni a zümmögı nyárba, keresni elszáradt mosollyal, hamu öblében régi 
dallamok emberi melegségét. Mikor 1967-ben itt hagyott bennünket, azt akarta: kis lángja 
legyünk annak a tőznek, mely általa még bennünk dobol. Azért próbálunk sötét árnyékok és 
erıszakos, modern zörejek között élni, mert valaki néha messzirıl dúdolni kezdi: „Felülrıl 
fúj az ıszi szél, zörög a fán a falevél.” Aztán a csend sokszor a legjobb válasz minden 
rosszra, ami körülöttünk van… 

 
 

 
 

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY : Kapcsolat vége, ceruzarajz, 21x29,7 cm 
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AMBRUS JÓZSEF 
 

Kulyó András temetése 
 

Az élet alkonya felé haladva, gyakrabban látogatok ki a temetıbe, s állok meg egyik-
másik sírnál. Fiatalabb ismerıseim, barátaim, rokonaim közül is sokan nyugosznak már ott. 
Fájdalmas! (Nincsenek elvarrva a szálak!) Többük haláláról csak hetekkel, hónapokkal, 
évekkel késıbb értesültem. Ifjú koromban, mint sok minden, ez is másképp volt. Szolgáljon 
erre példaként az alábbi történet! 

András bácsi egyszerő kubikosként élte le az életét. Sok-sok házalapot, csatornát, árkot, 
rézsőt, útpadkát készített kézi erıvel, kéziszerszámokkal. Ásóval, lapáttal, csákánnyal 
dolgozott évtizedeken át. Aztán, mikor szólította ıt az Úr, végleg letette a lapátot, és 
visszaadta a lelkét a Teremtınek. Földi porhüvelye azonban itt maradt. Temetkezési 
vállalkozások még nem voltak, mindenrıl a családnak kellett gondoskodnia. Mosdatás, 
öltöztetés, „kiterítés”, hivatalos ügyek intézése, lobogóvivık felkérése, temetés... 

A ravatalozó már megvolt Palotáson. A koporsó kiszállításához a termelıszövetkezettıl 
szoktak fogatot kérni, melyet ık sosem utasítottak el. Megígérték, hogy délre, nagyjából 
három óra múlva, ott lesz. 

Idıre meg is érkezett Szabó Imre bácsi (Csörgı Imre) a gumikerekő „stráf” kocsival, 
frissen borotválkozva, tiszta, fekete ruhában. A kocsi lemosva, a lovak lekefélve, rajtuk 
fekete szalag. Mélyen vallásos ember volt. Megállt az ajtóban, keresztet vetett, magában 
imádkozott. Néhány percnyi néma csönd, majd alig hallhatóan megszólalt. 

„András testvér! Máma téged, holnap engem!” 
Együtt érzett a hozzátartozókkal. Osztozott a gyászban. Mintha ı kért volna bocsánatot, 

mert teljesíti a szomorú kötelezettségét. Ismét csönd, aztán szinte hangtalanul mondta. 
„Hozhatjátok!” 
Egész úton födetlen fıvel, sapkáját a kezében tartva, a kocsi mellett haladva, gyalog 

kísérte a temetıig. Bárki látta, tudta, hogy „küldetésben” van! 
A sírhelyet a rokonok ásták, de ennek is megvolt a maga rendje. A közvetlen 

hozzátartozók (testvér, gyermek, vı, vele egy háztartásban élık) ebben nem vettek részt. 
Mivel András bácsi Miklós bátyám apósa volt, a testvéreimre és rám hárult ez a feladat. Több 
dologra is felhívták a figyelmünket. Ügyeljünk a „szabályos” méretre! A falakat szépen 
simítsuk le, függılegesek, egymásra merılegesek, a sarkok „ élesek” legyenek! Sokan meg 
fogják nézni: munkatársak, rokonok, ismerısök, hogy „illendıen” van-e kialakítva? 

S valóban, minden úgy is történt. A temetésre jövık nagy része arrafelé került, 
megszemlélte, leellenırizte a leendı nyughelyet. 

A temetési szertartás és az azt követı idıszak a hagyományoknak megfelelı módon 
zajlott. Ennek szellemében, rokonság fokától függıen, hónapokig, évekig viselték a gyász 
fekete szalagját vagy ruháját. Elkészült a síremlék is. A sírhely még évtizedekkel késıbb 
sincs elhanyagolva. 

 
A történet apropója: 
Pár hónapja egykori munkatársammal találkoztam. İ mondta el közös ismerısünk, neki 

köztudottan jó barátja halálhírét. Kérdésemre, hogy elkísérte-e utolsó útjára, kerülve a 
szemkontaktust, így felelt. 

„Tudod, hogy nem szeretek temetésre járni!” 
Tudom, de úgy gondolom, mások sem! Ám a közösség segíthet a fájdalom, a hiányérzet 

elviselésében, erısödhet az összetartozás az itt maradottak között. A sírok gondozása pedig a 
kapcsolat további fenntartásának az egyik formája lehet. 
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JÓNA DÁVID 
 
Az eredendı 
 
Megalvadt fények, zuhan a kancsó, 
kézzel söpört száz üvegszilánk, 
a kályha is fullad, ha rongyokat éget, 
fanyar füstjével telik a szánk. 
 
Monoton ritmus, némi cinizmus, 
nem talál otthont a futóhomok, 
dühös a fákra, mindegyik ágra, 
menti magát, s a holdra morog. 
 
Krétaszívnek vizes az aszfalt, 
önzetlen kézen harapásnyom, 
a seb amíg gennyed, halljuk a csendet, 
mint templomában az özvegyasszony. 
 
Kikötött kompot a sodrony se védi, 
ha a víz alatt jön az áradó jég, 
vastag acél szálait tépi, 
az arctalanság, s a névtelenség. 
 
Aztán a sors mégis csak úgy dönt, 
a mozaik legyen kirakható, 
térdre rogyott büszke valóság, 
a becsületében szorong a szó. 
 
Málló kıre épített ösztön, 
nevedben csókol, s nevedben ír, 
a parti köveken fehérlı foszlány 
hangjegyét vesztett kottapapír. 
 
Mirıl beszéljünk? Kör ez vagy négyzet? 
Az okát keresse valaki más. 
Micsoda válasz lehet a végzet, 
selyemgubóban a megalkuvás. 
 
Borostyán- létnek ilyen a sorsa, 
elszívott nedvek éltetik ıt, 
természetét Isten, ha adta, 
ne tekintsd bőnnek az eredendıt! 
 

 

 

Art'húr Irodalmi Kávéház: 
https://www.facebook.com/arthurirodalmikavehaz/ 
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BODNÁR LÁSZLÓ 
 
Haikuk 

 
 
csendcseppeket old 
hullongó álmaimon 
az idı szava 
 
*  
 
a sorsod egy dal 
süket termekre hangolt 
koncertzongorán 
 
*  
 
anyám a bölcs fa 
gyökérkézzel öleli 
évgyőrő fiát 
 
*  
 
reménygyöngyeid 
lélekkagylóba zárva 
kifényesülnek 
 
* 
 
anyám hős keblén 
mint kisgyermek álmodom  
ringató reményt 
 
* 
 
ringó fecskepár 
a késı nyári fényben 
szerelemtangó 
 
*  
 
az utolsó bőn 
a leszakított alma  
gyönyörősége 

 

 
otthonod ott van 
hol béke csendje ölel 
isten kezével 
 
* 
 
rímrügyek nyílnak 
szép lelkem verstavaszán   
tollfa virágzás  
 
* 
 
verset ír az ısz 
a bús lombok szívére 
elhulló szavak 
 
* 
 
porból születtem 
s föld leszek ha meghalok 
arcom a csend 
 
* 
 
hullt lombok ırzik 
temetık ıszi arcát 
gyertyafényő csend 
 
*  
 
taníts szeretni 
hogy arcod csendjeiben 
halljam az istent 
 
* 
 
isten csodáit 
ne törött tükrön át lásd 
te magad teremtesz. 
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KOLUMBÁN JEN İ 
 

 
Múltból áthozat 
 
Szavakból rakunk várat, 
és fotelból harcolunk. 
Jövırıl kiabálnak? 
Mi jelenben maradunk. 
 
Szavaikban a semmi, 
elszáll mint a szürke füst. 
Meg kellene mutatni, 
de a hajunk már ezüst. 
 
Mi olyan korban éltünk, 
hogy dicsıség volt a harc. 
Volt, néha, néha féltünk, 
ám ritka volt a kudarc. 
 
A világ körülöttünk 
zavarosban halászik. 
Bár minden zőrt kerültünk. 
Mindenki ránk vadászik. 
 
Seperjük önként félre, 
kevéske álmainkat? 
Szavakkal tömik tele, 
éhezı szájainkat. 
 
Ez nem a mi világunk! 
Itt idegenek vagyunk. 
Mi máshol lenni vágyunk, 
de a végén itt halunk. 
 
Szeretni so'sem fogjuk, 
így leszünk az áldozat. 
Jobb hogy ha elfogadjuk. 
Múltból vagyunk áthozat. 

 
Intelem 
 
Csak messzirıl nézlek. 
Nem tudom titkodat. 
Arcodat figyelem. 
Öröm ha láthatlak. 
 
Mosoly az arcodon, 
csak máz, és védelem. 
Ne sérüljön lelked 
a megfent késeken. 
 
Szavaidból érzem, 
a keserő magányt. 
Megemészti léted 
az idı, mely falánk. 
 
Szeretned kell újra ! 
Ne féltsd a szívedet ! 
A magány lelket romból, 
nem mint a szeretet. 
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EGERVÁRI JÓZSEF 
 

Respect 
 
A fekete BMW porfelhıt kavarva állt meg a keskeny dőlıúton, négy fiatal férfi 

nevetgélve ugrott ki a jármőbıl, hárman sört ittak, a negyedik egy félig teli whiskys üveget 
szorongatott kezében, egyikıjük kinyitotta az autó csomagtartóját. Az ötven körüli, rövidre 
nyírt hajú, borostás férfi hunyorogva nézett ki rá, a sötétben csak teste körvonalait látta. 

Ugrás, görényke!, röhögött a pasi, pisztolyt lóbált a kezében. Te barom, nehogy lelıdd!, 
szólt oda neki a másik; az ilyen patkányokért nem kár, van belılük még elég!, tromfolt a 
sofır, ivott egy kortyot sörébıl, majd az üres dobozt összegyőrte, messzire hajította. Mit 
csináljunk vele?, kérdezte a whiskys üveget szorongató csenevész fiú, közben a kocsi elé 
terelték a rémült férfit. Elegáns zakó, vajszínő ing, fekete farmernadrág, könnyő, fekete 
bırcipı volt rajta. Hol vagyunk?, mit akartok tılem, fiúk?, kuss legyen!, tolta álla alá a 
pisztolyt a leghangosabb. Nehogy lelıdd már, te idióta!, üvöltött rá társa. Jól, van, persze, 
nem lövöm le, csak adjatok még egy sört, teljesen kiszáradt a torkom az izgalomtól!, röhögött 
vészjóslón; vetkızz, haverka!, ütögette meg a férfi vállát a whiskys, gyerünk, még a gatyádat 
is!, futóedzés lesz, papa, himbi-limbis futóedzés!, csapkodta ütemesen a kocsi tetejét a sofır, 
aztán bontott magának még egy sört. 

A férfi lassan vetkızni kezdett, aztán amikor oldalába nyomták a kemény pisztolycsövet, 
pillanatokon belül mindent ledobált magáról. Táncolj, papa, táncolj!, visította vigyorogva a 
csenevész kölyök, a pisztolyos kétszer a megrémült ember lába mellé lıtt; jól szórakoztak, 
diadalittasan üvöltöttek, magasba emelt kézzel indiántáncot jártak a meztelen férfi körül. 
Most mi beülünk az autóba, te pedig szaladsz elıttünk, papa!, közölte a negyedik, ez lesz a 
júliusi maratonfutás; félhosszú, vörös haja szemébe lógott, rákacsintott társaira. Vadul 
felüvöltött a pisztolyos, csuklója alatt csapódott be a rövid nyílvesszı, hegye a másik oldalon 
tíz centiméterre átszaladt, a pisztolyt a lendület az út menti susnyásba röpítette, a fájdalomtól 
leguggolt, folyamatosan hörgött és káromkodott. A whiskysüveg a meztelen férfi homlokán 
csattant, aki az árokba zuhant, a négy fiatal beugrott a BMW-be, padlógázzal távoztak a 
helyszínrıl. 

Szédelegve ült fel, egy magas, vékony, inas férfi állt elıtte, hosszú, ısz szakáll és haj, 
mélyen ülı, sötét szemek; vedd ezt fel, így mégsem flangálhatsz!, dobta oda neki a hosszú, 
szakadozott ballonkabátot; ez büdös és koszos!, fanyalgott; a Hold fényesen ragyogott az 
égbolton, akkor ne vedd fel!, mordult rá a férfi. Hol vagyok?; az Isten háta mögött, messze 
mindentıl. Van egy mobilod? Nincs. Itt semmi sincs, közölte. 

Felvette a vékony ballonkabátot, a két megmaradt gombot begombolta. Egy keskeny 
csapáson elindultak az erdıbe; Körtéssy Gábor vagyok, és köszönöm, hogy megmentettél! 
Megöltek volna, drogos csürhe!; hogy keveredtél ezek közé? Sehogy nem keveredtem, 
kiszálltam a kocsimból az étteremtıl nem messze, megragadtak, az egyikıjük leütött, aztán 
begyömöszöltek az autójuk csomagtartójába. Nem is ismerem ıket, azt sem tudom, mit 
akartak tılem. 

Szereted a nyulat?, kérdezte a férfi. A város húsz kilométerre van innen. Az éjszakát 
nálam töltheted. Garambás Péter vagyok. 

A parázson sült nyúl finom, puha, omlós volt, Körtéssy már megnyugodott, az omladozó 
tanya elıtt lobogott a tőz, figyelte a férfit, aki lassan, átéléssel evett, alaposan megrágott 
minden falatot. Te itt élsz? Itt. Egyedül? Látsz még itt mást rajtunk kívül? Nem akarok 
kíváncsiskodni, csak kérdeztem. De, kíváncsiskodsz. Bocsánatot kérek. Ne kérj bocsánatot, 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2020. X. évfolyam 3. szám 
 

 88 

én is megkérdeztem volna. Egyedül élek itt, már egy éve. És jó itt. Kivonultál a világból? Ki. 
Nem kedvelt engem a világ. Én sem kedveltem a világot. 

Némán ettek.  
Mi lesz itt veled egyedül, ha véletlenül megbetegszel? Akkor meghalok. Ne viccelj már, a 

harmadik évezred elején nem így halnak az emberek. Viccesnek találod? Nem, bocsánat, nem 
így értettem. Nincs családod? Volt. És már nincs? Már nincs. Mi történt velük? 

A férfi ráemelte tekintetét, rezzenetlen bámult rá néhány pillanatig. A feleségem három 
éve meghalt. Beteg volt? Nem tudni, egy reggel nem ébredt fel, este, lefekvéskor kérte, hogy 
szóljak neki, amikor elindulok munkába, mert ki akar menni a piacra. Elıtte vitatkoztunk, 
utálta, amikor híradót néztem a televízióban, utálta a politikát. Sokan utálják a politikát, nem 
csodálkozom ezen, élhetetlen lesz lassan az ország, bólintott Körtéssy. De az ember nem 
dughatja fejét a homokba!, mordult fel Garambás. 

Befejezték a vacsorát, megágyaztak a tanya egyik szobájában, szalmazsák, durva 
lópokróc; Körtéssy lehunyta szemét, az illatok orrába szöktek, megcibálták szaglósejtjeit, a 
nyitott ablakon át beosont az erdı, neszek, zajok, a szél zúgása; csak egér vagy patkány ne 
legyen, morgott az orra alatt, vágyott biztonságos városi luxuslakásába, aztán elszégyellte 
magát, ha ez a férfi nem menti meg, talán már átmetszett torokkal fekszik a dőlıút melletti 
mély árok alján. Az élet viszonylagos, a halál pedig nem tesz különbséget; gyorsan elaludt, 
álom nélkül, egyetlen egyszer sem ébredt fel éjszaka, mint ahogy szokott, még a légkondi 
halk duruzsolása sem hiányzott. 

Rántottát reggeliztek. Gépésztechnikus voltam, kitettek a gyárból egyik pillanatról a 
másikra, a lányaim alig beszéltek velem; csak ülsz a tévé elıtt, iszod a sört, nem csinálsz 
semmit!, vágta oda egyszer az egyik, mesélte szenvtelen arccal Garambás. Biztosan tudod, 
milyen az, amikor elfogy körülötted a levegı; elıször csak légszomj, rosszalló tekintetek, 
aztán viták, vagdalkozások; basszad meg az elveidet, apa!, ordítja a lányod, basszad meg!, 
ötvennégy éves vagy, akarj még valamit az élettıl!; de én nem akartam. Beláttam, hogy az 
élet sem akar tılem semmit, mert nincs olyan bennem, amit más ne tudna, nem vagyok 
tehetséges, nem vagyok gazdag, nem vagyok érdekes. Mindig zongorázni szerettem volna, de 
anyámék kinevettek, botfülő vagy te gyerek, trombitálni nem akarsz?; én pedig nem akartam 
trombitálni. Unokatestvéremnek volt zongorája, néha odaülhettem mellé, elvarázsoltak a 
hangok, pedig csak bolond módra nyomogattam a billentyőket. Felnıttként vettem egy gitárt, 
valamennyire megtanultam rajta játszani; amikor összevesztünk az asszonnyal, mindig 
elvonultam a mőhelybe gitározni. Utána könnyebb lett a lelkem. Akartam volna 
szintetizátorokat, Moog, KORG, és jó gitárokat, Fendert, Rickenbacker basszust, olyan igazi 
ministúdiót, csak magamnak, mert a zene életben tartott, ám sosem volt rá pénzem, itt pedig 
áram sincs. Ez már így fut ki, ministúdió nélkül. Nagyot sóhajtott, aztán hallgatott. Folytasd!; 
kérte Körtéssy. 

Mindent elrendeztem, rájuk írattam a házat, a kocsit, a megtakarított pénzemet is ott 
hagytam a szekrény titkos fiókjában; igen, azt is én csináltam, tudták, hogyan kell kinyitni. 
Gondolkodtam, hogy mit is tettem én az életemben, mi fontosat, miért kell engem tisztelni 
vagy szeretni; ott ültem a konyhaasztalnál, órákon át, fel akartam sorolni, hogy én miért is 
vagyok jó ember, de egyetlen szó sem került a papírra, ott világított elıttem vakító 
fehérséggel, kiégette a szememet, feldarabolta éles késsel szívemet, szinte éreztem a 
fájdalmat, hallottam a vadul fröcsögı vér hangját, és nem értettem, én miért is nem vagyok jó 
ember, amikor tele vagyok szeretettel, jó szándékkal. Ne haragudj, befejezem, szirupos 
szarság, amit itt összehordok!; ne hagyd abba, meg akarom érteni, hogy miért gondolod ezt 
így, miért jutottál ide?; semmi érdekes sincs ebben, ott ültem a konyhaasztalnál, megírtam 
lányaimnak a levelet, eltőnök az életükbıl, legyenek boldogok, ott hagytam a mobilomat is, 
egy táskával a vállamon elindultam világgá. És itt kötöttél ki? Itt. alkalmi munkákból éltem, 
mindent elvállaltam, pályaudvaron, istállóban, disznóólban aludtam, aztán itt kötöttem ki, 
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megszólított ez a gyönyörő erdı, elringatlak, megvédelek, dédelgetlek, suttogta, és 
eltemetlek, ha meghalnál. Kell ennél több?; nevetett hangosan. És a lányaid?, kérdezte 
Körtéssy, biztosan hiányzol nekik! Nem tudom. Nem hiszem. Amíg együtt laktunk, akkor 
sem voltam jó semmire, nem becsültek, nem szerettek, mert én csak fafejő, akaratos ember 
vagyok, aki mindenkinek megmondja a magáét. Hirtelen felállt, összeszedte az edényeket, 
leballagott a tanya mellett csordogáló patakhoz. 

A dőlıút úgy kanyargott, akár egy sárga kígyó; csak ezt a ballonkabátot tudom neked 
adni, de hátha valaki felvesz így is, kikísérlek a mőútig. És legközelebb jobban vigyázz 
magadra, nem biztos, hogy ismét ott leszek, ha bajba kerülsz; nevetett Garambás Péter, 
gépésztechnikus, az erdı ura. Körtéssy megigazította magán a koszos ballonkabátot, ı is 
nevetett; jól nézek ki?, kérdezte, aztán a kezét nyújtotta a másik férfi felé. Örökké hálás 
leszek neked, és még egyszer köszönöm, amit értem tettél!, soha nem felejtem el. 

Augusztus vége volt, már nem hallotta a kombájnok hangját, csak az erdı suttogását, 
minden visszatért a régi kerékvágásba. Délután vadászni kell, nincs étel, motyogta 
félhangosan, a számszeríjat tisztogatta, a nyílvesszık fémhegye megcsillant a nyári 
napfényben, elmosolyodott. Jó fegyver, simogatta meg, ha odakerül a sor, beilleszti az álla 
alá, ez a rövid, erıs nyílvesszı felmegy az agyába, csak egy pillanat az egész, még fájdalmat 
sem fog érezni. 

A dőlıúton jármővek hangját hallotta, szorosan tenyerébe fogta a számszeríjat; a tanya elé 
kanyarodott egy nagy, fekete dzsip és egy rendırautó. Igazoltatták, aztán beültették a 
rendırkocsiba. Nem kérdeztek semmit. A dzsipet egy fiatal, szıke nı vezette, bemutatkozott, 
de nem értette a nevét. Valami doktor volt, nyilván jogász. Nem követett el semmi rosszat, de 
az is lehet, hogy igen. Már az sem érdekelte, hogy mi fog történni vele. Lecsukják, 
felakasztják, számőzik, az sem számít. A lányai jutottak eszébe, szentimentális vénember 
vagyok; elmosolyodott, legalább ık nem érik meg ezt a szégyent, hogy az elvek, az igazság 
embere rendırkézre kerül. 

Egy szállodába vitték, beültették egy kád forró vízbe, megcsutakolták, utána lenyírták a 
haját, szakállát is, még a körmeit is, megborotválták, adtak neki ruhát, cipıt. Hiába kérdezett 
bárkit is, hogy most ugyan mi történik, senki nem válaszolt neki, mintha csak némasági 
fogadalmat tettek volna. Aztán elindultak. A folyosón belenézett a tükörbe. Ismerıs arc 
nézett vissza. Szomorú arc. Talán nem is él már, ott fekszik a tanya elıtt a főben, jönnek 
majd a rókák, vaddisznók, farkasok, és felzabálják. Ez most csak álom, vagy a túlvilág. Csak 
a pokol lehet, illúzió, a halál pimaszsága még utoljára. 

Egy gyönyörő ház elıtt álltak meg, na, ilyen nem lesz nekem soha; Isten, ha létezel, ne 
tedd ezt velem!, könyörgött némán, még utoljára is bolondot akarsz csinálni belılem? 

Beléptek az ajtón, elámult a gyönyörő berendezéstıl, önkéntelenül kilépett cipıjébıl, ide 
nem szabad koszt behozni. A szıke doktornı megfogta a karját, levezette a pincébe. Más 
boldogan élne ilyen helyen, a pince is gyönyörő volt, megálltak egy párnázott ajtó elıtt. 
Lehunyta szemét. Szóval, ez a kivégzıhely. Egy hangszigetelt szoba volt, nyilván, hogy ne 
hallatsszon az ordítása. Itt az idı. Kinyílt az ajtó, beléptek a helyiségbe, a szoba tele volt 
hangszerekkel, szintetizátorok, gitárok, erısítık, keverıpultok, számára teljesen ismeretlen 
berendezések. Nem értette, hogy ı hogyan kerül oda, kapkodta a levegıt, valaki csúf tréfát őz 
vele. 

Barátom, itt a stúdiód!, ölelte meg vállát Körtéssy. És a ház is a tiéd. A garázsban áll egy 
Audi, hogy ne kelljen többé gyalogolnod, az ügyvédnı hozta a papírokat, a bankkártyádat, 
soha többé nem kell dolgoznod, csak a zenének élhetsz! Garambás Péter döbbenten bámult a 
férfi szemébe, aztán dühösen; megmentettem az életedet, te pedig csúfot őzöl belılem?, 
kiabálta magából kikelve; dehogy, nyugodj meg, ha itt végeztünk, kimegyünk a kertbe, nyulat 
fogunk enni, remélem, ízleni fog neked. És van még valami. Nézz hátra. 
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Garambás lassan megfordult. Ott álltak lányai, mindkettınek potyogtak a könnyei, lassan 
odamentek apjukhoz, átölelték, az ı szemébıl is eleredtek a könnyek, pedig azt sem tudta, mi 
az a sírás, hiszen mindig azt mondta, kemény fából faragták. 

Körtéssy mosolyogva, összeszorított szájjal ácsorgott az ajtóban; na, elég az 
érzelgısségbıl, éhes vagyok, kész van a nyúl! Átölelte Garambás Péter vállát, amint sétáltak 
a kert felé; barátom, készítenél nekem egy olyan számszeríjat, mint a tiéd?, kérdezte, de meg 
kell tanítanod használni is. Csak azért, hogy még találkozzam veled. Nagyon sokszor. 
Garambás megállt egy pillanatra, ugye, élek még?, nevetett. Úgy tőnik, válaszolta Körtéssy, 
és ennek nagyon örülök! 

 
Megjelent:  
Litera-Túra M ővészeti Magazin 
2020 augusztus 11. 
Hajnal Éva szerkesztésében 

 
 
 

 
 

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY : Nyári szimfónia, ceruzarajz, 24x29,7 cm 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2020. X. évfolyam 3. szám 
 

 91 

 
 

VERS – FORDÍTÁS  
 
 

 
 
 
ĐSKENDER, KÜÇÜK 
 
Alpha 
 
Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi 
ağır ağır akarak kanıma karışmakta 
yokluğun! 
Hiç sormadım, neydi başka elbiseler içinde bulduğun 
aynı askıyla dolaba kaldırılan iki güzel yelektik biz 
güveye benzer bir şey oldu suskunluğun!.. anladım ki: 
aşk naftalinlenmiyormuş meğer, eğer kanıtlanmıyorsa suçun! 
 

 
 
 
Alpnak 
 
Mint a folyóba ömlött méreg, 
úgy elegyedik véremmel lassan, nehezen a 
hiányod! 
Nem kérdezek semmit, azt sem, milyen ruhát viselsz, 
úgyis csak hallgatsz; olyanok vagyunk, mint a szekrényben két,  
ugyanarra a fogasra akasztott mellény! Most értettem meg: 
ez a naftalinszagú szerelem bőnödet bizonyítja! 
 
 

 
 
 
Fordította.: GİSI VALI ,  BARTHA JÚLIA  nyersfordításából 
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SZEPESI JOLÁN 
 
Döntés 
 
 
Szınyegen kutyaszar 
konyhakövön pisi tócsa 
ez nem volt mindig így persze 
csak mióta vak és süket 
sıt már szaglása sincsen 
kora matuzsálemi 
nekem kell eldönteni 
hogy ma vagy holnap 
esetleg már tegnap kellett volna 
a lélegzetét megakasztani 
hogy csendben aludjon el 
kisimulva minden szál szıre 
szemén a hályog átlátszóvá váljon 
hogy lássa könnyes mosolyom 
ha csak pillanatig is hallja nevét 
hogy ne felejtse ha bemutatkozik 
odafent a kutya-angyalok között 
de most még nevetek ha látom 
hogy falja a kitartását díjazó 
lazacos jutalom falatot 
a napi fél almát a hypoallergén tápot 
s ebbıl is azt látom élni akar 
győjti az erıt a mai napra 
felbukásokhoz elesésekhez 
ha egy fal vagy szúrós bokor útját állja 
forog órákig némán egyre szőkülı 
körben körbe körbe 
vajon mi hajtja hogy nem fekszik le 
elnyugodva mindörökre 
rám testálta hogy Istent játszva  
vagy inkább rettenetes dolgát 
helyette elvégezve vegyem ölembe 
s vigyem végzetes útjára 
majd minden pillanatban ott legyen hiánya. 
 
2020.03.03. 
 
 

 
 
 
Eutanázia 
 
 
Nem volt játéka semmi, 
nincs mit a sírgödörbe utána dobni.  
Csak az élet volt, abból is csak tizennégy év velem,  
nem volt dátum, hogy számolhatnám 
a hónapokat, napokat, órákat, perceket. 
Körbefonta valómat, belém nıtt, 
mint fába a nemes ág, ha beoltjuk, 
hogy édes íző, gömbölyő,  
hamvas  gyümölcsöt teremjen. 
Most még a nyitott sír felett  
az irracionális tagadás, 
az izmaimba kódolt jel, 
hogy óvatosan lépjek, megfontolva, testét el ne tiporjam,  
mindig ott szundított el, ahol éppen ráért, 
de valahogy a közelemben, 
a konyhában fızés közben, éjszaka a vécé ajtó elıtt dekkolt, 
kinyújtózva álmodta az igazakét. 
Tudom, még sokáig beszélni fogok hozzá, vele, pedig 
eddig sem válaszolt, még a füle botját sem mozdította. 
Most csak arra vágyom, hogy este legyen, 
s İ a föld alatt, én a kanapén a jó kutyaszagban. 
 
2020.06.16. 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Eltékozolt talentumom 
 
Mert eltékozoltam talentumom Uram 
lehettem volna gazdag filléres napjaimon nem rágódó 
beteg tétova ember de mint a sziklára épített házat 
úgy döntötte bennem össze a hitet a szılı és a gyümölcs leve 
lehettem volna talán Kossuth-díjas költı 
de mindössze pár elismerést kaptam verseimért 
mert eltékozoltam talentumom Uram 
lehettem volna jobb édesapja három gyermekemnek 
jobb hitvese kedvesemnek jobb barátja barátaimnak 
jobb munkatársa kollégáimnak jobb szomszédja szomszédjaimnak 
de eltékozoltam talentumom Uram 
de mégsem vádolom magam szeretteim sem vádoltak soha 
bár ráncokat véstek arcukra tetteim 
szeretem magam minden hibámmal együtt 
ık is szeretnek bár sokszor eltékozoltam jóságukat 
gördül a felismerés bennem akár a lavina 
lehettem volna „rendes ember” nem sokszor mámoros nyugtalan poéta 
de jól van ez így Uram elfogadom amit adtál és elvettél 
sok kegyelmet szeretetet és megbocsátást 
vezesd életem úgy hogy megleljem eltékozolt talentumom 
bár gödröt ástam és elrejtettem benne 
te mégsem vetetted el tılem és nem vetettél külsı sötétségre sem 
 
 

 
 

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA  
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 

Költészet 
Szonettkoszorú 
(részlet) 

II. 

S végre lehajtod az arcodat: egymagad állsz a világban 
vágyva virágra, akármire, bárkire: üljön öledbe 
kedvesen, ám de a vers: az alázat, ezért koponyádban 

sátrat emelnek a gondok; a gombod a nincs, gatya esne 
verve a port s kiröhögve se vékony a bır a pofádon: 
rántod a vállad; ugyan mit akartok? a mester a páston 
én vagyok! és a ruhád, ha szegényes is – élvezet, eszme. 

Este, hogy eljön a perc s a papírosok új hada várat 
s vázat akarna a mőnek: a tiszta igazra a kényszer 
hétszer is elviszi tolladat: állati! – vonz a középszer: 
s lényeged ırli a fintora – győlölöd érte hazádat! 

Fárad a tinta, hamar tovatőnik a gondola; ésszel 
érvel az elme, de lusta folyón ki nem állod a bátrat... 
vágyad a napra tekint s ha elérheted: egy vagy az éjjel. 

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005 
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm 
 
 

 

 
 

Belvárosi híd, Szeged  – Fotó: FÁBIÁN MÁRIA 
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A. TÚRI ZSUZSA 
 
(Fájdalom)küszöb 
 
Fáradtan,  
homályos szemmel 
bágyadtan 
keresel majd,  
mert te sem érted, 
véred hajt, 
hogy mért voltam  
én több mégis, 
zsebedben bicska, 
kés, a fétis, 
s érzed, hogy fent, 
vagy alant, érted 
jártam jégben, 
tőzben, 
sárban, 
fürödtem, 
vagy éppen 
kúsztam, 
bátran  
száz ország  
porában,  
hogy magasra  
törve  
végre, 
a végtelen 
színő égbe 
benned égve 
bátran  
felemeljelek. 
 
Körötted friss 
rejtjelek, 
csak poroszkálsz 
fényre várva, 
zárójelbe zárva, 
évek kígyózó  
utcáin 
szédelegsz most, 
szegény árva, 
nincs több esély,  
s tudd, te gyáva, 
hogy a lélek elég. 
A csönd unalmas 

. 
 
A zaj zavar. 
Köztünk a szakadék 
hatalmas, 
hiába fedi avar, 
vagy hó, 
homok, 
vagy tó. 
Mindenható  
kezeid 
nyújtanád, mert 
azt sem hiszed, 
hogy már 
nem teremtenek. 
 
Eltemettelek. 
Jöttek mások. 
Látomások.  
Árnyruhások. 
Álruhások. 
Túl sok. 
Jöttek, hogy  
körülnyargaljanak. 
 
Fényglóriát horgolok 
füvekbıl. 
Nyakláncot főzök 
szappanbuborékból. 
 
Vízre vetített világ. 
Az elsı mosolyban  
benne a búcsúszó. 
 
Nem óvlak 
többé. 
Így hideg 
gömbbé 
lesz a csend, 
ha a hit 
bástyái ledılnek,  
s közöny  
tüskés bokrai nınek 
csengı virágok  
helyett. 
 
 

 
 
Félhetsz, hiszen 
szerelmem tovafut 
s te hiába markolod 
a hideg hamut. 
Nincs rád gondom,  
csak úgy mondom,  
egész halkan: 
azt gondoltad, 
belédhaltam, 
pedig már rég nem várom, 
hogy elérjenek 
a ringató szavak. 
 
Már mindent szabad. 
Mert egy perc alatt, 
lehullt rólam 
a lánc, 
így lettem csontig fagyva 
szabad... 
Repülve  a fény felé, 
szemem csukva. 
(A lét elé. Rajtam 
csuklya). 
 
S te nyitott 
szemmel 
is elbotlasz 
a küszöbön. 
 
 
2017 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET  
 
 
Találkozás 
  
Az utcán sietıs emberek. 

Maguk után húzzák sorsukat.  

Szemük fogyó hold. 

Meglátlak.  

Háttal állsz nekem,  

mégis ismerlek. 

Megfordulsz.  

Én mosolyba-rekedten nézlek. 

Te azt mondod, ugyanaz a szemünk. 

  

Valamit mindig itt hagysz magadból,  

s csak győlik bennem a Te. 

Vércsatornáimban áramolsz, 

belılük holnapok nyílnak. 

Megreked a csend gerincemen,  

mert önzın szorítottalak. 

Magány ül csigolyáimon, 

- hártyaszerő - 

lüktetésében darvadozik az este. 

Holnap újra belédgömbölyödöm. 

  
 

 
Szeretlek 
   
Úgy mondom el Neked 

mint patak csobogása, 

mint lombsusogás 

a májusi erdın, 

mint visszhang, mely 

öleli a hegyeket. 

  

Már fénylik a határ. 

Ragyogásában két sziluett 

emelkedik a holnap felé, 

s a kapu árva lakatja  

lehull, mint ısszel a 

rozsdamart falevél. 

  

Kapaszkodunk a  

leheletnyi mában. 

Lábunkhoz bújik a 

messzeségben 

megrekedt idı. 

  

Fények ülnek szemedben. 

Megérintenek, 

mint mikor fénysuhanás 

rezeg a szemközti fán. 

  

Egymásbasarjadunk. 
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SZ. PİRDY MÁRIA  

 
 

Születésnap 
 
 
A fülledt, tavasz végi napon a természet dermedt, várakozó hallgatásba burkolózott. A 
mindig hangos szarkák a rezdületlen lombok rejtekében gubbasztottak. A mély csendet csak a 
légtérben pásztázó helikopterek zúgása zavarta meg. 

Sára ebbıl semmit nem érzékelt. A láza újra felszökött, kábultan ült a tolószékben. 
Ölében hordozható oxigénkészüléket tartott. Az arcát fedı maszk alatt, az orrlyukaiban 
oxigénfúvókák, amelyhez a fülére helyezett lélegeztetı tömlı szállította a légzését könnyítı 
oxigén mennyiségét. 

Úgy érezte, mintha megkettızıdött volna a teste. A másik énje felülrıl nézte a kapuban 
álló, pityergı mamiját és a tolószékben görnyedten ülı, vékonyka kislányt, önmagát, amint 
begördítik a mentıautóba. Megrázkódott, majd lehunyta a szemét, hogy kizárja a körülötte 
lévı világot. 

A mentıorvos valakivel telefonon beszélt. – Nem – nyomta meg a szót –, a háziorvos 
szerint csak gyanús. Ezért!...– Bosszankodva megcsóválta a fejét, majd elıre szólt a 
társainak. – Bekötöm az infúziót, aztán indulhatunk a területibe. – Kérem a bal kezedet! – 
szólt a kislányhoz. – Most egy szúrást fogsz érezni. Fontos, hogy közben ne mozogj. – 
Messzirıl ért hozzá a hang. Mégis, mintha anyuja szólt volna hozzá. Engedelmesen neki 
tartotta oda a kezét. – Megvagyunk. Ügyes voltál! – A hang kedves volt, de már nem az 
anyukájáé. Lassan felnézett. A zöldes színő, kapucnis kezes-lábasba burkolt, maszkos alak 
bólintott is hozzá. Ólomsúlyok húzták vissza Sára szemhéját. 

Kábulatából szirénázására ébredt. Az éles hang vele tartott. Lassan tudatosult benne, 
hogy ıt viszi a mentıautó. Nyugtalanul, segélykérıen szétnézett, de már kérdezni sem volt 
ideje, az autó megállt, kinyitották az ajtaját. Tátott szájú sátor elıtt álltak, majd 
keresztültolták a székét a sátor alatti folyosón egy szobába. Ott várakoztak egy ideig, 
miközben az infúzió is lement. – Szétkapcsoltak! – ötlött fel benne, mikor rápillantott a 
kézfejébıl kiálló kanülre. Napok óta elıször mosoly suhant át rajta a hirtelen eszébe jutott 
hasonlatra. Nem csoda, maga körül csupa őrruhaszerő felszerelést viselı alakot látott. Még 
néhány másodpercig eljátszott az őrutazás gondolatával, majd elhessentette a képzelgést. A 
valóság kevésbé sem tőnt mókásnak, bár könnyebben vette a levegıt, nem szúrt a tüdıjébe 
élesen, és tisztult a látása. Igaz, nem sokra emlékszik a mai napból, arra is csak homályosan, 
hogyan került ide. És félt, nagyon, mert nem tudta mi vár még rá. 

Egy idı után két beöltözött személy érkezett, akik átvették a mentısöktıl és leültették 
az ágyra. Mindketten bemutatkoztak, a nevük azonban szinte abban a pillanatban kiröppent a 
fejébıl. Megkülönböztetni is csak hangjuk alapján tudta ıket. A magasabb, a férfi 
megnyugtató hangon kérte: – Tátsd ki nagyra a szádat! Ezzel a pálcikával mintát veszek a 
garatodból. – Aztán egy másik pálcikát bontott ki a csomagolásából. – Bocsánat! Ez kicsit 
kellemetlen lesz – mondta és magasan felvezette az orrába. Tényleg az volt. A szeme is 
könnybe lábadt. Látta, hogy a pálca végén a vatta piros színő lett. – Tessék! – Az orvos 
kezébe adott egy papírtörlıt. – Ne fújd ki, csak töröld meg az orrodat! 

A nıvér gyors beszédő volt, mint a nagyija, és a hangja kicsit rekedtes. – Feküdj le! 
Most vért veszek tıled – mondta. Az ágya mellé ült és felhúzta karjára az érszorítót. – 
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Szorítsd ökölbe a kezedet. –  Apró csípést érzett. – Bingó! – szólt mosolyfélével a nı. – 
Mindjárt megvagyunk. – Ügyesen tette a dolgát, és Sára megkönnyebbülve kieresztette a 
visszatartott lélegzetét. Nem volt szerencsés ötlet, utána kapkodva szedte levegıt a maszk 
alatt. 

Az ágya mellé kis asztalkát tolt, és megvárta, míg a lélegzése egyenletesebbé válik. 
– Voltál már EKG vizsgálaton? – kérdezte. 
Sára hevesen nemet intett. Fekete, rövid haja ide-oda röpködött az ágyon. 
– Vedd le a pólódat és a trikódat! – A joggingnadrágot segített lehúzni. – A vizsgálat 

fájdalommentes, csak nyugodtan kell feküdnöd – mondta és biztatóan nézett rá. – Nedves 
hideget fogsz érezni – folytatta, majd felhelyezte Sára mellkasára, kezére és lábára az 
elektródákat. 

İ szótlanul, riadtan követte a mozdulatokat. 
– Most indítom a vizsgálatot, továbbra is maradj mozdulatlan! 
A hang nagymamája arcát idézte fel, mintha mellette állna, és tekintetével nyugtatóan 

simogatná. Elıször nem is fogta fel, hogy hozzá beszélnek, olyan valósnak érezte a jelenlétét.  
– Most már felöltözhetsz! Látom kiszáradt a szád – folytatta a nıvér. – Hozok 

innivalót.  
– Azt megköszönöm – suttogta –, mert tényleg szomjas vagyok. 
Egy ideig üldögélt az ágy szélén, majd megjelent egy másik őrruhás. A magával hozott 

kerekes széket az ágya mellé állította és segített átülnie. 
– Hogy érzed magadat? – állt elé a doktor a hımérıvel.  
Sára ráemelte mélykék szemét. – Már jobban – válaszolta halkan. – Nem fáj annyira a 

lélegzés és nem szédülök. 
İ biztatóan bólintott. – Még elküldünk röntgenre, aztán megvárjuk az eredményeket. 
Folyosókon kanyarogtak, ózon-fertıtlenítıs zsilipen tolták át egy másik épületbe. 
Míg a vizsgálatra várakoztak, a beteghordó megkérdezte tıle: 
– Ha nem kell bent maradnod a kórházban, a szüleid jönnek érted? 
– Sára meglepıdve kapta fel a fejét a fiatal, kellemes csengéső hangra. – Nem. İk 

Manchesterben dolgoznak. 
A fiú kérdın nézett rá. 
– Az apukám orvos, tüdıgyógyász, anyukám pedig mőtıs. Még szők két évig ott 

lesznek.  
– Hogy’, hogy te nem velük vagy? 
– Sára megvonta a vállát. – Nem akartam egyedül hagyni a nagymamámat. Meg a 

barátaim is itt vannak. És az utolsó két évre iskolát sem szerettem volna váltani. Év vesztes 
vagyok, az idén végzek az általánosban – tette hozzá. – Kis mosoly suhant át az arcán. – 
Gondolhatod! Nagy harc volt, hogy itthon maradhassak. 

 
A beteghordó hümmögött, majd elnevette magát. – El tudom képzelni. 
Hallgatagon ültek, egymás felé fordulva. A fiú a vizsgáló ajtajával szemben, a folyósón 

elhelyezett székek egyikén, Sára a kerekes kocsiban. – Szép, okos, barna szeme van – 
cikázott át Sárán. Kibukott belıle a kíváncsiság. 

– Te hogy kerültél ide? 
– Mentıápolónak tanulok, és most besegítek a járvány elleni küzdelembe. A tervem, 

hogy egy-két év múlva felvételizek az…– de nem folytatta, mert Sárát szólították. 
Mikor kijött, a fiú háttal az ajtó közelében várta a kocsival. Ismerıs dalt dúdolgatott, 

alig hallhatóan. Látszott, hogy a védıruha alatt a ritmusra mozog. 
– Te is szereted a Wellhellót? – kapta fel Sára örömmel a fejét. – Egyik kedvencem a 

Barátom nótájuk. Kircsi a szövege is. A Rakpartot még a nagymamám is szívesen hallgatja.  
A fiú megfordult, a hangján hallani lehetett, hogy elvigyorodott. 
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– Jó banda! Nekem bejönnek! 
– Voltál már koncertjükön? – érdeklıdött tovább a kislány. 
– Egyszer. Tavaly, a Budapest Parkban. 
– Jó neked! – sóhajtotta vágyakozva. 
Visszafelé mintha rövidebb lett volna az út. A hosszú folyosó közepén járhattak, 

amikor a fiú lassított. 
– Érdeklıdhetek majd pár nap múlva felıled? Remélhetıleg addigra otthon leszel! 
Sára oldalra fordította a fejét, felnézett a fiú felé és bólintott. – Én is remélem. 
İ megállt a kocsival. 
– Fenn vagy a Facebookon? – kérdezte. 
–  Igen. 
– Elkérhetem a címedet? 
Sára habozott, bevillantak az otthoni intelmek, majd határozott hangon folytatta. – 

Egybeírva és há-val: baloghsara@gmail.com. 
– Az én nevemet sem lesz nehéz megjegyezned. Az ismert gyerekdalra kell gondolnod, 

de fordítva. Tóbiás Éliás a nevem – nevette el magát, majd ismét megindult a tolószékkel. – 
Különben Gmail-es vagyok én is – tette még hozzá. 

– Tényleg vicces! – hagyta helyben derősen. – És hogy viseled? Jaj, ne haragudj! – 
védekezett gyorsan. – Mekkora tapló vagyok! Ugye, nem bántottalak meg? 

– Nem, dehogy! Míg kölkök voltunk, sokat csesztettek vele. Felnıttként már nem, 
legfeljebb a tekinteteken veszem észre az átsuhanó mosolyt. Meg lehet szokni ezt is. 

Visszaértek az elkülönítıbe. A nıvér várta ıket. Kisegítették Sárát a kocsiból. A fiú 
rögtön hozzálátott a szállítóeszköz fertıtlenítéséhez. 

– Most átmegyünk egy másik szobába – fordult hozzá a nıvér –, és ott kell megvárnod 
az eredményeket. 

Távozóban a fiú még Sára után szólt. 
– Vigyázz magadra, kislány! És mielıbbi gyógyulást kívánok! 
A nagy helyiséget hatalmas üvegablakos fal választotta ketté. A túlsó, nagyobbik 

felében ágyak sorakoztak a fal mellett, csak egy állt üresen. Az üvegablak melletti asztalon 
készülékek villogtak, elıtte védıruhás alak ült. Onnan tartotta szemmel mindkét részt. A 
kisebbik szobában, ahová érkeztek, két üres fekvıhelyet látott.  

– Egyelıre nincs további tennivalónk. Feküdj le és fújd ki az izgalmakat! – mondta. 
Sára esdeklın ránézett. 
– Pisilnem kell – suttogta gyámoltalanul. 
– A paraván mögött van szoba vécé. Ott elvégezheted a dolgod. 
Megkönnyebbülve helyezkedett el az ágyon. Hirtelen olyan gyengeség ereszkedett rá, 

hogy a szemét sem bírta nyitva tartani. Képtelen volt összeszedni a gondolatait, 
összemosódva, értelmetlenül kavarogtak a fejében. 

Mintha valaki a nevén szólította volna. A nıvér nézett rá mosolyogva. Egyik kezét 
hátra dugta. 

– Itt, ma valaki születésnapos – szólította meg kedvesen. 
Sára csodálkozva nézett fel, tekintete örömre váltott. Megmozdult, hogy azonnal 

felüljön, de a nı már megfogta a karját. 
– Csak lassan! Lassan! Nehogy elszédülj a hirtelen helyzetváltoztatástól! 
– Tényleg! Ma van a születésnapom! – mondta hitetlenkedve. – Honnan tetszik tudni, 

mikor még én is elfelejtettem? 
A nıvér elnevette magát. 
– Megsúgta a számítógép. Isten éltessen sokáig, Sára! – és a háta mögül elıre húzott 

kezében jókora, sima, fényes héjú narancsot tartott. 
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– Köszönöm szépen. – A hangja elcsuklott. Aztán elolvasta a narancson körbe tekert 
ragasztószalagra írt szöveget. „Boldog születésnapot!” Elsírta magát. – Itt mindenki olyan 
kedves – pityeregte meghatottan. – Köszönöm, még egyszer. Igazi puszit nem adhatok érte. 
De ilyet lehet – elmosolyodott, és az összefogott ujjairól puszit fújt a nıvér felé. 

– Ez is ért annyit, mint egy igazi – erısítette meg a nıvér. – Most pedig hozok 
innivalót. Egész nap alig ittál. Nem lesz ez így jól! – próbált szigorú arcot vágni, de a szeme 
nevetett. 

Nagyon jól esett a pohár víz, az utolsó cseppig kiitta. Összekucorodott az ágyon, a 
narancsot két kézben fogva magához szorította. Születésnapom van, én meg egy kórházi 
ágyon fekszem! – suhant át rajta a szomorúság. Aztán rögtön eszébe jutott a járvány miatt 
szertefoszló reményük, hogy a szüleivel és a nagyszülıkkel együtt, itthon ünnepelhetik meg 
ezt a napot. Semmi sem úgy alakult, mint ahogy karácsonykor tervezték. A húsvét sem. 
Akkor ık mentek volna a nagymamájával Manchesterbe. Most pedig mindenki miatta izgul. 
És még ı sem tudja, mi lesz vele? Meggömbölygette, megszagolta a narancsot. Azért ma jó 
dolgok is történtek vele. Csupa kedves emberrel találkozott! Igyekeztek ıt megnyugtatni, 
mert biztosan látták, hogy mennyire félt. Beszéltek hozzá, elmagyarázták, hogy mit fognak 
tenni és ı mit fog érezni. Rájuk kellett figyelnie, a szavak oldották a szorongását. És a 
beteghordó fiú is! Mintha régóta ismerte volna, olyan közvetlenül tudtak beszélgetni. Vajon 
tényleg keresi-e majd? Megint beleszagolt a narancsba. Elmosolyodott. Nem emlékszik rá, 
valaha örült-e ennyire ajándéknak! Gondolataiban visszatért a fiúra. Próbálta elképzelni 
védıruha nélkül, de nem sokra jutott. Majd, ha már otthon lesz, megnézi a Facebook oldalán. 
Akár milyen a külseje, a tekintete nyerı marad. És a hangja is kellemes. Jó fej lehet. İ vajon 
milyennek talált? – morfondírozott tovább. 

Ajtónyitásra riadt. Gyorsan megfordult. Az orvos és a nıvér állt az ágya mellett. 
– Jó hírt hoztunk. – nyújtotta át a doktor a zárójelentést. – Ajándék a születésnapodra. – 

Sára kérdın nézett rájuk. – A vizsgálati eredmények alapján nem tartjuk szükségesnek, hogy 
tovább bent tartsunk. Errıl és a további tennivalókról már értesítettük a megadott címet, 
Balogh Lénárdnét.  

– A nagymamám – vetette közbe. 
– A nıvér majd elkísér a kijárathoz. De, elıtte kiveszem a kanült. Erre már nem lesz 

szükség. – Sára szeme kerekre nyílt a csodálkozástól az óvatosan kihúzott hosszú tő láttán. 
Fellélegezve felsóhajtott. – Vigyázz magadra és pihenj még a következı napokban! A 
szülinapi bulit még halaszd el egy ideig – tanácsolta doktorosra fordítva a hangját. Azzal 
sarkon fordult és kiment a szobából. 

Örömében megnémulva követte a nıvért. A kijárat ajtajában elıre mutatott.  
– Ez az út egyenesen a portára vezet – mondta. – Ott majd be kell mutatnod a 

zárójelentést és azon túl már várnak a családtagjaid. 
Egyszerre fújtak puszit egymásnak, és Sára megnevezhetetlen kettısséggel a szívében 

elindult a visszakapott mindennapjaiba vezetı úton. 
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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF 
 
A Derengés Háza 
 
Kitakart érzelem a szárítón – 
A test árnyéka vagy a lélek teste? 
Menny, Pokol közt a Derengés Háza, 
Átjuthatsz, beérhetsz, de nem menekülsz. 
 
Fogoly vagy önmagad birodalmában, 
Menny, Pokol közt a Derengés Háza, 
Kitakart érzelem a szárítón, 
A test árnyéka a lélek teste.  
 
Maradni unalomőzés halálig, 
Átjuthatsz, beérhetsz, de nem menekülsz, 
Fogoly önmagad birtokán, 
Menny, Pokol közt a Derengés Háza.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Zemplén–  Komlóska – Pasika-rét  
 

Fotó: SZABÓ MÁRTA 
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HOLÉCZI ZSUZSA 
 

A negyvennegyedik 
 
Kedves Andi! 

Elképzelni sem tudtam korábban, hogy egyszer majd azért fogok tollat ragadni, hogy a 
születésnapom miatt panaszkodjak neked. Nem baj, ha nem tudsz rögtön válaszolni nekem, 
de egyszerően meg kell osztanom valakivel a nyomorúságomat, mert belehalok. 

Képzeld el, már hetek óta vártam ezt a szeptemberi napot, a negyvennegyedik 
születésnapomat. Bíztam benne, hogy a férjem és a fiaim valami szép meglepetéssel fogják 
megünnepelni ezt a dupla négyest. Talán már nem emlékszel, de épp ennek a felénél, vagyis 
huzsonkét évesen szültem az ikreket, ezért számomra az a régi nap, amikor anya lettem óriási 
csoda volt. Még mindig elıttem van annak a égıpiros színő rózsacsokornak a szépsége, amit 
azon a reggelen a férjemtıl kaptam és az, ahogyan fogta a kezem –, miközben az 
inkubátorokhoz sétáltunk, ahová pár napra a fiúkat helyezték. Máig emlékszem, milyen 
forrón és hálásan csókolt meg akkor, hogy két ilyen csodálatos fiúval ajándékoztam meg! 

De visszatérek a tegnapi napra. Reggel a fiúk virággal köszöntöttek, a férjem viszont egy 
kozmetikumokból álló csomagot adott át, benne legnagyobb megdöbbenésemre néhány 
ránctalanító, fiatalító kozmetikum és a megszokott parfümöm. Ezután elıvette a whiskyt, és 
már reggel ivott az egészségemre, sıt még a fiúkkal is koccintott, és közölte: 

– Te nem kapsz, mert este vacsorázni megyünk a Holdvilág étterembe, úgyhogy neked 
kell vezetni. 

Nesze neked meglepetés, nesze neked különleges nap! Amikor felocsúdtam a keserves 
csalódásból, nekiálltam fızni az ebédet, melyhez a férjem „természetesen” több pohár bort is  
ivott. Még reménykedtem abban, hogy majd este, a vendéglıben jön az újabb meglepetés. 
Hát jött is! Amikor az ismerıs pincér udvariasan megkérdezte „mit iszik a szép anyuka?”, az 
én kapatos férjem harsányan közölte: 

– Bizony csak anyuka, de még nem nagymama, pedig már negyvennégy éves! Amúgy 
meg: nem iszik, mert vezet, hiszen mi ünnepeljük ıt és nem fordítva. 

Drága Andi, én teljesen ledöbbentem! Mi az, hogy nem nagymama? És miért kellett a 
pincérrel a koromat közölnie? Így megszégyeníteni épp a születésnapomon! 

A szemembıl akaratom ellenére szivárogni kezdtek a megalázottság könnyei. A fiúk 
érzeték, „vihar lesz”, ezért testvéri egyetértésen, egyszerre húzták elı a mobiljaikat, és 
játszani kezdtek. A férjemben felmerülhetett, hogy rosszat mondott, mert magyarázkodni 
kezdett: 

– Anyám épp negyvennégy volt, mikor nagymama lett a nıvéremék által. Mi rossz van 
abban, hogy én ezzel tréfálkoztam? Nem azt mondtam, amit ilyenkor a kollégáim szoktak, 
hogy „most már lecserélhetlek két huszonkét évesre”. Én ilyet nem mondanék. 

Mivel a könnyeimet nyeldesve egy szót se tudtam felelni, ı is elıvette a mobilját és 
nézegetni kezdte az e-mailjeit. A vacsora teljes némaságban telt el! A fiaim idınként rám 
néztek, de a férjem fel sem pillantott a mobiljából. Alig vártam, hogy mindenki befejezze az 
evést, gondoltam most gyorsan hazahúzunk, de ekkor jött az újabb meglepetés. A kedves 
pincér –, aki valószínőleg oldani akarta a feszültséget, ami az asztalunknál szinte tapintható 
volt – a számlával együtt egy takaros kerek tortát is hozott nekem, melyen ott díszelegtek a 
negyvennégyes számot formázó gyertyák. Az éttermi hangulatvilágításnál az ott vacsorázók 
persze mind látták, ahogyan a pincér a világító tortával, mint egy fáklyával egyensúlyoz az 
asztalok között, és amikor letette elém, tapsviharban törtek ki. Gondolhatod, hogy nekem se 
kellett több: zokogva rohantam ki az étterembıl, magam mögött hagyva a két értetlenkedı 
kamaszt, meg az én drágalátos uramat! İk persze utánam kullogtak, és a kocsiban a fiúk még 
azon dohogtak: „ugyan anyu, legalább a tortát megehettük volna”. 
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Drága Andi, én a végletekig el vagyok keseredve! Engem a családom egyszerően 
semmibe vesz! Egész este mobiloztak, föl se fogták, hogy mennyire megbántottak. Vajon 
miért nem érezték a srácok, mi fáj nekem leginkább? Hiába igyekeztem empatikus, szeretetre 
képes felnıtté nevelni ıket, csak idı kérdése, hogy ık is olyan bunkók legyenek, mint az 
apjuk. Mondd Andikám, ha született volna egy lányom, neki lelke is lett volna? İ biztos 
megértett volna, és akkor nem érezném most magam kivert kutyának a családomban. Így 
viszont egész életemben boldogtalanul fogom lesni ki: figyel valaki énrám? 

Nagyon-nagyon várom ıszinte válaszod: 
Ili 

 
 

 
 

Zemplén – Füzér – a Csata-réti erdészház 
 

 
 

Zemplén – Komlóska – Barlang-hegy 
 

Fotók: SZABÓ MÁRTA 
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SZEDİ TIBOR 
 
Éjszaka 
 

Csillaghalászat éj hálójával, 

csendben ringás ég hajójával.  

Tenyérnyi álom a horizonton, 

dagadó Hold ül a felhıpadon.  

 

Magaslat tarisznyája mesével tele, 

altatót dúdol az éjszaka szele.  

Betőket rakosgat a nyugalom, 

földre hulló lágy szóvirág-szirom.  

 

Sötétség fejében dörömböl a magány,  

teste mellett elsuhanó angyalszárny.  

Holdfény a menny ablakán áthatol,  

múló idı emlékeket csomagol.  

 

Csillaghalászat éj hálójával, 

pillanat úrfi harcol a vitorlával. 

Köd szigetén kiköt az ég hajója, 

új célokat szövı holnap pókja.  

 

Budapest, 2020. május 19. 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: NAGY BERTALAN 
 

 
 

Mandulás hegy 
 
 

 
 

Szent Vice-hegy 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: NAGY BERTALAN 
 

 
 

Hegyeink  
 
 

 
 

Napszállta – Bodrog-part 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: SZABÓ MÁRTA 
 

 
 

Háromhuta – Nagy-Péter-Mennykı 
 

 

 
 

Komlóska –  Mogyorós 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: SZABÓ MÁRTA 
 
 

 
 

Komlóska – Ruszin-park 
 
 

 
 

Sátoraljaújhely – Várhegy 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: TARHOS FERENC 
 

 
 

Erdıbénye, „fás legelı” 
 
 

 
 

Kengyel-tó – Sárospatak 
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Lencse által világosan – Zemplén 
 

Fotók: TARHOS FERENC 
 

 
 

Boldogkıi vár 
 
 

 
 

Erdıbénye, „fás legelı” 
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FÖLDESDY GABRIELLA 
 

Szerelmi üzenetek Emilen a 2000-es évek elején 
 
 
Férfi levelei a nınek 
 
2003. szeptember 7. 
Szeretve tisztelt és tisztelve szeretett szép tanárnı (sıt osztályfınöke komisz kölköknek), egy 
tanulmányírásból kipislogni is alig-alig ráérı élemedett tisztelıje csókolja a dolgos kezét 
százezerszer – mert azt talán megengeded. Borzalmas, hogy még alig találkoztunk, de már 
örökösen hiányzol. Kérlek szépen, tegyünk valamit e hiányérzet orvoslására. Nem láthatnálak-e? 
Örülnék, ha te is gondolnál rám, akár csak egy e-mail erejéig is. Gyorsan megnézem az aradi 
képen a napsütötte dekoltázsodat. Ha szabad, ha nem, azt is csókolom. Mi van veled? Szeretı agg 
híved, Tamás 
U.i.: Nagyon szép tıled, hogy e-mail címedben – ami persze az iskola neve, ahol tanítasz, de akkor 
is – elrejtetted a nevemet. Derőlátóvá tesz. 
 
2003. szeptember 11. 
Szeretett szép tanárnı (nebulók pótmamája), megjöttem az éjjel vidékrıl (az általunk forgatott 
hatrészes filmbıl az elsıt hamarosan már vetíteni fogják a tv-ben), bocsásd meg, hogy csak most 
válaszolok szívet melengetı aranyos irományodra. Pénteken én csak este szabadulok az ATV adó 
péntek esti sajtóklubjából, és attól félek, hogy akkor már nem nagyon akarsz találkozni velem. Ebéd 
után esetleg? Én 6-tól vagyok foglalt.  
Sok szeretettel gondolok rád, minden kedves porcikádra, minden kedves mondókádra. Boldoggá 
tennél, ha viszonoznád rokonszenv-érzeményeimet! Csókollak, aranyos: élemedett hódolód, 
hajdanvolt ez-és az, hogy ne legyek éppen Tamás 
 
2003. szeptember 16. 
Ékességem, már a taxiban keseregtem, hogy olyan messze ülsz, hogy majd kiesel az ajtón! Nagyon 
röstellem, hogy rossz lett a kedved, valami önsajnálat vagy ön-elítélés ült ki az arcodra, és alakult 
ki a drága szívedben. Kár, hogy a te lelkedben baglyok huhogtak, és kuvikoltak, az enyémben meg 
idétlen és boldog verebek csiripeltek és csiviteltek. Legközelebb fordítva lesz, ígérem. A világon az 
egyik legjobb dolog veled lenni, kérlek, ne vedd el agg hódolódtól ezt az örömöt, hiszen a barátod 
vagyok, tehát barátkoznod kell velem (hát még ha hozzátenném, hogy szeretlek is, akkor hova 
jutnék a felszólításaimmal). Hívtalak, de nem tudtalak elérni, pedig jó lett volna hallani a 
hangodat. Vigyázz kedves tenmagadra, és ha lehet, vedd fel valamikor a telefont. Most veszem 
észre, hogy minden mondat végére felkiáltójelet kellene tennem, mert vagy parancsolgatok ostobán, 
vagy ó- és sóhajtozom és áhítozom (az elsıt azért, mert még „ifjú” vagyok, a másodikat pedig, mert 
vén, kedves „Zsuzsannám”). 
Egyelıre a képedet nézegethetem, és a kamrában a tıled kapott meggybefıtteket. Elıbb-utóbb 
kinyitom ıket, ami förtelmes mohóságom újabb elrettentı bizonyítéka lesz. Csókol sóvárgó öreg 
híved sok-sok szeretettel 
 
2003. szeptember 21. 
Édes napsütötte dekoltázs, nem tudtam megállni, hogy ne ezt írjam megszólításnak, bár bajba 
sodortam vele magam, mert egy dekoltázsnak mégsem mondhatom azt, hogy kezedet csókolom! 
Mint pók a falon, rohangáltam szerte az országban Sátoraljaújhelytıl Balatonföldvárig, de ott sem 
fürödni, hanem elıadást tartani volt muszáj. Nézegettem a képedet, csakugyan jó, de azért nem 
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kárpótol a személyes látványért. De megnézném, szép kis Viola, a címben emlegetett, nézni, 
simogatni, ajakkal tisztelettudón, mégis mohón érinteni való életteret! Tudom, hogy sok mindenhez 
nincs kedved, mégis kérlelnélek, hogy hozz áldozatot, ha lehet, találkozz koros hódolóddal. 
Én még mindig nem tudtam megemészteni a múlt heti édességes estét, idézgetem minden pillanatát, 
a drága tanerı (nem csak középiskolás fokon) minden szavát, de legkivált minden mozdulatát. Kicsi 
az ember szíve, nem fér bele ennyi minden egyszerre és egykönnyen- Kedvem volna beszélgetni 
veled, mert jólesne egy kis emberi hang. Elkényeztettél az eddigi találkozásoknál. Százszor 
csókollak, vigyázz kedves tenmagadra. Hívlak telefonon is, Fortunatus 
 
2003. október 1. 
Drága Dekoltázsom, zokogtam neked korábban a hatrészes ismeretterjesztı film ügyében. A film 
moderátorával Zalaegerszegen kellett sokáig lopnom a napot, így aztán nem voltam abban a 
helyzetben, hogy e-mailjeidet olvassam, vagy én írjak. Nagyon és ıszintén sajnálom, ha ez rosszul 
esett az édes(en dobogó) szívednek. Tudom, ma a kálvinista Rómában vagy a temetésen, én meg 
péntek hajnalban robogok-döcögök képeddel a zsebemben Aradra. Jó volna hallani a hangodat. 
Kísérletezem holnap, azaz csütörtökön délután-este (Te is megteheted). 
Tisztességtelen gondolataim és igaz szeretetem körülötted csaponganak (kicsaponganak?) Most du. 
4 óra van, de befekszem a megszentelt ágyba, így elbújok szemrehányásod elıl, de így közelebb 
vagyok kedvességedhez. Csókollak, Szeretı Öregapád 
 
2003. október 12. 
Kékfényképem! Hogy olyan hirtelen elmentél, úgy éreztem, hogy füstölögnöm kell, de hogy ezt 
sebzett lelkecském megóvásával tehessem meg, elfüstöltem egyet a thaiföldi füstölıkbıl. A hatása 
varázsos volt, elandalodtam tıle, sıt utána a televíziót is túléltem 11-ig. Ma pedig megjártam, de 
nem úgy, ahogy értenéd, hanem úgy, hogy megjártam Kárpátalját, ettem-ittam-szónokoltam – és 
mindezt túléltem. Gondoltam, gyorsan megírom neked, mert így legalább megidézhetlek lelki 
szemeim elé. Annyit írok a lélekrıl és lelkiségrıl, hogy majd elfelejtettem, mennyi testiség (nem 
testesség) szorult belém. Másra sem tudok gondolni, mint hogy le kellene vezetnem, szabadulnom 
kellene tıle. Nincs valami jó ötleted, mit kellene tennem? Csókol élemedett híved soksoksokszor és 
mégtöbbször, de csak ha viszonzod 
 
2003. november 3. 
Kedves árva tanárnı (másfelıl növendékirányító szolgálat), megjöttem Szekszárdról bicegve, mert 
a húzódásom kiújult. Hiú vagyok és szamár, igyekeztem nem sántikálni, hanem olyan ütemet 
választani, hogy némi jóindulattal normális embernek nézzenek, de egy idı után feladtam. Ha nem 
gyógyulok meg hétvégére, ki fogsz ábrándulni belılem (és én is magamból)! 
Szekszárd szép volt, a közönség lelkes és számos. Ordítottam, mint a fába szorult féreg, mert hosszú 
volt a terem. Hazafelé a busz telisdeteli volt, agg úr, majd kövér diáklány szunyókált az ölemben, 
de legalább is a vállamon. De most gyorsan leütögetem ezt az ürességgel teli levelet, mert rettegek 
a korántsem mindig jog- és oktalan szemrehányásaidtól. Faragatlanságomban pedig csak 
magamról fecsegek, és nem felıled érdeklıdöm. Légy jó szívvel falánk hódolód iránt, aki megette a 
vegyes piros gyümölcslekvár-keveréket (is). Csókol a szaladgáló lelkes agg 
 
2003. november 9. 
Remélem, kis Árva, baj nélkül hazaértél, gondolom, igen, de nem vagyok hozzászokva 
(hozzáedzıdve még kevésbé), hogy nélkülem közlekedj késı esti órákon és földalattikon. Én bezzeg 
baj nélkül hazaszáguldottam, de telefonálni már nem mertem, ez mentse az érdeklıdésnek ezt a 
sajátos álszent formáját. 
Sajnálom, hogy a kedd szemmel láthatóan nem nagyon felel meg neked, igyekszem a pénteket 
valahogy szabaddá tenni, mert utoljára ezt rebegted. Iparkodlak hívni, ne dolgozd halálra magad, 
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én meg legközelebb értelmesebben írok, figyelmesebb és kedvesebb is leszek. Addig bocsáss meg 
vén hátramozdítódnak. Csókollak! 
 
2004. január 5. 
Édes Garabella, a „zéró tolerancia” kifejezés alkalmazása csak széleskörő mőveltségem 
bizonyítéka (vagy paródiája)! Sokszor csókolja kezed agg tisztelıd, néhai Fortunátus 
 
2004. január 11. 
Édes galamb, most vasárnap este negyed nyolc van, e percben léptem be vidékrıl megjövet a 
lakásba, te pedig már az Operában ülsz! Ne haragudj, hogy nem tudtalak hívni, nem 
szeretetlenségbıl, hanem mert ez a vidéki távollét nevetségesen soká tartott. Jól esett volna hallani 
a hangodat, de sajna, csak a drótposta maradt számomra. 
Bízom benne, hogy a mai elıadás nem rosszabb a közösen végigült Rajna kincsénél, sıt talán 
valaki az énekesek közül kedvedre kiemelkedik a szokásos átlagból. Még nem köszöntem meg 
elégszer és határozottan, hogy a múltkor elvonszoltál magaddal az Operába. Nagyon jó volt, alig 
várom a folytatását! Ez a hét is zsúfolt és borzalmas. Hétfın megpróbállak üldözni, hogy 
megállapodhassunk valamiben. Addig is csókolom a kezedet, maradva agg tisztelıd, félig Mime, 
félig Fafner (az elıbbi a szépségre, az utóbbi az észre vonatkozóan látszik találónak) 
 
2004. november 1. 
Aprószent, nem tudok olyan csúf szót a magyar nyelvben, ami ne volna dicséret, ha rám vonatkozik. 
A szlovák pezsgıtıl már szinte így, drótpostán keresztül is megrészegedtem. Mégsem lehetek ott, 
mert reggel nyolcra egy díszes küldöttség jön ide egy konferencia ügyében tárgyalni. 
Nem vagyok hajlandó a jövıben a Makszimka nevet sem használni, sem tudomásul venni! Kéretik 
más becenevet választani! Nem tudok ennyi lelkifurdalás közt élni. Virulj, kedves angyal. Hívlak, 
mihelyt tudlak. Élemedett hódoló 
 
2006. október 7. 
A budavári süketnéma e héten járt a Felvidéken, onnan egyenesen Alsólendvára, tehát Szlovéniába 
ment, így csak most, október 7-én 14 óra 15 perckor olvasta leveleidet. Eszébe sem jut menekülni 
elıled, hétfın vadul keresni fog telefonon. Addig is csókolja Garabellát. 
 
 
 
 
Nı levelei a férfinak 
 
2003. szeptember 9. 
Kedves tisztelım és agg hívem – utóbbi két kifejezés csak idézet Tıled é, zavart lelkem igazából nem 
tudja hová tenni a dicsérı szókat és a veretes udvarlási formulákat, amiket kaptam e-mailedben. 
Csak azért nem szeretem az egyébként bibliai és vonzó keresztnevedet megszólításként használni, 
mert a volt férjemet is Tamásnak hívták, akitıl évekkel ezelıtt elváltam. Súlyos okaim voltak erre a 
lépésre, de inkább nem részletezném ezeket, sem e-mailben, sem élıszóban. 
U.i.: Neved véletlenszerő és részbeni „egybeesése”az e-mail címemmel már nem tart sokáig, mert 
csak hetek kérdése, és lesz saját e-mail címem. 
 
2003. szeptember 13. 
Kedves élemedett hódoló, ez a sok tv-s, valamint filmes szereplésed azt súgja nekem, hogy valahol 
imádod ezeket az exhibicionista megnyilvánulásokat, és csak udvariasságból, vagy kényszerő 
magyarázatképpen panaszkodsz rájuk. 
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Találkozni veled persze akarnék, de nem tv-szereplés elıtt, hanem a kultúra valamely rögös 
porondján, ezért ajánlottam két-három operaelıadást, de irtózattal menekülsz pl. Szokolai – még 
legjobbnak tartott – mővétıl is, a romantikus operák némelyikét pedig „giccspancs” címkével vagy 
képes ellátni. Így marad Mozart és Wagner. Szerencsére tudok jegyet szerezni ezekre. Tapasztalni 
fogod. 
 
2003. szeptember 18. 
Kesergı levél taxis élmény után „öreg” hívemnek. Igaz az „önsajnálat” és az „önelítélés” kifejezés 
a kialakult helyzetre. Ezt a fajta éjszakai taxizást ne ismételjük meg többször, mert nem szeretem. 
Fogjuk rá, hogy azért, mert zavar a taxisofır jelenléte. Saját autóval (tiéd vagy enyém, mindegy) ez 
megfelelı lenne, de autó se ott, se itt. Talán évek múlva, de hol leszünk már akkor? 
Problémáim voltak az iskolában, egyik tanítványom minısíthetetlen viselkedése kiborított. Szerencse, 
hogy ma bejött az anyja, és kivette az iskolából. Diák és szülı egyre inkább célkeresztbe veszi a 
tanárt, s ha az igazgató sem védi meg – volt rá példa -, mehet Isten hírével. Üdvözli óhajtozó és 
sóhajtozó hódolóját: Garabella 
 
2003. szeptember 23. 
Fortunátusom, hamarosan az e-mail cím megalkotásával egy idıben mobiltelefon beszerzését is 
napirendre tőzöm (vagy ahogy Te nevezed: maroktelefon). Lehet, hogy idınként keresel 
lakástelefonon, de sokat nem vagyok itthon, való igaz. 
Napsütötte dekoltázs (minı megszemélyesítés!) is szeretne veled találkozni, ha nem mászkálnál 
folyton Sátoraljaújhelytıl Balatonföldvárig elıadásokat tartani. 
Múltkori boldogtalanságom már elszállt, persze jöhet hozzá újabb, ha okot ad rá valami vagy valaki. 
A dolgokat most inkább nem nevezném nevén, inkább hívnálak festményaukciós kiállításra a Balaton 
utcába. Ez egy közeli program, találkozzunk a Nagyházinál szombaton déli 12-kor. Én ott leszek! 
 
2003. október 3. 
Szeretı Öregapám (!?), ez megint micsoda újabb elnevezés, ki fogok találni extrém, ám találó 
neveket mindkettınkre, hogy versenyben maradjak fantázia tekintetében. Pl. mit szólnál, ha ezentúl 
Szindbádnak szólítanálak? Kitőnı irodalmi figura, szerintem, valahol illik rád, meg említetted is, 
hogy kicsapong(a)sz gondolatban és szeretetben, jelenleg irányomban, késıbb ki tudja? 
Még felhívlak Aradra meneteled elıtt, hogy egyeztessünk idıpontot hazatérésed utánra. Imádom 
Aradot, a nyári konferencia óta ottani ismerıseim hívnak irodalmi és egyéb eseményekre, a mostani 
koszorúzásra is hívtak, de nem tudok menni. Többit szóban, üdvözöl: Napsütötte Dekoltázs. 
U.i.: Temetés rendben lezajlott Debrecenben, elıtte beugrottunk a kenderesi Horthy-kúriára, amit 
már régen tervezek megnézni. Sajna, a családi kriptába most nem lehetett bemenni. 
 
2003. október 15. 
Élemedett Szindbádom, a kék alapszínő, rólam készült fénykép valóban jól sikerült, hiába, el kell 
ismerni sok más egyéb között, fényképeket is jól tudsz csinálni. Testvériesen megosztoztunk, nagyon 
tetszett, hogy azonnal kinyomtattad ıket, és kettıt el is tudtam hozni. 
A füstölést valóban Thaiföld óta lett kedvencem, a jó illatokat nagyon szeretem. Pláne kedvelem, ha 
füstölés mellett jófajta pezsgı (vagy száraz vörösbor) áll rendelkezésre, de ezt már nagyon tudod. 
Testiség és testesség nem mindig jár együtt. De a szellem mindkettınél fontosabb – számomra. A 
„ vár fehér asszonya” kísérjen útjaidon, amiken én nem mehetek veled 
 
2003. november 5. 
Kedves falánk hódoló, úgy is, mint szaladgáló, lelkes agg! Beszámolód szekszárdi elıadásról és a 
visszaútról útleírásnak is beillik. Sántikálás el fog múlni, a fogyatékosság iránti ellenszenvet pedig 
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senki nem vallja be, legfeljebb gondolja. Te meg hangsúlyozod. Ha a tv-ben kérdeznének errıl, 
biztos másról kezdenél beszélni. 
Szereztem színházjegyet Németh László „Cseresnyés” c. darabjára, ezt a Madách stúdiószínpadán 
játsszák. Ha már nem jöttél a „kiváló” Ionesco-darabokra, erre feltétlen gyere! Elıtte beülhetnénk 
egy belvárosi étterembe vacsorázni. Ígérem, nem lesz szemrehányás! Pá, édes. A Fortunátus 
kedvese. 
 
2003. november 11. 
Szindbádom, a tv-s interjúk gyakori szereplıje!  A (kis)földalatti csodás közlekedési eszköz, 
garantáltan jár minden nap éjfélig, még emberi idıben haza lehet vele jutni. Már annak, aki olyan jó 
helyen lakik, mint én. Olcsóbb, mint a taxi, fülelı sofırrel a volánnál. 
Sajnálom, hogy ennyire nem tetszett a „Cseresnyés”. Én is jobbra számítottam, bevallom. 
Botcsinálta irodalmárként azt hittem, hogy ez is olyan friss és fiatalos lelkülettel van teli, mint 
Németh László elsı darabja, a „Villámfénynél”. Unalmas volt, igen, alig merem leírni, de így igaz.  
Szindbádom, mikor szánod rá magad, hogy akár csak három napra együtt elutazzunk valahová? Én 
már nagyon vágyom rá. De Te túlságosan elfoglalt vagy, és utazni inkább más ügyekben szeretsz. 
Hogy lehetne ezt megváltoztatni? Kérdezi egy hölgy a Maximból. 
 
2003. december 16. 
Szindbád! Újabban nem írsz e-maileket. Egyszer nem kaptam meg üzenetedet valami technikai malır 
miatt, azóta mellızöd az írást. Persze, telefonon beszélünk, de korlátozottan. Tudom, 3 nap múlva 
utazol „szők családi körben” külföldre, és rengeteg az intézni való. Elıtte szerettem volna találkozni 
veled, de a tegnapi telefonból az derült ki, van valami szándékosság abban, hogy ezt nem akarod. 
El akartam sütni azt a poént – most inkább megírom –, hogy ha öreg leszek és jómódú, a karácsonyi 
ünnepekre valami egzotikus helyre utazom majd, hogy ne kelljen itthon az ünnepekre készülni, fızni, 
családi kötelezettségeknek eleget tenni. De elıbb leszek öreg, mint jómódú, és nem tehetem meg. 
Legutóbbi találkozásunkkor terveztem, hogy egy számomra nagyon fontos dolgot elmesélek neked, de 
a mostani cserbenhagyásod – utazás nélkülem – arra késztet, sose mondjam el. Távolléted miatt a 
közelgı névnapodat sem ülhetjük meg, Isten éltessen a távolból, amúgy meg Londonban, hej, van 
számos utca, és minden utcán van sarok, … Érezd jól magad!  
„Látok, miként Tamás, és nem hiszek” (Madách). A Maximbeli hölgy 
 
2004. január 3. 
A hazatérı tévelygınek! A holnap esti operaprogrammal kapcsolatosan (A Rajna kincse) semmi 
kifogást nem tudok elfogadni. Háromnegyed 7-kor az aulában találkozunk, jegyek nálam. Zéró 
tolerancia – mondtad ezt valami más ügyben, de ide illik. Maximka 
 
2004. február 24. 
Kedvesem! Igazán jól sikerült ez a tegnapi nap, örülök, hogy megismerted Némethéket, akik minden 
szempontból nagyszerő emberek, a kiállítás is jól sikerült. Meglepıdtem kitartásodon, amikor a 4-es 
busz mellett ácsorogtál – engem szórakoztatva – amíg a busz el nem indult. Ami egy kicsit rontotta 
örömömet, az az ajándékba kapott kávéfızı megvétele volt. Szépen kérlek, ne hozz ilyen kellemetlen 
helyzetbe, zavarba jöttem, nem tudtam jó pofát vágni hozzá. Ha eddig nem volt világos, számomra a 
velem töltött idı az ajándék, minél több idıt töltesz velem, annál nagyobb az öröm. A világon a 
legdrágább dolog az idı, ezért kértem, hogy utazzunk el együtt valahová legalább 3 napra. A 
kávéfızı féle ajándék arra utal, hogy akár „gépeket” is veszel nekem, de 3 napot nem tudsz velem 
tölteni. 
Nem bántani akarlak, de ezt meg kellett írnom. Régebben Te indítottad az e-maileket, azóta ez 
elmaradt, most inkább én írok, válasz nem nagyon jön. 
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A kávéfızıt kipróbáltam, kétszer szétspriccelte a vizet, de most már mőködik rendesen. még kávét is 
lehet vele fızni. Ölellek: a tündérkirálynık valamelyike 
 
2004. június 15. 
Üzenet hetvenkedı katonáknak (Plautus után szabadon). Feltehetıen, amíg vendégeid 
vendégeskednek, addig nem hívsz telefonon, és nem tájékoztatsz semmirıl, nyilván nagy rizikó a 
renomédat illetıen. Ezért jó lenne, ha e-mail fordultával válaszolnál, hogy tudjak is valamit arról, 
hogy esetleg a nyár folyamán még lehet veled beszélni, vagy tekintsem tárgytalannak? Ennél is 
egyszerőbb, ha 5 perc eltávozást kérsz a vendégekrıl, kimész az udvarra, és onnan telefonálsz 
nekem. Tudod, már fél éve mobilom is van. Mindehhez sok sikert kívánok: ismét egy hölgy a 
Maximból (direkt kompromittáló, remélem mások is elolvassák!) 
 
2004. június 17. 
Elmaradt üzenetek hetvenkedı katonáknak: Ígértél egy telefont utazás ügyben, megnézed, ráérsz-e 
június 27 és július 2 között, illetve melyik két nap jó? Már megelégszem 3 helyett 2 nappal is. Vagy 
megint újabb egérutakra vársz? Ó, pedig mennyit kaptál eddig! 
A múltkori üzenetemre sem jött válasz, pedig mőködik a rendszer iskolában is, mobilomon is. Nincs 
kedved írni? Félsz, hogy elteszem a leveleidet kompromittálás céljából? Ugyan! 
Telefonos válaszát vagy e-mailjét várja egy maximalista (röviden: Maximka) 
 
2004. október 31. 
Maximka most kísérletet tesz arra, hogy választ kapjon erre az üzenetre. Legalább pro forma 
küldhetnél egy e-mailt az új címemre. Egy éve még szorgosan küldted udvarló soraidat az iskolába, 
de hol van már a tavalyi hó? Gondolkozz, jó-e a holnap (hétfı) este? Szívesen látlak szerény 
hajlékomban, hozd az újságot, a fényképeket, felajánlok egy szlovák pezsgıt, ami múltkor 
megmaradt. 
Csók: Max 
 
2006. október 7. 
A budavári süketnémának. Drótpostán küldtem már üzenetet kedden, nem reagáltál. Láttalak a tv-
ben, feltételezem: itthon vagy. Kérlek, tegyél lehetıvé egy beszélgetést, mert szeretném véglegesen 
lezárni a veled való kapcsolatot. Nem akarok semmi egyebet. Miért menekülsz elılem, miért 
bujkálsz, miért hallgatsz? Amíg nem tisztáztam néhány dolgot, nem tudok megnyugodni, nem tudok 
aludni, csak egy-két órát naponta. Ha a drótposta nem felel meg, legegyszerőbb, ha felhívsz 
telefonon. Sokat vagyok itthon. Barátkozz meg a gondolattal, hogy a személyes találkozás (egyszer, 
utoljára) elkerülhetetlen. Garabella 
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HABOS LÁSZLÓ 
 
Összefonódás 
 
Te meg én, kéz a kézben 

a roppant idı karcain. 

Nem kell nagyokat lépnünk, 

nézd a lángoló nap láncait. 

Ölelj, miként gyenge borostyán 

vén tölgy kérges törzsét. 

Ne kússzál magasra, maradj mellettem, 

nézz rám, s égessen gyöngyfehér 

tekinteted, hogy fájjon, s hullasson 

könnyeket szárnyalásra vágyó lelkem. 

Hosszú az út, s alkonyodik, 

kezed én nem eresztem. 

Hiszem, hogy legyızhetı az idı 

roppant hatalma… 

Együtt kell vigyáznunk még 

az eltévedt csillagra. 
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Kİ-SZABÓ IMRE  
 

 
Lehettem volna vegyészmérnök 

 
A buszt választotta, ezzel kényelmesen utazhat Váctól Pestig. Csak ült és gondolatok 

nélkül szemlélte a szeme elıtt elfutó tájat. Az út jobb oldalán, távolban a Visegrádi hegyek 
ívelt vonulata zárta a teljes panorámát. Balról, néhányszor az út, érintette a Szobi 
vasútvonalat, melyen sárgás, zöld, egybefüggı szerelvények futottak. Járt már erre korábban, 
nem volt ismeretlen a környezet. Több megálló után jobbról feltőnt a Duna melletti csápos 
kutak kıbıl kirakott halmai, melyek vizét a pestiek számár a Békésmegyeri Vízmővek 
győjtik egybe. Kíváncsi volt az út folytatására, mert közel hatvan éve, sokat járt erre. Ugyanis 
itt dolgozott, a külsı Váci úton, az akkori Pannónia Szırmeáru gyárban. Ahogy haladt a busz 
beljebb a városban, feltőnt, hogy az Izzó bejáratával szemben alacsony házak voltak, 
helyükön most McDonald’s gyors étterem reklámja kiálltja világgá, itt kaphatsz hamburgert, 
sült krumplit ketchuppel. Aztán még beljebb is eltőntek az út melletti, hajdan volt gyárak. 
Helyükön egy Praktiker nevet viselı áruház éktelenkedett nagy épületével, nagy parkolóval. 
Közvetlen szomszédságában egy kétszintes autószalon kiáltotta világgá márkáinak logóját. 

Most már izgalom fogta el, hiszen mindjárt odaérnek, ahol az a bizonyos szırméket 
cserzı, kimunkáló gyár állt, mőködött. Hirtelen jobbra balra kapkodta a fejét. A gyár 
emeletes, téglával kirakott épülete sehol. Eltőnt, helyette elegyengetett sárga földes placc 
emlékeztetett arra, aki tudta, hogy itt volt a gyár, ahol hét évig dolgozott. A terület jelenleg 
inkább egy foci pályára hasonlított, ahol talán az Újpest csapata folytathatna grudszerő 
labdajátékot. 

Eszébe jutott, itt lett volna vegyészmérnök, ha enged a csábításnak, innen ment volna 
nyugdíjba, ha a gyárral együtt megéri ezt az idıt, amikor búcsút mondhatott volna, azoknak a 
napoknak, amit itt eltöltött. 

Gondolataiban vissza pergette az eseményeket. 
Már négy éve dolgozott ebben a gyárban, amikor egyik délelıtt jött a mővezetı. 
– Figyeljen Szarvas, hívják a személyzetire – mondta és kísértetiesen mosolygott. 
Szarvas Géza elsıre fel sem fogta, mit mondtak neki. Gondolkozott, mit akarnak tıle a 

személyzetin. Nem tett ı semmi szabálytalanságot, hogy esetleg kirúgassák a gyárból. 
Hirtelen az az Óbudai lány jutott az eszébe, aki egy délelıtt elcsalta a lakására. Gimnazista 
volt, negyedikes. A Híradó moziban ismerkedtek meg. Barangoltak a városban, jót 
beszélgettek és a végén a lány lakásához értek. 

– Gyere be! – invitálta a lány. 
Szarvas Géza nem tétovázott, végig ment az udvari hosszú folyósón és természetességgel 

belépett a lakásba. A lány a szoba felé invitálta, majd elé állt és nyújtotta ölelésre kezeit. A 
fiú nem tétovázott, vissza ölelte és hamarosan a heverın kötöttek ki. 

Ezt a találkozást, amikor a lány anyja délelıttös mőszakban dolgozott, háromszor 
megismételték. Szarvas Gézának most ez a történet jutott eszébe, mert a lány anyja írt egy 
levelet a gyári KISZ titkárnak, melyben leírta, hogy Szarvas Géza elcsábította a lányát. A 
KISZ szervezet dorgálja meg a fiút és mondja meg neki nyomatékkal, hogy hagyja békén a 
lányát. İ még fiatal, még iskolába jár, az ilyen csábítók kapják meg a KISZ-tıl az eltiltást, 
erkölcstelen magatartásuk miatt. 

Ezt onnan tudta, hogy Kovács Pisti, a KISZ titkár szólt: – Mi a fenét csinálsz te a nıkkel? 
– Mondtam: semmi különöset, csak amit egy férfi szokott tenni. Aztán annyit mondott. – 
Csak óvatosan és megfontoltan! – mondta Kovács Pisti és kajánul mosolygott. 
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Biztosan ezért hívatnak – ötlött fel benne. – Én nem tehettem mást, csak amit a helyzet 
kínált! – magyarázta önmagának. 

Elıször bizonytalan léptekkel ment végig a gyár udvarán, de mire az emeletre vivı 
lépcsıhöz ért, magabiztosan rótta a lépcsıket. A személyzetis az elsı emeleten található, 
eléggé a folyosó végében. Szarvas Géza olvasta az ajtóra kitett cetliket, aztán megtalálta az 
ajtót. Rajta egy kis tábla, felirattal: Tóth Erzsébet személyzetis.  

Megállt az ajtóban, nagy levegıt vett, aztán kopogott. 
–Tessék! – hangzott bentrıl egy csilingelı nıi hang. Szarvas Géza ebbıl arra 

következtetett, ez egy fiatal nı lesz. Belépett. 
Most ıt érte a meglepetés. A szobában, az ajtóval szemközti oldalon, az íróasztal mögött, 

egy ötven év körüli hölgy ült. Barna haját kontyban felkötve, alakja eléggé termetes. Arca 
szép volt. de mindezt Szarvas Géza egy hang alapján, egy húszon egynehány éves nıben látta 
volna szívesen. De hát az élet ilyen, most csak a valóság alapján kell szemlélnie a helyzetet, 
mást nem tehet 

– Üdvözlöm! – mondta a csilingelı hangú, de korosabb alakot öltött személyzetis. – 
Foglaljon helyet! – és az asztal elıtt álló székre mutatott. 

Szavas Géza vegyes érzelmekkel, lassan leült. Vajon miért hívatták ıt? – futott át rajta a 
megválaszolatlan kérdés, de a hang, most is kedves csilingelı maradt. Gondolta nem lehet 
nagy baj, mert e hang mögött, csak jó szándék lehet. 

–Az elején kezdeném – mondta a személyzetis és kedvesen mosolygott. – Maga még 
fiatal és teli életkedvvel. Azt hiszem, nem lehet életcélja a gyárban a kenıpácolóknál eltölteni 
idejét – egy kis szünetet tartott. Szarvas Géza nyelt egy nagyot és megszólalt: 

– Jól tetszik gondolni. De hirtelen, mikor leszereltem a katonaságtól, nem volt más 
választásom – próbálta megmagyarázni mostani helyzetét. 

– Ez biztos így van! – nyugtatta a személyzetis. – De jobb volna távlatokban 
gondolkodni. 

Ez a mondat aztán fejbe vágta. 
– Most mire akar kilyukadni? Nısüljek meg, vegyem feleségül azt az óbudai gimnazista 

lányt. Az csak egy kaland volt, semmi több! – mondta önmagának, magyarázatként. 
Nem hagyott sok idıt a töprengésre a csilingelı hangú személyzetis, így folytatta: 
–Arra gondoltunk – egy kis szünetet tartott. Szarvas Géza felkészült a dörgedelmes 

eligazításra. A személyzetis folytatta: – Elküldenénk magát Veszprémbe, a Vegyipari 
Egyetemre. 

Itt Szarvas Géza fejében egy nagy kuszaság keletkezett. Hirtelen nyugalom szállta meg. 
nem a gimnazista lány a tét. Annál több, egy lehetıség, hogy egyetemen tanuljon. 

Az izgalomtól szinte belepirult az arca, a fülei valósággal, égtek. Nem tudott megszólalni, 
csak ült a széken és eszébe jutott a gimi, meg a kémia. Nem szerette ezt a tantárgyat. Biztosan 
a sok képlet miatt, amelyek egy kibogozhatatlan összevisszaságot mutattak mindig. 

Próbált azért hirtelen rendet teremteni fejében. Tudta és érezte, hogy itt valami 
sorsfordulóhoz jutott el az élete. De azt is érezte, mennyire nem volt kibékülve ezzel a 
tantárggyal. Még arra is emlékezett, hogy megfogadta, ezzel sohasem fog foglalkozni. 

Aztán próbálta gondolataiban ízlelgetni, amit most mondtak neki. Egyetem, 
vegyészmérnök. Aztán a kémia. Mire is emlékszik? – tette fel önmagának a kérdést. A 
képletek, szerves vegyületek, olyan, mint a víz, kén-dioxid, kénsav, salétromsav, szén-
monoxid. Még meg is dicsérte önmagát, hogy ennyire emlékszik, legalább is ezekre. Mégis 
viszolygás vett erıt rajta, hogy kémiával kelljen majd foglalkoznia. 

Egy kis szünetet tartott, ült szótlanul, a személyzetis sem vette elı csilingelı hangjait. 
Aztán eszébe jutott, mit mondtak a gimnáziumban, vizsga után: – a szerves vegyületek: 
Metán, Etán, Propán, Bután – te fiam így hagyod itt az iskolát! 
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A személyzetis elsıként, csupán a tényeket vázolta Szarvas Géza elıtt. Ebbıl csak a 
száraz valóság, de a nagy lehetıségek bontakoztak ki. Az eléggé hosszúra nyúlt szünet után, 
folytatta érveléseit. 

– Gondoljon bele, maga ismeri az itteni körülményeket. Már tisztában van a bırök 
kikészítését illetı folyamatával. Fiatal, ez egy szép távlat lenne a maga számára – mondta a 
személyzetis. Szép lassan beszélt, a csilingelı hang mindig jelen volt és ez jól hatott Szarvas 
Géza hangulatára. Csupán a kémia nem ment ki a fejébıl. Olyan érzése volt, mintha a 
koponyáját kémiai képletekkel töltötték volna tele. 

– Folytathatom a részletekkel is – itt egy kis szünetet tartott. – Természetesen nappali 
tagozatra kellene felvételt nyernie. Mi egy rendszeres, havi, vállalati ösztöndíjat nyújtanánk 
Önnek. Itt megállt és bátorítóan nézett Szarvas Gézára, aki csak szótlanul ült a széken. 
Hirtelen az a tény erısödött fel benne, felvételizni kellene, persze kémiából, az embert csak 
úgy nem veszik fel, ez aztán elkeserítette. Az ajánlatot elemezve, nagyvonalúnak tartotta, 
nem is gondolt arra, hogy egyszer ilyen lehetıség nyílik meg elıtte. 

– Ha végez, visszavárjuk. Ha megnısülne, akkor esetleg vállalati lakással is 
támogathatjuk! – fejezte be a személyzetis a felajánlott, teljes készletet. 

– Na, Szarvas Géza! – mondta önmagának. – Most megfogtak! Benne vagy a 
kutyaszorítóban! – azon töprengett, most hogyan kelljen felállnia és szépen kimennie ebbıl 
az irodából. Érezte, nem sértheti meg ezt az idıközben kedvessé vált, csilingelı hangú 
személyzetist, aki maga volt a teljes jóindulat. 

Valószínő, hogy a személyzetis észre vette Szarvas Géza töprengését és mintegy 
korosabb. tapasztaltabb nı. csendben indítványozta: 

– Gondolja át a hallottakat és térjünk vissza rá! 
Megkönnyebbült és megpróbált udvariasan köszönni, de szinte hang sem jött ki a torkán, 

csak azt vette észre, fogja a kilincset és kilép a folyósóra. 
Kábultan teltek a napok. Mindent, többször is átgondolt, de a kémia egy centivel sem 

közeledett hozzá. Mint egy nagy kıfal állt elıtte, melyet átmászni, semmi ereje sem volt. 
Érezte, ez a lehetıség szép, nagyon szép, de ı ezzel nem tud élni. 

Egy hónap múlva közölte a személyzetissel: – Köszönöm a lehetıséget, de nem nekem 
való foglalkozás ez a vegyészmérnökség. 

A személyzetis mosolygó arccal nézett rá és csilingelı hangján annyit mondott: é 
Rendben! 

Telt, múlt az idı, mint általában, természetesen ketyegett az óra és a napok is haladtak. 
Még egy jó darabig – pontosan három évig – ott dolgozott a gyárban. Közben csavargott, 
mint általában a megállapodástalan fiatalok, élte hétköznapi életét. Egyszer megismerkedett 
egy lánnyal, aki olyan gimnazista típusú volt, talán még hasonlított is ahhoz a bizonyos 
óbudai lányhoz. Elvette feleségül és vidékre költöztek a leány szüleihez. Szarvas Gézának 
munkát kerestek. Nem nagyon lehetett válogatni, abból kellett választani, ami ott akadt. 

Szarvas Géza továbbra sem szerette, nem kedvelte a kémiát. Mégis barátságot kellett 
kötnie vele. Most a közelben, a szomszéd faluban lévı, növényvédı szereket gyártó cégnél 
laboráns és méricskéli a vegyszereket, fejében kavarognak a vegyi képletek és egy idı után, 
már békésen is tud aludni. Elfogadja a H2O-t, természetesen mosakodáshoz. 
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MÁNDY GÁBOR 
 

A farkas üzlete Piroskával 
 

Délelıtt volt, ragyogóan sütött a nap. A sőrő erdı közepén viszont sötét volt, hiszen a 
lombok mindent beárnyékoltak. És ebben az árnyékos sőrőben ment Piroska egy kosárral. 
(Azért hívták Piroskának, mert egy piros kapucnis kabátka volt a kedvence, amitıl nem volt 
hajlandó megválni. Az igazi neve egyébként Lieberhaft Etelka volt, de ezt a nevet nagyon 
utálta, ezért ráhagyták a Piroskát.)  

Szóval ment, mendegélt, azon az úton, amelyiken már tegnap is meg tegnapelıtt is ment. 
Hogy miért ment azon az úton? Hát azért, mert volt egy nagymamája, aki az erdı másik felén 
lakott. Piroska az erdınek ezen a felén lakott a mamájával és a papájával, akik folyton 
veszekedtek. Piroska jobban szerette a Nagymamát, aki mindig kedves volt hozzá, szép 
meséket és dalokat ismert. Ezért hát szívesen vállalta a feladatot, ezt az ebédszállítást. 

A papa és a mama rendesen megpakolta a kosarat, részben azért, hogy a vén szipirtyó (ık 
röviden így nevezték a Nagymamát) ne akarjon mindenáron hozzájuk költözni, hiszen kevés 
volt a hely, az egész falat beborító 3D tévé, a zeneszekrény, a koloniál-garnitúra és a 
kondibicikli meg az evezıs gép mellett már nem maradt hely egy idıs néninek. Azt is el kell 
mondanunk, hogy a Nagymama régebben nem egyedül lakott az erdı másik végén, hanem a 
Nagypapával, de az agyvérzést kapott, és nem tudtak hozzá orvost hívni. Mire a hegyi 
mentısök felfogták, hogy hol van a házikó, addigra a Nagypapa meghalt. A Nagymama már 
csak az ı emléke miatt is szívesen lakott egyedül. 

Igen ám, de a bevásárló központok nagyon messze voltak, a városban, ahonnan még a 
kiszállítást sem vállalta egyik áruház sem. Így hát maradt a külön élés. Még szerencse, hogy a 
gyerekek (a Nagymama saját lánya és annak az erdész férje) ellátták ennivalóval. 

Szóval ment, mendegélt Piroska, a kosárral, a megszokott úton. Egyszer csak megtorpant. 
Elébe toppant a Farkas. (Régi vita volt, hogy az erdı a Farkasé-e vagy az erdıgazdaságé-e, de 
a kérdés úgy oldódott meg, hogy a Farkas hajlandó volt átjárást biztosítani az ingatlanon.) 

– Hova, hova, Piroska? – kérdezte a Farkas barátságosan. (Az ı nagypapája még 
vérszomjas fenevad volt, de az apja már liberális elveket vallott: „élni és élni hagyni”), ı 
pedig már teljes mértékben szocializálódott. Nem akart semmi rosszat, de azért meg kellett 
küzdenie az elıítéletekkel.  

Szóval társalogni kezdtek. Piroska egy kicsit félt a Farkastól, de egy könyvbıl karate-
leckéket vett, úgyhogy nem volt teljesen védtelen. 

– Megyek a Nagymamához, viszem neki a mai ebédet – mondta Piroska. 
A Farkas megszemlélte a kosár tartalmát. 
– Ó, ez nagyon sok egy idıs hölgynek– mondta.– Ennyi kalóriára biztosan nincs szüksége. 

– Mit akarsz ezzel mondani? 
– Azt, hogy éhes vagyok. Már három napja nem ettem. 
– Ez szomorú – mondta Piroska.. – De miért nem vadászol? Tele van az erdı nyúllal, 

pocokkal. 
– Már nem bírja a gyomrom. Ezek az emberi ételek sokkal jobban ízlenének. 
– De ha ezt elveszed tılem, akkor mit viszek a Nagymamának? 
– Fogok a Nagymamának nyulat, ı biztosan nagyon jól fız, elkészíti, még neked is jut 

belıle. Nekem pedig adsz ebbıl a sok finomságból. 
– Nem tudom kivárni, amíg te megfogod a nyulat – ellenkezett Piroska. 
– Véletlenül most is van nálam egy – mondta a Farkas, és a tarisznyájából elıhúzott egy 

mezei nyulat. – Egészen friss, még meleg. 
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– Nem bánom, belemegyek a cserébe, de mi lesz ebbıl a hasznom? – kérdezte Piroska, 
mert volt közgazdaságtani érzéke. 

– Hogyhogy mi? Hogy nem eszlek meg se téged, se a Nagymamát. Szerinted ez nem egy 
fair üzlet? 

– Fairnek fair, úgy gondolom –, szedte össze a gondolatait Piroska – de mi lesz, ha a 
Vadász jön, és lelı? 

– Nézd, kis galambom, a Vadásznak nincs jogcíme arra, hogy engem lelıjön, hiszen 
senkinek semmit nem vétettem. De ha makacskodik, akkor legfeljebb ıt is bevesszük az 
üzletbe. Neki is fogok nyulat, még a puskáját sem kell elsütnie, a nedves bokorban sem kell 
guggolnia. 

Hát így történt. A Farkas odaadta a nyulat, és válogatott a kosárban lévı sok finomságból. 
Piroska elköszönt a Farkastól, és ment tovább. A Nagymama nagyon megörült a friss 

nyúlhúsnak, és rögtön neki is állt, hogy megsüsse. Ezeket a készételeket már ı is unta egy 
kicsit. A Vadász tényleg belement az üzletbe, mert már egy kicsit ı is unta a sok járkálást 
meg rejtızködést. A mese minden szereplıje boldogan élt, nap-nap után, hogy ezt a mesét 
mindig el lehessen mesélni. 
 
 
Mándy Gábor irodalmi blogja:  
https://mandyrodalom.blogspot.com/2020/02/a-farkas-uzlete-piroskaval.html 
 
 
 
 
 

 
 

Fotó: FEIGE MÁRTA  
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NYAKÓ ATTILA: Beautifül 
 
Fülöp három füllel érkezett világra, 
szülei sokallták, de ez van, hiába… 
Egész hozzánıttek hosszú évek alatt, 
csak az egyik állt el, kettı szépen tapadt. 
 
Irigykedtek rá a zenesulis társak: 
abszolút hallása van ennek a srácnak! 
Csajoknak is tetszett, odavoltak érte, 
olyan picassói rajongással értve… 
 
Üstökösként robbant, mint akit várt a bolt, 
az optika-biznisz jó korán rárabolt: 
fülledt kifutókon párolgott a Ray-Ban, 
monokinis hosztesz kísérte az éjben. 
 
Pillanatok alatt vette be a várat, 
csúcsra volt járatva minden hallójárat. 
Fellépések, bulik, forgatások, színpad, 
menı magazinok, világhírnév, címlap! 

Karrierje ívelt, siker sikert hozott, 
hibbant üzemorvos neki nem sugdosott. 
Azt beszélték, látta a hangokat is tán,  
büszkén vezetett a fülszépség-ranglistán! 
 
Tudjuk, a zenitrıl csak lefelé visz út, 
ritkán látni ma az egykor vidám fiút. 
Új modellek jöttek, karcsú kagylók, cimpák, 
Fülöpöt mellızték sajnos egyre inkább. 
 
Állásinterjúkon süket fülekre lelt, 
mentálisan sérült, üres lett és levert. 
Nem kereste kegyét napszemüveg, kotta, 
nıknek már derogált, divatszakma dobta. 
 
Révfülöpnél kapták nemrég lencsevégre, 
ki tudja mi szándék vitte ki a stégre? 
Magába roskadva bánatosan ült és 
inhalált valami pszichoaktív fülsprayt… 
 

 
Grafika: TRAUTSCH TIMEA  
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VERMES GYÖRGY 
 
Haikuk  
(magyarul, angolul, a szerzı fordításában) 
 
 
A mazsola az    The raisin is a 
Riadt arcú szılıszem,   Frightened face fruit of winegrape 
Igen zamatos.    Very delicious 
 
Nem sokat költök    Psychotherapy. 
Pszichoterápiára.    Does not cost too much for me. 
Nincs rá szükségem!   I do not need it! 
 
Mért írsz a szexrıl?    Why are you writing 
Mert kimeríthetetlen   About Sex? It's beautiful 
Csodás téma ez!    and endless subject! 
 
A levegıbe     I am staring to 
Belebámulok este.    The air of the evening time. 
Mi mindent látni!    So much you can see! 
 
Fogadd el, amit    You have to accept 
Eléd tesz az Életed.    What the Life is offering. 
Öröm lesz benne!    Pleasure will be in! 
 
Amíg lószar van,    Until there's horse shit 
Szegény anyám így mondta,  My poor mother said to me, 
Hát veréb is van!    There are sparrows too! 
 
Ha csúnya nıvel    If you see me as 
Látsz összeölelkezve,   Embracing ugly women 
Tudd, hogy verekszünk!   Know, we are fighting! 
 
Akkor szeress, ha    Love me, when I don't 
Nem érdemlem meg. Ekkor  Merit it. I do need it 
Van rá szükségem!    that very moment 
 
Mindig nagy élet    Always there is life 
Van madáretetınél,    At the feeding place of birds. 
Örömröpködés!    Flying happily! 
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HALÁSZ ERZSÉBET 
 
 

Gerinc-próba 
 

Erıs remegést érzel, cigarettáért kotorászol, mert látod magad, ahogy hálás kutyaképpel 
gazdád kedvére végrehajtod a zavaros és ostoba instrukciókat. Cigarettát nem találsz (mert 
hogy 10 éve leszoktál), de választ igen: NEM! Az öntelt mosoly lehervad a zsír- és festék-dús 
ábrázatról: 

– Mi van? Tudja, hány ilyen vén tyúk boldog lenne… 
– Legyen. 
– Mi? 
– Boldog a sok vén tyúk. 
Döbbenten állt, nem értette, miért nem kapsz két kézzel az ajánlatán, hisz ı biztosított, 

hogy „itt nem kell megszakadni”. Arra nem is gondolt, hogy egy jelentkezı dolgozni akar, 
mert egy rossz megszólalása miatt nyugdíjba kellett mennie. 

A rémület egekig ért benned, mikor a hatalom birtokosa negédes mosollyal odaszólt, 
hogy „írjon pár sort a munkaügyisnek, hogy nyugdíjba akar menni.”  

– De nem akarok –, kiáltottad –, csak az orvos… 
– Már nem lehet visszavonni –, mondta, egy lesöprı mozdulat kíséretében, és már ott se 

volt. Viszont ott volt a munkaügyis, nyomta a kezébe a papírt, tollat. És már ott toporgott 
rengeteg ékszerrel és bıséges sminkkel a leendı tulajdonos. A világirodalom „ avítt” 
termékeire természetesen nem tartott igényt. 

 
Aki szedett már szét 25 évig becézgetett könyv-kirakatot, csupaszított le polcokat, 

melyeket úgy gyarapított, mintha a sajátja lenne, szakította be kezét a kulcstartóval, mert az 
beleszaladt a kezébe, nem akarta adni a kulcsokat… az nem kívánja az esetleges ellenségének 
se, hogy ezt végigélje. A fiókok megannyi kincsei szatyorba rakva értelmüket vesztették: 
ceruzacsonkokká, tollbetétekké, könyvújságok halmazává – vagyis szimpla tárgyakká váltak. 

 
A felsebzett kéz cigarettát keresgél a 10 év elıtti rutinnal. Megérti ezt valaki, hogy miért 

nem fogadta el a munkaélményt nem adó, taposómalom ajánlatot? Tudod, hogy 100-an 
kapnak rajta. Mégis… ha nemet tudtál mondani, akkor NE menj a trafikba!!! 
 

* 
 

Friss levegı – és nyugalom 
 
Fiatal férfi temetésérıl hozott hazafelé a vonat. Kérésre ott töltöttem az éjszakát, hogy ne 

maradjon egyedül az özvegy. Meg rám fér a friss vidéki levegı és csend. 
Fojtogató köhögés ébresztett – és furcsa monoton zsongás. Kinézek. Nagy bögrékkel 

jönnek a konyhából – még alig pirkadt. Köhögnek, rekedtek az éhgyomorra cigarettától. A 
lánya csak kávéra és cigarettára szállt ki az autóból. Minden reggel beugrik, együtt kezdik a 
napot. A lány büszkén mutat a hasára: már megmozdult. Jönnek a részvét-nyilvánítók, 
melegszik a kávé. Hatalmas csikk-halom mindenfelé. Csak kávés bögrék és hamutálak 
uralják a nagy asztalt.(A fiatal férfi tüdırákban halt meg!) 

A vonaton egyedüli utas voltam a leghátsó kocsiban. Korom-sötét tájon robogtunk, csak 
néha villant fel egy-egy település fénye. Hátizsákos fiú nyitott be. Levágta magát az ajtó 
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melletti ülésre, de hátra – hátrafordult, felém nézegetve. Jó nehéz keresztrejtvénybe bújtam –, 
a pislákoló fénynél is boldogultam –, de egyszerre rám tört a félelem. Sokat utaztam ezen a 
vonalon hajdan, éjszaka is, de félelemben soha. Közelmúltbeli képek – hírek támadtak rám: 
letépett láncok, fülbevalók. Milyen szerencse – gondoltam, hogy nem örököltem még azt a 
vékonyka láncot sem… Csak egy könyv van nálam, meg egy pár szál virág a csomagtartóban. 
A kabátom is mőbır – de valódinak látszik –, ijesztgetem-bátorítgatom magam, és jól 
ráhajoltam a keresztrejtvényre, hogy ne lássam, hogy egészen hátrafordulva ül, felém nézve. 
Az elızı kocsi ajtaját csapta be a kalauz, mikor a lassító vonatról leugrott a srác. 

Szakadó, hideg esıben érkeztem haza. Ahogy bezártam az ajtót, ledobtam a vizes cipıt, 
kabátot, minden lámpát felkapcsoltam, legmagasabbra állítottam a főtést – és valami nagy, 
szép boldogság cirógatta a szívemet: itthon vagyok, csendben, nyugalomban. És akkor 
egymás után kétszer – ırült hangerıvel – fölberregett a lakáscsengım. De mint egy 
földrengés! Talán meghibbantam, és most gumiszobába visznek – motyoghattam –, és 
kitártam a bejárati ajtót. Egy hatalmasra kigyúrt, fülig tetovált fiú lobogtatott valami 
táblázatot, amiben lassan felismertem a mosógépem kezelési útmutatóját, lassan a fiút is 
sikerült beazonosítanom. Mondja: Reggel mosni akartak, de a mama a kórházból hazatérve 
elfelejtette, hogyan mőködik a mosógép. A férj és a fiú pedig még soha nem mostak. Várták 
egész nap, hogy megzörrenjen a kulcsom a zárban. A szerelı mondta, hogy már csak nekem 
van ilyen ısrégi gépem a házban, majd én elmagyarázom. Elnézést kért a „kissé szokatlan” 
idıpontért, megköszönte a magyarázatot – és már ott se volt.  

Az órára néztem: éjjel 11 óra volt. Az ajtót bezárva, kitört belılem a felszabadult, véget 
érni nem akaró nevetés. 

 
 
 

 

 
 

Aratás után 
 

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA  
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HORVÁTH–HOITSY EDIT 
 

A keskeny úton vissza 
 
Uram ! – én nem megyek tovább – 
én visszafordulok ! 
Miféle út ez ?! Szők és kövecses, 
és nem tudom, hogy mikor csap le rám 
a zsivány, 
útonálló rettenet ! 
Nincs angyalkórus, dal se csendül; 
dicsıítı fanfár se zendül, 
mint királyi bevonuláskor ! 
Csak vackor hull reám a fákról, 
fanyar – megsebzi nyelvemet ! 
Uram – én tovább nem megyek ! 
A csend nem peng, mint eolhárfa – 
szívszorító nyikorgása: 
szúette vén palló árok felett. 
A hallgatás bozót mögül huhog. 
Én – visszafordulok ! 
Glóriás kereszt sem vezet; 
keresztben egymást metszı árnyak, 
rögön, mint táborhelyen állnak, 
majd hullnak – mily fegyvertıl ? – nem tudom. 
Holdtalan éj kúszik a szők úton 
s nyüszít, mint árva, 
háztól elvert vén eb – kizárva. 
S a Fény, az Édes, 
az üdvöt hirdetı szövétnek 
csak messzi, vértelen derengés ! 
Uram ! – én visszamennék ! 
Engem a széles úton várnak 
– s nem látomások, nem testetlen árnyak, 
egy derős, szertelen világ; 
mint tálon vérnarancs, napsárga, 
édes gyümölcs – úgy kínálja magát. 
A pázsit 
virággal hintve hentergésre csábít, 
s nem tilalom vár, de parancs: 
élvezd az életet, 
  mint habzó italt, nem fogyó gerezdet; 
  kincsét buja szılıhegyeknek, 
  s kiforrt, sőrő levét, 
  mibıl sikongó nevetés 
  s hujjogó s korlátlan öröm 
  szimfóniája szól –, s csap égig, 
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  a széles úton végig 
  a lármás hangözön ! 
 
  Csak dıl, csak dıl 
  a negédes zene, 
  mint pingált verklibıl ! 
  És senkit nem bánt, hogy hamis 
  a szöveg is - a szólam is; 
  minek is kellene 
  kristálytisztának lennie 
  e zajos, örömparki vursliban ? 
  Visszamegyek, Uram ! 
 
De látom: ott, 
messze, hol párhuzamos, 
széles vonalak összeérnek, 
ott vár a nemszeretem Végzet ! 
Földbıl tör fel, mint bányalég 
aknából – 
lazúros, csillogó egét 
illúzióknak vastag, 
vörös és barna füsttel fedve; 
hamuesı hull levelekre 
s az öröm-ódák elhallgatnak. 
 
És hosszan, kanyargón, mint ördögnyelvek 
nyaldossák alját súlyos fellegeknek 
a kárhozati lángok. 
 
  Uram ! ha most megállok 
  s tétován, tépelıdve várok 
  egy szóra, bíztatóra, megvetsz érte ? 
 
  Csak egy ujjadat nyújtsd felém, 
  egyetlen Igéd halljam én, 
  nem testi füllel – 
  tántorgó szivemmel; 
 
  s ha lassan, botorkálva indulok 
  és közben meg-meg torpanok 
  bátorítást remélve, 
  újra megállva - megvetsz érte ? 
  Csak egy sugárka, fényfonálka 
  hulljon utamra – én megyek, 
  oda, ahol a rengeteg 
  szélsı szélén a Fény rezeg. 
  Sosem foszló szivárvány íve leng. 
 
  Szánó Szived legyen velem. 
  És én – megyek... 
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BİSZE ÉVA 

 
Gyönyörő és embertelen… 
 
Gyönyörő és embertelen  
az élet... 
Kik naponta megélik, 
menekülnének… 
hajón, gyalog, országokon át, 
csak el, csak el… 
Hazát! 
Családdal, baráttal, emésztı 
magánnyal… 
Pénzt, vagyont, mindent a  
mentésért. 
Gyönyör! 
Új élet ígéret. új haza, 
reménység… 
országhatár, kerítés, 
felejtés… 
Vissza, vissza! 
Még az álom is olyan 
furcsa… 
Menekültnek az éj 
azt sem hagyja… 
hogy a földet megsimítsa… 
Sem a régit, sem az újat. 
Haza nélkül 
meg nem újulhat! 
Az élet gyönyörő és 
könyörtelen… 
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KOZÁK MARI 
 

Olyanban… 
  
– Olyan világban élünk – kezdte anyám, majd csak forgatta gondolatait fejében, aztán az 

ujján is végigvezette valamennyit, majd elhallgatott és nézett ki az ablakon. 
– Milyenben? – néztem rá, míg igazgattam karján az öreg pulóver megfordult ráncait. 
– Hát olyanban, na! – súgta – olyanban, ami még nem volt. 
– Te meg ezt honnan tudod? – nevettem rá és álltam meg elıtte. – Hisz, ki sem tudsz 

lépni az ajtón, nem is igen jönnek hozzád, hogy errıl beszélgessetek. 
– Tudom! – emelte fel szemöldökét – Látom a hírekben. 
– Az kell neked, hírek, drága anyám. Inkább a meséket nézd, meg a táncolós filmeket – 

így nevezi a régi-régi szerelmes filmeket. 
– Azokat unom – szólt, majd befordult a fal felé. 
Gondoltam aludni akar, így aztán leültem néhány percre, hogy derekam is pihenjen kicsit. 
Olyan világban… zakatoltak fülemben anyám szavai. Nekünk még vannak emlékeink, 

arról a másikról, de az unokáknak… 
  
Anyám halk szuszogása egész hozzámig szaladt, majd a függönyrojtján megpihent kicsit, 

onnan a fotel karjára ült és a csenddel nézett farkasszemet. Lehunyt pillái alatt régi emlékek 
kergették egymást. Ujjai összeölelkezve pihentek ölében, válla a falnak támaszkodott, az meg 
simogatta, becézgette – tán még dúdolt is neki egy régi altatódalt. 

Arcán kisimultak a ráncok, szája sarkában egy huncut kis mosoly várta, hogy ébredjen. 
Olyan világban… bizony az a szép világ, a gyermekkor világa, még ma is hazatalál, és 

vidám nevetéssel kopogtat az ajtómon. A sok bajomról is megfeledkeztem – hátradıltem az 
öreg kanapé ölében, és víg tavaszokat, bolondos nyarakat idéztem magam elé.  

Az ablakon benézett a vén akác, levelei vidám táncot jártak a széllel. Milli a sárga macska 
a párkányon aludt, kölykei a bokor alatt hősölve várták anyjuk ébredését. A csend a lépcsın 
pihent, madarak veszekedtek a diófa terebélyes lombja közt, egy csiga félúton megállt, hogy 
kipihenje a hosszú út fáradalmait, amit két főszál közt tett meg. 

  
Tán nyolcéves, ha lehettem – villant fel bennem egy emlék, néhány pillanata – 

nagyanyám maga mellé ültetett a kapu elıtti padra, majd halkan kérdezte: 
– Marim, akarsz te ma cipót sütni? 
Nem igazán akaródzott, de hogyan is mondhatnám én ezt, az én tündérnagyanyámnak. 

Nagy bólogatások közepette erısítettem meg hitében, hogy bíz én erre, csak erre vágyok. 
Közben átlestem válla felett, és szomorúan láttam, hogy a szomszédgyerekek már a 
homokban ülnek és nevetgélnek.  

– No, akkor mire várunk? – nézett rám nagyanya – Már így is elkéstünk. 
Vajon honnan? – akartam kérdezni – de idıben lenyeltem a mondandómat. 
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Fehér kötény került a derekamra, a vén teknı már a lisztnek örvendezett, és az 
öregkovász is ott serénykedett a helyén.  

– Kis só, csipet cukor – mosolygott rám huncutul nagyanya –, aztán jöhet-mehet a 
dagasztás. 

– Én mondanám, hogy menjen! – duzzogtam magamban, de megint csak a nyelvemig 
jutottak el a szavak, ott aztán állj-t parancsolt nekik az eszem. 

Az öklöm már a liszttel beszélgetett, ujjaim örültek a puhaság simogatásának, szám 
sarkába is odaköltözött egy soványka kis mosoly. Hátam még viaskodott a hajlással, ám 
néhány pillanat múlva, azt is elfeledte, hogy valaha fájt. Gyúrtam, dagasztottam az én kis 
cipómat, miközben rálestem a kenyérre, aki a nagyanyám öklei alatt viháncolt. 

– No, ezzel is meglennénk – nézett rám az ötlet kitalálója. – Most leülünk, aztán adunk a 
derekunknak egy kis idıt, hogy magához térjen. Ültünk és hallgattunk, a csend is velünk 
pihent. 

Míg a kenyér és a cipócska pihengélt a fehér terítı alatt, addig a kemencében is elkészült 
a fészke a finom éteknek. 

– Nézd már, te lány! – érintette meg vállamat anyókám. – Már majdnem kiszaladnak a 
tekenıbıl a kenyerek. Asztalra borítottuk ıket, aztán formára igazítottuk, majd óvatosan 
ejtettünk vágást az arcukon, és vizes tenyerünk, simára csókolta a képüket. 

– No, mehetnek a meleg fészekbe – mondta nagyanya, és már ültette is lapátra a formás 
istenadtákat (nagyanyám így hívta a kenyeret). 

Míg azok sültek, mi elvégeztük a kisebb munkákat az ólban és az udvaron, majd egy 
vödör vizet vittünk a tehénke elé. Mire ezzel végeztünk, a kenyér illata utánunk szaladt az 
udvar végibe, mi meg siettünk a kemencéhez, nehogy megharagudjon, és túl barnára pirítsa a 
bennülıket… 

  
– Olyan világban élünk – már majdnem elfeledtem, hogy anyámnál üldögélek és várom, 

hogy pillái alól tovafussanak az álmok. 
– Olyanban anyám – néztem rá és elnevettem magam. 
– Na, akkor ezt meg is beszéltük – legyintett a kezével. – Már tegyük is félre, hogy 

mesélhess nekem. 
– Mirıl akarsz hallani? – kérdeztem, de már azon járt az eszem, hogyan vegyem én rá 

arra, hogy beszéljen nekem a gyermekkoráról. 
– Nem tudom, talán arról… 
Vártam, hogy mirıl, de a válasz elmaradt, ám helyette megérkeztek azok a csodás 

történetek, abból a régbıl, ahol még szebb és jobb, meg igazabb és csalásmentes volt minden. 
Anyám így mondta, hát legyen is így! 

Ültünk csendben néhány percig, majd anyám elgurította a mese fonalát, én meg nem 
gyıztem utána szaladni. A délután lassan estébe fordult, ám a mesék csak jöttek és jöttek, 
ácsorogtak az ajtó elıtt, várva, hogy valaki beengedje ıket. 
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BAK RITA 
 

Tükör  

 

Poros felület. 

Nem látom az arcom. 

A te arcod sem, 

A hátam mögött 

állsz. 

Félek tıled. 

Nem tudom, 

kedvesen 

átölelnél-e, 

vagy csak vizslatsz, 

mindent megfelelıen 

csinálok-e, 

a fogmosását, 

szájöblögetést, 

kéztörlést. 

Mőanyag  halak 

fickándozása 

a kádban. 

Megérinted a vállam. 

Elbúcsúzol. 

 

Talán majd este- 
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PAYER IMRE 
 
Forgóajtóban benneszorult idı 
 
Ha feltekintesz, vattafehér az ég. 

Mennél elıre, nem visz a mozdulat. 

 Csak körbe-körbe: napok sodra. 

Nem tudod azt, hova lök majd. Fel? Le? 

 

Forgóajtóban benneszorult  idı. 

(A megrekedt fény és a rekedt szitok...) 

 És egyre gyorsabban pörög, már 

  tett s a tekintet eloszlik. Vész el. 

 

Nincs mód kitörnöd. Vattafehér az ég. 

Hegyes kiáltás? Vad, nyomuló erı? 

 Magába nyel a forgás, pörget. 

  Nem visz a mozdulat, nincs elıre - -  
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Fotók: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN  

 
 

 

MELOTAI NYILAS SÁMUEL  szoborpárosa a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc 

Szeretet u. 7. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (korábban 27. Számú Általános 
Iskola) homlokzatán található. Felállítás, 1957.  –  A lány és a fiú olvasás közben lettek 
megörökítve és egy-egy szoborfülkébe elhelyezve. Öltözékük a korra jellemzı, kellı 
komolysággal tanulnak.* 

* 
https://www.kozterkep.hu/23991/Tanulok_Miskolc_1957.html 
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HOGYA GYÖRGY 
 

Mielıtt Berlioz meghalt… 
(Ártatlan tréfa Bulgakov születésének 125. évfordulója tiszteletére) 

 
Egy meleg tavaszi estén, az alkonyat órájában, a Patriarsije Prudin három férfiú jelent 

meg. Az egyik negyvenéves forma, kövérkés, alacsony, kopasz fekete emberke, szürke nyári 
öltönyt viselt, elegáns kalapját a kezében tartotta, gondosan borotvált arcát istentelen 
nagymérető, fekete csontkeretes pápaszem ékesítette. Egyik társa jóval fiatalabb s vállasabb 
volt nála, borzas haján tarkójáig hátratolt kockás sapka; öltözéke kockás sportingbıl, győrött 
fehér nadrágból, fekete szandálból állt. A társaság harmadik tagjaként fekete szemő, hegyes 
kecskeszakállú, leginkább kalózkapitányra hasonlító magabiztos férfi lépkedett velük.  

A díszes társaság elsı tagja nem más, mint Mihail Alekszandrovics Berlioz, egy vaskos 
irodalmi folyóirat szerkesztıje, társa Ivan Nyikolajevics Ponirjov a fiatal költı, a 
kalózkapitányhoz hasonlító egyén pedig maga Arcsibald Arcsibaldovics a Gribojedov, az 
Írószövetség éttermének fınöke. Ez utóbbinak feladata aznap, azaz 1938.március 26-án 
Berliozt szolgálati kocsival az esti vezetıségi győlésre elvinni, amely győlés történetesen – és 
hagyományosan – épp a Gribojedovban tartatott volna. Miután feladata teljesítéséig még volt 
ideje, a másik két fél beszélgetésébe nem is kapcsolódott be, inkább saját gondolataival 
foglalta el magát. Nem is igen szeretett efféle témákban nyilatkozni. Élt-e Jézus vagy sem? 
Ugyan nem mindegy ma már? 

Ugyanis Berlioz és Ponirjov éppen ebben a felettébb kényes témában igyekeztek tisztázni 
bizonyos félreértéseket. 

Amikor a „Sör, ásványvíz” feliratú tarkára mázolt bódéhoz értek, felfüggesztették élénk 
beszélgetésüket és ásványvizet kértek. 

– Ásványvíz nincs –jelentette ki az eladónı és miért, miért sem, megsértıdött. Pontosan 
úgy, mint az a szerkesztı, aki neki nem tetszı kéziratot kap kézhez. 

– Sör van? – tudakolta Berlioz tikkadtan. 
– Estére hozzák. 
– Hát mi van? – kérdezte Berlioz. 
– Kajszibarackszörp, de meleg. 
– Mindegy, akkor adjon kajszibarackszörpöt! – majd látva Arcsibald Arcsibaldovics 

megvetı és elutasító fintorát hozzátette: – Kettıt. 
Miután fizetett, Ponirjovval megitták a sárga színő habos szörpöt és leültek az egyik 

padra arccal a tónak s háttal a  Bronnaja utcának. 
– Nos tehát – folytatta Berlioz, mintha abba sem hagyta volna. – Végsı soron ön nem is 

ott követte el a hibát, hogy Jézust ilyennek vagy olyannak festette le, hanem azzal, hogy 
írásával fél-re-ve-zet-te olvasóinkat, hiszen az ön által leírtak alapján eleve azzal kell 
szembesülniük, hogy Jézus létezett. Az írásnak pedig egyértelmővé kellett volna tennie, hogy 
Jézus csupán mítosz. Hogy úgy mondjam: Kitaláció! 

Ekkor azonban Arcsibald Arcsibaldovics diszkrét köhintése zavarta a meg az okfejtést és 
vonta magára Berlioz figyelmét. Valóban, a környezetükben egy apró változás történt, amivel 
hirtelen, éppen a szemfüles Arcsibald Arcsibaldovics köhintése révén kellett szembesülnie a 
két írónak. Egy ismeretlen férfi ült a szomszédos padon. Pedig esküdni mertek volna rá, hogy 
pár pillanattal elıbb még kihalt volt a környék, nem számítva az ásványvizes bódé 
eladónıjét, aki csendesen húzódott meg a bódé árnyékában, és isten tudja mivel múlatta az 
idıt. 

A férfi azonban ott ült a szomszédos padon, elegánsan kihúzva magát és elmélyülten 
szemlélte a tó túlpartján fekvı emeletes bérházakat. 
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Mikor észrevette a három férfi diszkrét pillantását, elmosolyodott, s mint aki épp erre a 
pillanatra várt, felpattant a padjáról, hozzájuk lépett és megemelte a kalapját. 

– Elnézést, hogy hívatlanul és kéretlenül beleavatkozom a beszélgetésükbe – szólalt meg 
idegenes hangsúllyal –, de akaratlanul is meghallottam mirıl beszélgetnek. 

Ponirjov gyanakodva, Berlioz ıszinte kíváncsisággal Arcsibald Arcsibaldovics pedig a 
szokásos fölényességével tekintett a közbeszólóra, aki egyébként fekete, jól szabott öltönyben 
állt elıttük, amely kiadta karcsú, magas, izmos alakját. 

– Külföldi – állapították meg magukban egybehangzóan. 
– Mi a fenét akarhat? – ez volt a következı, ami átfutott az agyukon.  
– Ha jól hallottam, ön azt állítja, hogy Jézus nem létezett – mondta szép lassan 

hangsúlyozva az idegen, óvatosan, mint aki attól tart, félreértett valamit.   
– Így van – értetlenkedett Berlioz. – Van valami észrevétele ezzel kapcsolatban? – 

érdeklıdött kihívóan, és abban a meggyızıdésben, hogy az idegen olyan pályára lépett, 
amelyen nincs sok esélye. 

– Már bocsásson meg kedves Mihail Alexandrovics… 
– Ön tudja a nevemet? – Berlioz meghökkent. 
– Ki ne ismerné önöket, kedves Mihail Alexandrovics – szólt az idegen, és honnan, 

honnan nem, elıkapta az egyik irodalmi folyóiratot, amely ráadásul épp Mihail 
Alexandrovics cikkénél nyílott ki. 

– Önt még külföldön is ismerjük – mondta kissé behízelkedı hangsúllyal, majd miután 
észrevette, hogy társadalmi kötelezettségének még távolról sem tett eleget, bocsánatot kért és 
mindegyiküknek átnyújtott egy-egy névjegykártyát.  

– Woland professzor vagyok, a mágia nagymestere, és felsıbb hívásra érkeztem az önök 
országába. A „felsıbb hívásra” kifejezésnél szemével az égre pillantott, ami 
kétségbevonhatatlanná tette ittléte jogosságát. 

Ettıl mindhárman megnyugodtak. 
– Hogy ez nem jutott eszembe – csapott képzeletbeli homlokára Ponirjov.  
– Így már mindjárt más – nyugtázta Berlioz. –Ez min-dent megmagyaráz. – A „mindent” 

szót erısen megnyomta, remélve hogy a hangsúly kellıképp kifejezi a külföldi illuzionisták 
és csepőrágók iránt érzett fenntartását. 

– Ugyan miért lenne más? – csodálkozott Woland. – A kérdés mindezek után is jogosnak 
tőnik számomra, s attól kell tartanom, hogy az ön válasza távol áll majd a minden 
megmagyarázásától…– a minden szót ı is hangsúlyosan ejtette, s közben gúnyosan 
mosolygott.  

– Már úgy értem – Berlioz hebegett. 
– Tudom, hogy hogyan értette – nyugtatta meg az idegen – s továbbra is fenntartom, hogy 

az ön magyarázata egyrészt – itt felemelte a jobb hüvelykujját – távolról sem lesz 
megnyugtató, másrészt – most a jobb mutatóujj következett – ugyancsak messze lesz a 
minden magyarázatától. Sıt, hogy ıszinte legyek ön tel-jes-ség-gel-al-kal-mat-lan az 
ilyesfajta vitához. 

Látva Berlioz meglepett ábrázatát azonnal folytatta: – A vitához ugyanis a  tárgy ismerete 
szükséges. Ugye, ebben egyet éretünk? –s meg sem várva a másik válaszát folytatta: – Ön 
pedig szemmel láthatóan semmiféle ismerettel nem rendelkezik vitánk tárgyáról, mármint az 
említett személyrıl – tenyerét összecsapva szélesen mosolygott saját igazán. 

– Erre mibıl következtet, ha szabad kérdeznem? – kérdezte gıgösen Berlioz. – Tény, 
hogy régebben sokak számára elérhetetlen, vagy legalábbis nehezen elérhetı volt a tudás, de 
a mi társadalmunk lehetıséget nyújt mindenkinek a tanuláshoz. Mára már egyre többen 
látják, hogy a kereszténység nem fedezett fel semmi újat, a régi keleti vallásokból merítette a 
szőz szülte isten, mármint Jézus gondolatát, aki értelemszerően éppúgy nem élt, mint elıdei. 
Épp erre hívtam fel fiatal barátom figyelmét. – Berlioz úgy érezte kellıen hangot adott 
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öntudatos hozzáállásának s elég érthetıen elmagyarázta ennek az idegen állampolgárnak 
államuk oktatásügyének fejlıdési irányát. 

– Értem –felelte röviden Woland. – És önök nyilván osztják Mihail Alexandrovics 
véleményét. – A mondatot ugyan kijelentı módban kezdte, de a végét érdekes hangsúllyal 
oly módon alakította kérdıre, hogy nem lehetett rá nem válaszolni. 

– A lehetı leghatározottabban egyetértek! – felelte Ponirjov dacos elszántsággal, amelybe 
az idegen iránt érzett ellenszenve is szerepet játszott. 

– I-igen, hogyne…– morogta bajsza alatt Arcsibald Arcsibaldovics, amibıl egyébként 
úgy tőnt ki, hogy ez a téma nem foglalkoztatja különösebben. Miként semmilyen más téma 
sem érdekelte, hacsak nem kecsegtetett valami jobb kereseti lehetıséggel. 

– Nos, azzal, hogy a kereszténység nem talált fel semmi újat, jómagam is egyetértek, 
hiszen mint tudják, és különösen ön, kedves Mihail Alexandrovics, minél inkább változnak a 
dolgok, annál hasonlóbbak maradnak önmagukhoz. – Woland ujjhegyeit összeérintve 
folytatta – Ahogy egy kedves ismerısöm fogalmazott: „A történelem jelmondata akár az is 
lehetne: eadem, sed aliter. (Ugyanaz, de másként.)“ Mindezek ellenére, hogy a mai ember 
számára a régi korok eseményeinek megértése, értelmezése nem kötelesség, úgy vélem a régi 
idık történései szabad értelmezésének joga olyan jog, amelyért érdemes szót emelni. – Ujját 
figyelmeztetıen felemelte, s szigorúan nézett az elıtte ülıkre. 

Berlioznak hirtelen – maga sem tudta miért – Csehov egyik írása jutott eszébe, amely ha 
nem téved, akkor a Fekete barát címet viselte. Egyre inkább olyasmi érzése kerekedett, mint 
amikor Csehov hıse, Kovrin a fekete baráttal találkozott. Ez utóbbi megjelenésével inkább 
egy látomáshoz hasonlítható, és ez a mai találkozás is inkább egy látomást idézett fel 
Berliozban. 

– Éppen ezért korunk nagy feladata, hogy hangsúlyozza az emberi cselekedetekben tetten 
érhetı logikát, hasznosságot, ugyanakkor a mővészetben leszámoljon minden absztrakcióval, 
misztikummal, szóval mindazzal, ami nem látható. Mint mondjuk, Isten vagy éppen Jézus 
személye – vágta oda határozott hangon, bár gyomra remegett az izgalomtól. 

– Óó! –kiáltott fel az idegen. – Tehát nem csak Jézus nem élt, de Isten sincs! Hát persze, 
persze! „A gondolkodó emberek szükségszerően materialisták. Az anyagban keresik az 
igazságot, mert hiszen másban nem kereshetik, mert csakis anyagot látnak, hallanak és 
tapintanak. Szükségszerően csakis ott kereshetik az igazságot, ahova elér a mikroszkópjuk, 
a szondájuk, a késük..” – ezeket a gondolatokat, ha nem tévedek, Anton Pavlovics Csehov 
írta le... – lopva Berliozra nézett, akiben meghőlt a vér. 

– Hogy jutott eszébe éppen Anton Pavlovics? – tette fel a kérdést hüledezve, persze csak 
önmagának. 

– Az ismétlıdés végigkíséri a történelmünket, kedves Mihail Alexandrovics. Hogy csak 
egy egyszerő példát említsek, s ha már véletlenül épp Anton Pavlovics került szóba, a Fekete 
barát címő írásának is voltak elızményei, mint oly sok más irodalmi mőnek – tárta szét 
karjait, mint aki nem tehet a sok plagizálásról. – Az ön számára is minden bizonnyal 
ismeretes, hogy Byronnak is van egy a fekete barátról szóló balladája, amely ugye a Don 
Juan címő mővében szerepel – hirtelen harsányan, meglepıen ripacs módon szavalni 
kezdett:„Vigyázz, vigyázz! Feketén mint a gyász / ott ül a komor barát!”. Ha nem tévedek, 
Lermontov fordította oroszra – tette hozzá csendesebben és kissé tudálékosan. 

– Így van – nyögött egyet Berlioz – és egyre inkább meggyızıdésévé vált, hogy a gonosz 
őzi velük játékát. Ez az Idegen belelát a gondolataiba. Semmi kétség, ez csak valami bőbáj 
lehet. De mit lehet ez ellen tenni? – tanácstalanságában kérdıen pillantott elıbb Ponirjovra, 
majd Arcsibald Arcsibaldovicsra.  Ponirjov arcán elutasító grimasszá erısödött a gyanakvás, 
lerítt róla, hogy nem szimpatikus neki az idegen elıadása, s alig várja, hogy valamelyik 
állításába belekössön.  Arcsibald Arcsibaldovics  viszont továbbra is megırizte nyugalmát, 
kifejezéstelen arccal nézett az idegen szemébe. 
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– Ez lenne a fekete barát jelenség? Hiszen abban a bizonyos írásban elhangzik: a 
látomásod te magad vagy. Pusztán képzelgésemrıl lenne szó? Úristen! – hasított Berliozba a 
felismerés –Kovrin, mármint a fıhıs meghal! Ez vár rám is?  

Woland várt egy pillanatig majd folytatta monológját:  
– Az emberek többsége – bocsánatkérı gesztussal a padon ülık felé intett – ez persze 

a felvilágosult elmékre nem érvényes, meg van róla gyızıdve, hogy a napkeleti bölcsek azért 
vándoroltak Betlehembe, mert az ifjú messiást várták. Számukra ez így a történelem. 
Csakhogy akadnak, akik kicsit is jobban utánanéznek a dolgoknak, s ık azt is tudni vélik, 
hogy amikor Bradresz karapan hátulról ledöfte a 77 éves Zartostot – higgyék el, ez valóban 
így történt – , elterjedt a nézet, hogy minden ezer évben születik majd egy fia. Nos, a 
napkeleti bölcsek Zartost elsı fiának születését várták. Zartost ugyanis elıre jelezte a 
csillagot is, ami a kisded születésének hírnöke lesz majd. Azt is meghagyta, hogy a 
gyermeket ajándékokkal kell várni. Zartost figyelmeztetése nyomán, 12 kiválasztott mágus, 
minden évben az aratás után, egy hegyen imádkozott, az Isten Fia megtestesüléséért. Mindig 
figyelemmel kísérték az eget, templomaik tetejérıl, hogy mikor jelenik meg végre a csillag. 
Jézus születésekor tehát el is mentek Júdeába, köszönteni ıt. Zartost fiát. De önöknek ugye 
végülis teljesen mindegy, hogy Jézus nem létezett vagy Zartost reinkarnációja nem létezett...  

És szánalmas is lenne, ha most arról akarnám meggyızni önöket, hogy… 
…A három férfi egyszerre gyéren benıtt homokos terepen találta magát s a dombok 

mögött pálmalevelekkel fedett, elhanyagolt épület tetejét látták. Az erıs napsütésben 
váratlanul három másik férfi tőnt fel. Tevéken. A jövevények régies, bár drágának tőnı 
ruházatban, virítottak, s ugyancsak csodálkozva szemlélték Berlioz csapatát.  

– Mi az ördög, valami filmforgatás zajlik? – gondolta Ponirjov, de ennek a feltételezésnek 
is ott lógott a levegıben a hiányossága, hogy ha igaz is, hogy filmforgatás kellıs közepébe 
került, de hogyan? Hiszen az imént még ott ült a Petriarsije Prudin és a külföldi 
képtelenségeit hallgatta, most pedig… 

Berlioz is hasonlóképp vélekedett: – Teljesen érthetetlen...csak nem bolondultam meg? 
Miféle díszletek ezek? Hogyan kerültem ide? Az idegennel szemben érzett gyanúja tovább 
fokozódott. 

Arcsibald Arcsibaldovics szólni sem tudott. Alaptermészete a gyanakvás egyszerően nem 
engedte szóhoz jutni… – Ez valami ördögi praktika, de én nem ugrom be neki –döntötte el 
magában.  

A három díszes ruhába öltözött férfi közben hangos Asem vohu üdvözléssel köszöntötte 
Berlioz csapatát, és szemmel láthatóan nem tudták hova tenni a furcsa ruházatú alakokat. 

– Valami arámi nyelv lehet – vélekedett ösztönszerően Berlioz, bár ı maga semmiféle 
arámi nyelvet nem ismert. Legfeljebb idézeteket. Olyakat például, mint a Talitha kúm 
(Leányka, kelj fel!), Effata (Nyilatkozzál meg!), vagy az Eloi, Eloi, lamma szabakhtani (Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?)  

– Így van. Ez valóban arámi nyelv, bár igaz, hogy nem a Júdeában használatos dialektus – 
szólalt meg mellette egy hang, de Berlioz senkit sem látott maga mellett, kivéve a 
megszeppenten pislogó Ponirjovot és  a gyanakvó Arcsibaldot, és ez meglehetısen 
hátborzongatóan hatott. A hang azonban minden kétséget kizáróan ahhoz az idegenhez 
tartozott, akivel az imént –bár az imént határozószó realitásával kapcsolatban most 
Berlioznak komoly fenntartásai keletkeztek –szóval, akivel az imént az ásványvizes bódé 
melletti padon beszélgettek.  

– Ho-honnan veszi? – kérdezte csak, hogy mondjon valamit, mert a kérdés maga éppoly 
értelmetlennek látszott, mint maga helyzet. Sıt, mint bármi ebben a helyzetben. Képtelenség, 
hogy egy láthatatlan emberhez beszéljen, ugyanakkor be kellett vallania, volt valami 
megnyugtató is abban, hogy az idegent maga mellett érezte. Elgondolkodtató viszont, hogy 
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két társa nem reagált a titokzatos hangra, ami még kétségbeejtıbbé tette a helyzetet. – Csak 
nem hallucinálok? – értetlenkedett.  

A tevéken ülık kérdeztek valamit Berlióztól, de ı tanácstalanul pislogva intett nekik, 
hogy nem érti a szavukat, mire azok legyintettek és továbbhaladtak az említett épület felé, 
amelyben most már tisztán látszott, emberek mozogtak.  

– Kövessék ıket! – hallotta az idegen parancsoló hangját és Berlioz kétségbeesetten intve 
társainak engedelmeskedett.   

– Nem hallottak semmit? – kérdezte társaitól félszegen, nehogy a hang tulajdonosa 
meghallja, de ugyanabban a pillanatban világossá vált számára, hogy amennyiben Woland a 
közelében van, akkor teljesen felesleges suttognia. 

– Hallani hallottam, de nem értettem – morogta Arcsibald Arcsibaldovics. – Ugyan ki 
értené ezt a hablatyolást. Na tessék! Homok ment a cipımbe.  

– Nem arra gondoltam mit beszéltek a tevések, hanem…szóval semmi mást nem 
hallottak?  

Ponirjov vizslató pillantását látva inkább abbahagyta a kérdezısködést. 
– Tisztára bediliztem –sóhajtotta félhangosan, de azért szorgosan szedte a lábait s követte 

a tevegelıket a közelben látszó pálmalevelekkel fedett építmény felé. Társai keményen 
összeszorított szájjal hallgattak.  

 
Megkerülve egy kisebb halmot, már azt is meg lehetett ítélni hányan vannak a falak 

nélküli négy faoszlop által tartott tetıcske alatt.  
Ekkor azonban Arcsibald Arcsibaldovics megtorpant. 
– Mihail Alekszandrovics! – kiáltott fel meglepetten. – Nekem nincs árnyékom! 
Berlioz elıször meghökkent, majd a lába elé pillantott, végül kétségbeesetten nézett 

Arcsibald Arcsibaldovicsra. Valóban. Mindhárman úgy álltak a homokos terepen, mintha 
nem is saját lábukon állnának, hanem lebegnének, holott talpuk alatt kétségbevonhatatlanul 
ott érezték a finomszemcsés, homokos talajt. Árnyék viszont sehol. Ponirjov lehajolt és 
tenyerébe kapott egy maroknyit a finom porból, majd felegyenesedve szétszórta azt, hagyva 
hogy az enyhe szellı visszafújja a nadrágjára, sıt egyenesen a gondosan vasalt, hajtóka 
mögé. 

– Ez igazi homok – állapította meg. – De árnyékunk az tényleg nincs.  
Arcsibald Arcsibaldovics, még mindig sokkos állapotban állt a történtek felett. Bosszúsan 

állapította meg magában, hogy ma teljesen felesleges volt Berliozhoz csapódnia. Ebben az 
egész történetben – éppúgy, mint eddigi életében – mellékszereplınek tartotta magát, aki 
azáltal lett olykor-olykor több, hogy rangosabb, okosabb emberek társaságában mutatkozott, 
s ez – úgy vélte – jót tett a hírnevének. A mai nap azonban olyan meglepetésekkel szolgált, 
amelyeket képtelenségnek tőnt feldolgozni. Már az idegen felbukkanásakor ott a Patriarsije 
Prudin, kényelmetlen érzése támadt, de ami most következett, minden elképzelését 
felülmúlta. Mi a francot keresnek ık itt, ebben a poros környezetben? És egyáltalán, hogyan 
és miért kerültek ide? Bár az idegen is eltőnt, Arcsibald Arcsibaldovicsban erısödött a gyanú, 
hogy neki van a keze a dolgokban. – A mágia professzora! – dohogott magában. – Miféle 
mágia az, amely ekkora képzelıdést okoz az embernek? Csakis fekete mágia lehet – 
válaszolta meg rögtön saját kérdését. – Ilyeket nem lenne szabad beengedni az országunkba! 

– De kedves Arcsibald Arcsibaldovics. – szólalt meg közvetlen mellette egy behízelkedı 
hang, amely összetéveszthetetlenül Wolandhoz tartozott. – Higgye el, hogy végsı soron 
mindez csak és csakis az ön javát szolgálja.  

Arcsibald Arcsibaldovics szörnyen megijedt. Megfeszítette nyakát, ezzel is kényszerítve 
magát a hallgatásra, és eltökélte, hogy egy szót sem szól többet, de ugyanabban a pillanatban 
beléhasított a felismerés, hogy hiszen ı bizony eddig sem szólt egy szót sem. – Rémálom…! 
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– gondolta, és rémülten pislogott jobbra-balra, és ismét meggyızıdött róla, hogy mellette 
bizony Mihail Alekszandrovicson és Ivan Nyikolajevicson kívül egy teremtett lélek sincs.  

– Mihail Alekszandrovics – súgta halkan, mert ezt azért mégsem lehet csak úgy lenyelni. 
– Mihail Alekszandrovics ismételte még egyszer, amikor Berlioz felé fordult. – Maga hallott 
valamit?  

Berlioz ránézett és már tudta, hányadán áll.  
– Itt van – mondta kurtán, és a másik kettı értette, mirıl van szó. – Nem látjuk, de itt van. 

Nem tudom, hogyan csinálja, de nyugodjanak meg, mindenre van magyarázat. Elıbb-utóbb 
mindenre fény derül – tette hozzá megnyugtatólag. Bár ettıl a kijelentéstıl ı maga sem lett 
nyugodtabb.  

Az említett „épülethez” érve azt kellett tapasztalniuk, hogy nemcsak a tevegelı 
úriemberek hordtak anakronisztikus ruhát, hanem az a két személy is, akik a fedél alatt 
meghúzódtak. A férfi hálóinghez hasonlító viselete inkább a déli népekre jellemezı ruhákhoz 
hasonlított, miképp a gyermeket tartó szalmakupacon elhelyezkedı, szoptató nıé is.  

A tevékrıl leszálló férfiak hallatlan tisztelettel viselkedtek a páros iránt, és továbbra is az 
idegen, Berliózék számára érthetetlen nyelven kérdezısködtek, majd csomagokat emeltek le a 
tevékrıl és hajlongva járultak a szegényes kinézető pár elé.  

Berliozék értetlenül nézték a jelenetet, valahol a tudatuk mélyén ismerısnek is találták, de 
képtelenek voltak hinni a megérzésüknek.  

– Mennyi arany! – súgta halkan Arcsibald Arcsibaldovics.  
A másik kettı némán szemlélte, amint a tevetulajdonos férfiak lerakják csomagjaikat, 

melyek tetemes részét valóban arany, vagy annak látszó tárgyak tették ki. Egy talán 
vászonból készült kisebb zsákban valami puha és mindenesetre könnyőnek tőnı holmi 
lehetett. 

– Abban vajon mi lehet? – tette fel a szónoki kérdést Ponirjov, mert nem várt rá választ.  
– Abban, kedves barátaim haoma fő van, amit szertartásszerően tőzre szoktak vetni – 

szólalt meg mellettük ismét Woland hangja.  
Mindhárman összerezzentek. 
Végül Berlioz szólalt meg. 
– Ne haragudjon kedves… 
– Woland a nevem – szólt elızékenyen a hang tulajdonosa. 
– Szóval, kedves Woland úr, de mit jelentsen mindez? Bevallom, nem értem a tréfáját. 

Nyilván leendı elıadásainak egyikeként valami hipnotizáló trükköt mutat be nekünk, de attól 
tartok ez eléggé szerencsétlen ötlet az ön részérıl… 

– De Mihail Alekszandrovics! – szakította félbe a hang látszólagos felháborodással. Csak 
nem gondolja, hogy efféle olcsó trükkel untatom önt és kedves barátait?  

– Hát…szóval….khm, igazán nem tudom, mit gondoljak… – vallotta be Berlioz. Mi ez a 
környezet, és miféle emberekkel találkoztunk itt az imént?  

– Uraim! Önök most olyan eseménnyel szembesülnek, ami erısen kikezdi 
meggyızıdésüket – állította határozottan a hang. – Ám végre elegendı ismerettel 
rendelkeznek majd arról a témáról, amelyrıl beszélgettünk.  

–Valóban? –kérdezte Berlioz, mintha ı lenne csoport szóvivıje. – És miféle eseményre 
kell gondolnunk?  

– Hát nézzük csak... – mormolta a hang. – Mit látnak? 
– Mit, mit! – fortyant fel Ponirjov. – Valami idegenek kerültek Moszkvába és ... 
– Ugyan, kedves Ivan Nyikolajevics! – duruzsolta a hang. – Maga valóban azt hiszi, hogy 

Moszkvában van? 
 

Folytatjuk… 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
Tanácsok az írástól tartózkodónak 

                                    „…az ember él”  

                                                     Babits 

 

Nyújtsd ki a lábad. Vagy a kezed. 

Bele a vízbe. Nem sósav az, nem is 

lúgkı. (Valamit összecseréltünk?) 

Könnyő harapást érzel, mert hideg ám: 

annak kell lennie. Nyomában 

pompás kicsi kórokozókból 

támad véredben tömérdek okozat. 

Ne félj, meg nem veszel. Inkább csak megkerülsz. 

Mit tudod? Ki hal, ki él. Te élsz. 

Akkor úgy legyen. 
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FETYKÓ JUDIT  

 
 

Ausztrália messze van* 
 

– Mit akarjak? Örülhetek, hogy végre megjelent – hiszen tudja ezt az asszony, és most 
mégis ezzel jön elı, morfondírozott magában Péter. – Elég jól viszik. Talán, ha eladták, akkor 
kapok némi honoráriumot. 

Elhallgatott, belül meg tovább gondolta, amirıl nem volt kedve beszélni, Olgának is csak 
egyszer fejtette ki a meglátásait, a barátoknak, rokonoknak adott tiszteletpéldányok sorsáról, 
melyeket talán soha nem fognak elolvasni a megajándékozottak. Amilyen szeretettel és 
reménykedve nyújtotta át kötetét, úgy kellett azonnal szembesülnie a különbözı reakciókkal: 
miért nem örülnek ezek a könyvnek, miért ilyen majdnem fanyalgóan udvariasak, mikor már 
elıre megmondták, hogy majd számítanak rá, és valószínőleg el is várták, hogy kapjanak 
belıle. A legmeglepıbb az az öreg tanára volt, akihez elutazott, hogy maga adja át a könyvet, 
aki nélkül talán nem is írt volna a középiskolás évek próbálkozásai után, aki az olvasás, a 
könyvek szeretetét oltotta bele. Személyesen akarta átadni neki elı kötetét, és persze benne 
volt az a vágy is, hogy csupán a megjelenés tényéért azonnal lubickolhasson az elismerı 
szavakban, de az csak annyit mondott: El fogom olvasni. Feltétlenül el fogom olvasni! Tudod 
mikor? Karácsonykor. Igen, akkor – és Péter megértette, hogy ez az ember soha nem fogja 
kinyitni az ı könyvét, se most, se karácsonykor, se máskor. 

– Olvass fel valamit. Talán ezt! – mutatott egy versre Kata. 
– Máskor – hárított Péter. 
– Most – ragaszkodott hozzá. – Még nem hallottalak felolvasni. 
– Ki fogtok röhögni… – várt egy kicsit. – No, jó. Legyen. Akkor, hát hallgassátok, ha már 

így akarod: most. Írtam: én: „Imádkoznék én, csak látnám / hogy aki hisz, üdvözül, / a bőnös 
elnyeri méltó büntetését. / De látom, Káin gyóntat épp, / Ábelre ütik a szégyen bélyegét. / 
Putifárné megkövezteti Zsuzsánnát, / Noé nem épít bárkát, / rentábilisabb egy kupleráj. / 
Sóbálvánnyá válnak az igazak, / Szodoma és Gomorra felvirágzik, / Ninive a példakép, / 
Jónástól hányingere lesz a cetnek, / – ı most a legmenıbb lemezlovas. / Lucifer a Földet 
kiveszi gebinbe, / Isten ül a babérjain. / Mindenek felett a profit! / Meddig még, miért?”*    

Mivel mindenki hosszan hallgatott, Péter, bár nem azt várta, hogy neki kell majd 
megkérdeznie, hogy tetszett-e a verse, némi krákogás után megszólalt: 

–No? Milyen? – kérdezte Katára nézve. 
– A véleményemet tudod. A többieknek meg be kell vallanom… elfogultságot jelentek be 

– mondta Kata. 
Olga hallgatott. İ is elfogult volt. A múltkor, mikor neki írt egy verset a férje, egy hajnali 

meglepetést…, hogy az mennyire sokat jelentett, és mi mindent elsimított. És azóta is… 
Valahogy majd helyrerázódnak. Még nem tudni hogyan. „Szerelmi vallomásnak szántam /…/ 
egy szeletnyi élet, / de te megérted ezt. / Szeretlek. / Ennyi, nem több, nem kevesebb. / Neked 
mondjam ezt?” – szinte hallotta Péter hangját. 

                                                 
* azonos címő színdarab regényváltozata  (http://mek.oszk.hu/10500/10529/) 

* UMHAUSER FERENC: A felfedezését váró költı, http://mek.oszk.hu/10500/10525/ 
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– Néha órákig vitatkozunk az írásainkon, sokszor már csak a vita kedvéért – mondta 
Péter. – Lajos mindent át akar írni. Mindent jobban tud, mint az, aki megírta. Ez nála valami 
betegség. 

– Nem, nem. Nem mindig, nem mindent. Amit kell, csak azt – bizonygatta Lajos. 
– Lehet azért? Szabad írni a másoknak is? – kérdezte Kata némi éllel, mert ı már 

tapasztalta Lajos átíró képességeit. 
– Természetesen – Lajos nem jött zavarba, elérkezettnek látta, hogy most már az ı írásai 

is szóba kerüljenek. – Ha már az olvasásnál tartunk, van egy megkezdett novellám. Azt itt 
írtam. Van kedved megnézni? 

– Megnézhetem… – a nı legszívesebben kitért volna ez elıl a megnézés elıl. 
– Határozott szándéka, hogy megdicsértesse önmagát – jelentette ki Péter. – İ, aki 

mindenki munkáját leszólja. A tiedet is. De figyeld meg, milyen önelégült pofával fogja 
nézni, míg az írását olvasod. Aztán azt várja, hogy csak jót mondj róla. Figyelmeztetlek: csak 
jót. Mert amit ı ír… az csak szuperlatívuszokban fejezhetı ki, milyen nagyszerő. Olvasd 
csak, ha nincs hozzá kedved, akkor is! 

– Biztosan sikeres dolgokat írsz… – hagyta rájuk Kata – Mikor jelentél meg legutóbb? 
Hol? 

Lajos ezt inkább nem akarta feszegetni, nem válaszolt. Kata kezébe adott egy irattartót 
lefőzött lapokkal meg is mutatta benne, mire gondolt. A nı már ismerte Lajos minden 
korábbi írását, Péter legutóbbi küldeménye valahogy célba talált. A keménypornós novellák 
maguk is véleményt alkottak írójukról. Olvasta hát, hogy nyugodjon le Lajos. 

Péter ledılt a díványra, már órák óta vágyott a fekvésre, kibírhatatlanul fájt a gerince, pár 
napja meg mintha az összes izülete is sajogna. Tudta, ezt már nem lehet soká titkolni az 
asszony elıtt, aki majd azt akarja, menjenek orvoshoz. Kezdıdhet elölrıl a hosszas 
fizikoterápia. Lajos elıvette a gitárt, pengette, dúdolt hozzá. 

A nık kimentek a teraszra, a nap már elfordult a háznak errıl az oldaláról. Virágillatot 
hozott az enyhe szél, a közelben virítottak a hársak, a nyár eleji kerti virágok. Olga próbálta 
tompítani Ildiben ezt a szerencsétlenül sikeredı találkozást. Halkan beszélgettek, csak 
szófoszlányok hallatszottak be a házba. 

– Jó fiú ez a Lali. Meglátod, ha jobban megismered – kezdte. – Mióta otthagyta az 
asszony, majd a legutóbbi barátnıje, nem bír magával. Nı mindig van körülötte, de állandó 
nincs. 

– Fura alak. Megismerni? Nem is tudom – semmi olyat nem érzett, hogy neki jobban meg 
kéne ismernie ezt a Lajost. – Gyerek? 

– Van. Volt. Az asszony elvitte. Ez meg hagyta. Jó fiú, nem ilyen ivós, mint ma, csak az 
utóbbi idıben, egy kicsit, mióta gyakorlatilag egyedül van. Nem számítva az alkalmi nıit. Pár 
éve itt voltak a barátnıjével, a Karolával, az a nı jobban ivott, mint egy férfi. Egész este 
poharaztak Péterrel. Lajos meg nézte. Akkoriban még egyáltalán nem ivott. Most néha. 

– Szép ez a ház. Mióta is lakik itt? 
– Már egy éve, de tartósan csak ez év tavaszától. Péterrel választották ki. Ami pénze 

maradt a válás meg minden után, azzal nem vehetett jobbat. Közel van a város. Közel van 
Pest. Elég jó áron vette meg. Minek neki nagyobb? Ez is nagy, mikor maga van. Látod, még 
kipakolni sem bírt, mindig csak annyit, ami kell. Nem érdekli. Nincs rá igénye. Te Kata! 
Nagyon hallgatsz! – szólt be a házba Olga. 

– Lajost olvasom. Néhol nem értem, mit magyaráz. 
– Remélem, holnap estig maradtok. Arról volt szó. 
– Az utolsó busszal be kell mennem – mondta Ildi, aki már legszívesebben itt hagyta 

volna a társaságot. 
– Beviszlek. Ne buszozz – ajánlotta Kata. 
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Lajos várta, hogy mondjon már valamit a nı az írásáról. Most meg semmi. A visszaútról 
kezdenek beszélni… 

– Na?– kérdezte, nem bírván kivárni a spontán véleményt. 
– Elgondolkodtató. Fantáziabirodalom. Szépen benne vagy. Beleírtad a lényegedet. 
– Csak mondd meg nyugodtan, hogy nem tetszik. Hol? 
– Itt – mutatta a szöveget Kata, s remélte elkerülhetı lesz valós véleményének 

kimondása. Sziruposnak érezte ezt az írást meg hát Lajos többi írásától sem volt elragadtatva. 
– És? 
– Ilyen vagy. Ha igazat mondok…, kibírod? – fontolgatta, hogy mit mondjon, hogy ne 

legyen belıle harag, de ne is kelljen nagyot torzítani a véleményén. Lajos bólogatott. – 
Akarod, eléred, kishitő vagy. Nem csak a szerelmi kapcsolatokra gondoltam. A szöveg meg, 
ha más olvasná, aki nem az ismerısöd, azt érezhetné, hogy egy kicsit giccses, darabos. Ha te 
olvasnád mint a más szövegét? – nézte a férfi arcát, ahogy a kíváncsiságból az 
elkedvetlenedésbe vált át. – Most fogsz megsértıdni. Na, azért át ne írd! A magadét úgyse 
írnád át. 

Lajos meglepıdött. Nem ezt várta. Ráadásul úgy érezte Péter is szépen alávágott a pornós 
írásokkal a nınél. A francba! De legalább már mindent tud róla, ami tudható, legalábbis az 
írásairól, az írásaiból. 

– Kis boszorkány! – mondta egy hosszabb hallgatás után. Meg akarta simogatni Kata 
haját, az alig észrevehetıen elhúzódott a mozdulattól. – Olvastad a többi írásomat? – 
érdeklıdött, holott jól tudta, hogy már olvasta. 

– Mindet, ami Péternél van. 
– Azért mindet nem kellett volna. Ezt kitolásból adta oda – böffent ki belıle. – Van, 

amelyik tetszik? 
Kata gondolkodott a válaszon. Hát igen. Ahogy Péter megmondta, ennek válasz kell, és 

tetszést kifejezı válasz. Mégse mondhatja a vendéglátó szemébe, hogy nem tetszettek az 
írása, ahogy azt se, hogy túlságosan közönségesnek, átlagosan hétköznapinak tartja az 
erotikus írásait, amik inkább pornók, mint erotikusak. Eszébe jutottak a gyerekversek, azok 
valóban tetszettek neki. Lajos is úgy írt, mint azok a költık, akiknek sose volt gyerekük, és a 
gyerek utáni vágyban alkották meg az efféléket. 

– A Klára-könyv. Csodálatosan szép gyerekversek. A lányodnak írtad? 
– Neki. Kettıs koporsóba van bezárva. Látom nem érted. A feleségem. A volt feleségem 

akarta. Egy gyerek nem élhet úgy, hogy hol ez az apja, hol meg az. Kész tudathasadás. A 
feleségem azt mondta, hogy a jelenlegi férje örökbe akarja fogadni, és így mindenkinek jobb 
lesz. Hagytam. Két koporsóm van. Az egyik az asszony, a másik a lányom. Az dupla. Ha 
iszom egy kicsit, az tompítja. Talán orvoshoz kéne járni… 

Péternek jót tett a fekvés, összeszedte magát. Ismét bosszantotta ezek kettıse. Lajos most 
lírázik, sajnáltatja magát meg büszkélkedik is, hogy ı erre képes volt. Vajon hogy bírta volna, 
ha nem mond le a gyerekrıl, a láthatásokat, a gyerektartás fizetését, a növekvı emberpalánta 
igényeit, mikor már neki is kell, sıt, kötelessége alkalmazkodni a gyerekéhez? 

– Megnı az a kicsi lány, aztán elmondhatod neki az egészet – szólt közbe, és felült 
fektébıl. 

– Mit mondhatnék? – Lajos legyintett. – Hogy az apja egy szemét alak, mert lemondott 
róla. Honnan tudná, hogy én vagyok az apja. Mindig így járok a nıkkel. Te már csak tudod, 
minden titkomat tudod – válaszolta Péternek. Majd Katának folytatta. – Pedig azzal nem volt 
semmi baj köztünk. Néha sokallta is. Jól éltünk. Mégis elment. 

– Az nem minden! – mondta Kata. 
Péter kiment a teraszra, rágyújtott. 
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– Dehogynem! Minden azon múlik. Ha egy nı odaadja magát. Az nagyon fontos. Engem 
nagyon köt. Sokkal jobban, mint gondolod. Mint a nık gondolják. Elég egy nı. Nem látok 
mást. Nem hiszed? 

– Része az egésznek. De nem minden. Persze, lehet, az én gondolkodásommal van baj. 
Szerinted azzal. Mindenki másként éli meg ezeket a dolgokat – míg hallgatta Lajost, arra 
gondolt, hogy mért nyílik meg ennyire ez a férfi? Vajon midig ilyen? Miféle véleménnyel 
van a nıkrıl? Vagy csak a szesz, vagy az udvarlás szándék? 

Elcsendesedtek. Olga felfigyelt a bentiek csendjére. Bíztatta Lajost, udvaroljon egy kicsit 
neki meg Ildinek. Ildi zavarba jött, mirıl is tudna ı beszélgetni Lajossal. Ezek vitatkoznak 
egész nap, mindkettı Kata körül kering, az meg valahogy kisiklik közülük. Olga is látta, hogy 
a férfiak el vannak foglalva magukkal, de mindkettı verseng, hogy Katának beszéljen, 
önmagáról. Igaz. Jó, hogy a múltkor kijött Kata, akkortájt jelent meg Péter könyve 
meghallgatta annak örömét, terveit. Eljött még a szomszéd kisvárosban rendezett 
könyvbemutatóra is, elhozta magával néhány ismerısét. Legalább nem bolondította egy ideig 
a fejemet Péter, hogy a barátok oda se dugják a képüket, mikor neki végre sikere van – 
gondolta. 

Lajos nem tudta meggyızni nézeteirıl a nıket. Kezében a butellával, poharakkal 
csatlakozott a teraszon Péterhez. Hallgattak. 

Kata még lapozgatott Lajos írásai közt, a másik két nı is bement a szobába, Olga figyelt 
rá, nehogy a vendég úgy érezze, magára hagyták. 

Ildi érdeklıdött, hogy milyenek a Lajos írásai. Kata hümmögött. Olga szerint annyira 
túlbonyolítottak, néhol meg túlfinomítottak, néhol idegesítıek, hogy ı nem is tudja elolvasni, 
ha belekezd, le kell tennie. 

– Aztán számíts rá, Katalin, hogy hamarosan udvarolni fog neked – Olga Péterre utalt, 
mert látta, hogy a férje már elért addig a belsı rezgésig, ami után következik az érzelmi 
kitörés. – Ha iszik, rögtön mondja a marhaságait. Nem kell komolyan venni. Nekem is el 
fogja mondani, miket mondott neked. 

– Csak beszél. Az írói fantázia – válaszolt Kata. 
Ildi furcsán, idegennek érezte magát a társaságban, hiába ismerte évek óta Olgát és Katát 

El kellett volna mennie innen, mégis itt tartotta valami számára nem világos erı. 
– Nem illek bele a társaságba – mondta. – Olyan dolgokról beszélnek, amikrıl alig tudok 

valamit. Ásványok, írások. Állandóan vitatkoznak. Olyan túlfőtöttek – nem volt bizalma az 
impulzív, túlfőtött emberekhez, akik tapasztalatai szerint kiszámíthatatlan, fıleg érzelmek 
által vezérelt cselekedetekre voltak képesek. 

– Ne félj! Csak akkor ilyenek, ha ritkán látott ismerıssel találkoznak. Vagy új barát 
bukkan fel. Arra egyszerre akarják rázúdítani minden gondolatukat. Egyebekben majdnem 
teljesen normálisak. Ha kitör rajtuk az írásvágy, vagy ha Lajos fest. Ha látnád, mit mővelnek, 
mikor Vajda Zoli is itt van. Vajdának zsőrizett képei vannak, többször volt kiállítása, 
mostanában el is adja a képeit. Kezd neki bejönni a dolog. Amit ezek össze tudnak beszélni! 
Egy színrıl, egy árnyalatról, annyira dühbe gurulnak, majdnem egymásnak mennek. De 
külön Péter meg Lajos is, ha együtt vannak. Péter hajdanában sokat olvasott a festészetrıl 
egyik tanára hatására, aki rajzot meg matematikát tanított neki, így bár ı maga nem fest, de 
eléggé ismeri a különbözı korok stílusát. Lajos fest, csak úgy, mert festhetnékje van, Péter 
meg bírálja, ízekre szedi minden ecsetvonását. Mikor az írásaikról van szó, ott sincs irgalom, 
úgy kritizáljak egymást. Valamin ti is vitatkoztatok Lalival, Kata. 

– Átszerkesztette a novelláimat. Iszonyúak lettek. Nincs jelentısége. Úgyse fog 
megjelenni egy sem. Illetve így nem. 

– Mindig, mindent át akar írni. Ez nála így mőködik. Ez a szenvedélye. Még a rántást is 
jobban tudja kavarni, mint bármelyik nı, mindent jobban tud – sorolta Olga. – Volt, hogy 
utánam jött a konyhába, és okoskodott, hogy mit hogy kell fızni, míg ki nem küldtem. 
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– Aki ennyire tudja, mit, hogyan, annak bizonyára számos írása megjelent.– érdeklıdött 
burkoltan Kata. 

– Ne hidd! Egy-két írás. Olyan elvontak, némelyik túlfinomított. Mint mondtam, engem 
idegesítenek. Fél éve átírták Péter egyik novelláját. Napokig vitatkoztak rajta. Meg is 
mondtam nekik, hogy jobb a stílusa, visszafogottabb a nyelvezet, de az már nem a Péter írása. 
Nem is fogadták el. A másikat jelentették meg, ami nem volt lecsiszolva – elindult ki a 
férfiakhoz. – Megnézem, mi érdekes van kinn. 

Csend volt. Mindkét nı másfélére volt hangolva, bár ismerték egymást évek óta, 
barátságféle is volt köztük, most mégse tudtak mirıl beszélni. 

– Bennem nincs semmi érzék az ilyesmihez. Vagy értek valamit, vagy nem. Minek 
találgassam, mit akart az író mondani. Nincs itt, aki írta, nem kérdezhetem meg, mit bújtat a 
sorok között – törte meg a hallgatást Ildi, majd ı is a kintet választotta. 

Kata egyedül maradt a szobában. Jólesett ez a kis egyedüllét, sok volt már a napból. 
Letette a kéziratot. Lajos az ajtófélfához dılve nézte, várta, hogy észrevegye a nı. 

– Hogy vagy borászka? Bírod még olvasni? – jött vissza Lajos, és letelepedett Kata mellé 
– Nézed a kertet? Gazos. A héten le kell kaszálni. Beszélgessünk! Talán nem veszünk rögtön 
össze. 

– Te kezded – várta, hogy mit akar a férfi. 
– Egy senki vagyok. A szakmában egy jó nevő senki. Keményen megdolgoztam 

mindenért, amit elértem. Az apám, az anyám, a nagyszüleim parasztok voltak. Alig pár hold 
föld. Semmi kulákság. Volt egy nagybátyám, az nyomdász lett. Verseket írt. Kilógott a 
családból. Az egész család bolondnak tartotta – elgondolkodott, majd folytatta. – Normális 
esetben a földhöz kéne kötıdnöm. Az apám azt akarta, hogy agrármérnök legyek, agronómus. 
Akkoriban nem érdekelt. Most sem. A szerkesztıség, a kiadó. Az igen. Abban van fantázia – 
eszébe jutott, hogy válása után a föld közelsége, a paraszti munka segített neki visszatalálni a 
még élhetı világba, de errıl most hallgatott 

– Valami olyat mondtál, hogy félig szláv vagy. 
– Kicsit az. Kevesebbet, mint félig. Az egyik nagyanyám délszláv volt – megvonta a 

vállát, mint aki nem tehet az ıseirıl. – Nem politizálok. Nekem senki ne beszéljen a 
nemzetiségekrıl. A rokonaim szétszóródtak a környezı országokba, mikor összejövünk, 
három-négy nyelvterületrıl jönnek. Velük a házastársaik, a barátaik, az új sógorok – figyelte 
Kata hogy reagál a beszédére. – Tetszett nekik ez a ház. Vagy nem? Nem is tudom…, de ezt, 
legalább eljöttek megnézni. Kész csoda lett volna, ha véletlenül mondanak egy jó szót…, 
egyébként rendes emberek. Igazán azok. A pesti lakást nem voltak hajlandóak megnézni. Az 
egy betondoboz, hatodik emelet, másfél szoba. Az ı világukban a háznak udvara van. Érted? 
– kis szünetet tartott a beszédben. –És mégse, egy szót se szóltak, csak néztek. Anyám készen 
hozta az ételt, ebédeltünk, majd a legelsı vonattal visszamentek – várta, háta megszólal a nı, 
de az hallgatott. – Mióta feleségem elment… Látod? Megint a feleségemet mondom, pedig 
már évek óta nem az. Szóval a feleségem, meg mások is. Azóta kóválygok a világnak 
nevezhetı halmazban. 

– Mit csinálsz velük? Mi ismétlıdik minden alkalommal? 
– Nem tudom. Talán nem vagyok eléggé jóképő? –kérdezte nevetve. – Szerinted? 
– Tılük kellett volna megkérdezni. 
– Egyik sem mondta, miért. Mikor kérdeztem, akkor sem mondták meg, miért. Csak 

elmentek. Olyan hidegen, hogy semmi módon nem lehetett belılük egy jó szót se kihúzni. 
Egy rosszat se. 

 
 

Folytatjuk… 
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