
POLIKRÓM FOLYÓIRAT 2021/IX. ÉFOLYAM 1. SZÁM 

  
 

 
33 

Nyárádi Kinga: A zseb 
 

Valahol egy zsebben van egy ág, mit kesze-kusza varrással a szövethez 

erősítettek.  

A manólány olykor felkapaszkodik gallyain, viszi magával makk-

kosárkáját, benne a rozsdás tűvel és a cérnával. Hímzése nyomán új vesszők 

nőnek, melyek természetellenesen kanyarognak le-fel, görbülnek oda-vissza, 

vagy épp színüket váltogatják. Mindegyiken más virágok hajtanak. 

Van, amelyik hangulata szerint váltogatja illatát; és olyan, ami sipít, ha 

veszélyben érzi magát. Egynek bája bódító, a harmatcseppek azonban, melyek 

szirmain csillognak, mérgezőek. Akad köztük húsevő is, mi tekercs-nyelvével 

rovarokat ragad el. 

Esténként, amikor a manólány lehunyja szemét, eltompul körülötte kis 

világa. Álomszerűnek tűnik neki a zseb, a kis lim-lomjai, még a Hang intelmei is 

dajkamesének tetszenek. Minden éjjel arra vár, hogy felébredjen végre, valahol 

máshol. Ám ahogy telnek az éjszakák, a nappalok, egyre valóságosabbá válik 

számára a rémálom, amiben él. 

Ő csak egy manó, aki a zsebpiszkot takarítja. Virágai nem többek cérnánál. 

A külvilág pedig veszélyes egy olyan apróságnak mint ő. “Idebent biztonságban 

vagy” mondja mindig a Hang.  

 Mi van odakint?  

Egy mesét kap válaszul. Egy olyan történetet, amit soha nem akart hallani. 

“Élt egyszer egy lény, mit olyan ocsmánynak teremtett a természet, hogy 

aki csak ránézett, azt elfogta az iszonyat.  

A rémség a föld alá menekült, patkányjáratokban húzta meg magát, hol 

nem látta őt senki. De ahogy egyre csak nőtt, akkora lett, hogy az üregek már nem 

nyújtottak neki menedéket. Az erdőlakók megvetették a lényt, őt okolták minden 

balszerencséjükért, a sors minden kegyetlenségéért. Nem telt sok időbe, együttes 

erővel kiűzték a rémséget otthonukból. 
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A lény a Szurok erdőben húzta meg magát a többi számkivetett között, ahol egy 

sárkánykoponya szolgált rejtekéül. Csak éjszaka merészkedett elő, amikor a 

sötétség maszkként takarta arcát. A többi számkivetett, bár ők is otrombák voltak, 

a szörnyetegek közt megtalálták a hozzájuk illőt. A lény a bozótból leste őket, 

sóvárogva. Úgy vágyott ő is valakire, aki szerethetné! 

Egyik éjjel egy dallamra lett figyelmes. Messziről hozta felé a szél, a 

szurokfákon túlról. Mintha egy angyalgyermek énekelt volna a csillagos égbolton. 

Mintha csilingelő hangjába egy kis bú keveredett volna, mert nem saját, ragyogó 

világáról szólt az ének, hanem olyan rémekről, mint amilyen a lény is volt. 

Van nekem egy szívem, 

Mi szeretni akar 

Lehet az orrom kampó 

Szemem kancsalító 

Szürke ráncokkal 

Recsegő hanggal 

Orrom hegyén 

Nagy bibircsókkal 

Van nekem egy szívem 

Mi szeretni akar 

A lény a dallam nyomába eredt. Átkelt a Sárkánytemetőn, át a Kátrány- 

folyón, kimerészkedett a száműzöttek területéről. A Fénysudárok völgyében 

végül megtalálta a tisztást, ahonnan az ének szólt. Türkiz forrás csörgedezett ott, 

csak úgy ontotta magából a fényt, ezért a lény a fák között maradt. Onnan, a 

sötétből figyelte csillag-szemmel a kis pillangótündért.  

A pöttöm lány virágról-virágra röppent, nektárt gyűjtögetett, közben pedig 

azt az ősi tündéréneket dúdolta. Egyszerű, fehér szárnyai voltak, akár egy 

káposztalepkének. A lény számára mégsem létezett különlegesebb. 

A tündér észrevette őt a fák között, mire a rémség eliszkolt. 
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Másnap éjjel újra felhangzott az ének, a lény pedig, bár reszketett, hallgatott a 

hívó szóra. A tündér a forrás partján üldögélt, virágkoszorút font, így dalolászott. 

Mikor meghallotta a neszezést a fák közül, arca csak úgy felragyogott. De nem 

fordult meg, nehogy elijessze a lényt. 

 Gúnyolnak a külsőd miatt, igaz? 

A rémség összerezzent a kérdésre. Ezúttal azonban nem menekült. A tündér 

hangja kedves volt, megértő. Azelőtt még senki nem szólt így hozzá. 

 Én nem olyan vagyok, mint ők  mondta a tündér, és zafír szemeivel a sötét 

alakra nézett   Attól még, hogy valaki csúnya, nem lesz szörnyeteg. 

A lény szíve parázsként izzott, vére felhevült, teste csak úgy lüktetett a 

forróságtól. Ez lenne, mit úgy hívak “szeretet”? Egy szem örömkönnyektől 

ragyogott, egy másik mosolygósan csillámlott: egy eskü megszületett, szótlanul. 

Ott, a száműzöttek és a tündérek földje között egy rémség és egy tündér 

találkozott éjjelente. Furulyaszó kacskaringózott, vándornótákat süvített, s 

tündérénekek csilingeltek angyali hangon. Egymást váltották a dallamok, melyek 

kalandokról, kitalált vidékekről, vagy épp virágokról meg igaz szerelemről 

meséltek. 

Olyan volt, mintha csak a Hold és a csillagok muzsikáltak volna. Míg a 

tündér énekelt, a lény a fák sűrűjéből figyelte őt. Nézte, ahogy virágról- virágra 

libben, akár egy pillangó; élvezte a növények illatát, mi egyszerre volt krémes és 

üde; hallgatta a forrás hömpölygését, a tündér sziporkázó hangját.  

Egyszer a fény felé nyúlt. Nem szeretett volna a sötétség bujdosója lenni 

többé. Arra vágyott, hogy magához ölelje a pillangólányt. 

Ám ahogy keze a fényhez ért, mint akibe tűz mart, visszahőkölt. 

Végignézett magán: ormótlan lábán és karján, gusztustalan bőrén. Megértette, 

csak mint ismeretlen maradhat a tündér barátja. 

Mikor az éjt felváltotta a szürkület, a lény elindult, vissza a Szurok erdőbe. 
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Várj!  szólt utána a tündér. Egy koszorút nyújtott át a lénynek, mit harmatból 

és ezüst vesszőből font. Márpedig a tündérfüzérek, melyeket szeretetből fűznek, 

különleges varázserővel bírnak. 

A lény kisujjára húzta a koszorút, és magában fogadalmat tett, hogy soha 

többé nem veszi le. Aztán a tündér furcsa kéréssel állt elő. 

Maradj itt kérlek, várd meg amíg felkel a Nap  kérlelte barátját  Látni 

szeretnélek. 

A rémség meghátrált, fejét rázta, barbár nyelvén kétségbeesetten 

tiltakozott. A pillangólány azonban egyre csak kérlelte: tündér- becsület szavát 

adta, a szárnyára esküdött, hogy nem menekül el. 

A rémség belement. Valahol mindig is arra áhítozott, hogy a tündér ne azt 

az ismeretlent szeresse, aki megbújik a sötétben, hanem őt. 

Megérkezett a hajnal és a lény ezúttal nem húzódott vissza a fénytől. 

Hagyta, hogy átölelje őt melegével, hogy felfedje a valódi énjét.  

Arra a borzalomra azonban, ami ezután jött, még a tündér sem számított. 

Szeme fennakadt, teste görcsbe rándult az iszonyattól. 

A rémség mintha ezer éves lett volna. Csontjairól elnyűtt ruházatként lógott 

a bőr, ráncaiban penész és férgek telepedtek meg. Csonk ujjairól le volt rágva a 

köröm és némi hús; hátát púposra korbácsolták az évszázadok, hogy az feje fölé 

domborodott. Kobold arcán a szem olyan volt, mint egy mélységes-mély kút alján 

megülő víz, mi gyűlölettől villódzik. 

A tündér szárnya felkapta őt, iszkolt, ahogy tudott. De a lény gyorsabb volt. 

A pillangó után kapott, és felfalta.” 

A Hang elhallgat, így a manólány magára marad gondolataival. Egyre csak 

azon rágódik, ki lehetett a valódi szörny a történetben. 

A tündérszép Virágosfa baljós árnnyá válik. Mintha minden lépését 

figyelné, álmában sem hagy neki nyugtot. A lány néha úgy érzi, mintha nyűvek 

zsongnának benne. Fojtogatják őt, járatokat fúrnak mellkasában, tüdejében és 
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szívén nyüzsögnek. Önkéntelenül zokog, és majd belefullad könnyei zuhatagjába. 

Vérzik szíve, remények után sír. Úgy fáj csalódni az örömteli pillanatokban. Azok 

elárulják őt, hazudnak neki, ahányszor azt ígérik örökké vele maradnak. 

Így megy ez továbbra is, hacsak nem érkezik el az a szürkefényű nap, 

melyen a zseb ringatózása hirtelen megáll. Valami belekap a szövetbe, húzza és 

húzza, az anyag szálai egyre feszülnek. A manólány beugrik dióágyába, ijedten 

összekuporodik a takaró alatt. Egyszerre minden megáll. Olyan ez, mint mikor a 

macska meglapul támadás előtt. 

Pillanatok sem kellenek hozzá, és a manólány világa egy csapásra 

megkergül. A dióágyikó a magasba röppen, hogy bedobja a lányt a zsebpiszok-

tartóba. A homokszemek és porcicák annyi fele iszkolnak, hogy még a manó 

szénakazal hajának sincs annyi szála, hogy mindegyikre rámutasson. A makk-

kosárkák is felrepülnek, kihányják magukból a bogyókat, a vizet, a cérnát, majd 

egyesével mindegyik a manó fején koppan. 

A lány halvány fényre kel, valami azt súgja, sok idő telt el, mióta utoljára 

lecsukta szemét. Azonnal felpattan. 

 Jaj ne, jaj ne, jaj ne…  pánikol  Kusza merre vagy? 

Kusza, a seprű ebben a pillanatban a Virágosfa ágai között lóg, és 

szemerkélő esőt hullat szalmaszálaiból. A lány kiszabadítja őt, majd remegve 

seperni kezd megcsonkított barátával. Nehogy a Hang észrevegye a rumlit, hogy 

ő, a zsebkarbantartó nem végzi a dolgát. A végén még kirúgja őt. 

Seprés közben a lány furcsa dolgot érez. Olyan mintha valami csipkedné a 

bőrét, lomhán rendezgetné különcködő hajszálait, és remegésre késztetné. 

 Ki az?  cincogja, miközben riadtan kapja erre-arra tekintetét. 

Halvány derengés fekszik a piszoktartóban. Olyan fény ez, ami felülről 

szűrődik be olykor. A manólány csak azt nem érti, mit keres ott lent.  
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“Eltévedt? Netalán leesett? Várjunk csak… Hiszen ez egy szakadás! Egy 

szakadás van a zseben! Be kell varrni, minél előbb... “ mondja magában a 

zsebmanó. Máris előkapja a rozsdás tűt és a cérnát, hogy neki lásson.  

De van egy bökkenő. Aprócska bökkenő, amin a lányka elhasal. A szakadás 

olyan ragyogó, olyan éles a fénye, hogy a manó egyetlen pillantást vet rá, mire az 

elviselhetetlen fájdalmat csíp szemébe. 

Egy kis szipogás és hüppögés után meggyőzi magát, hogy nem fontos az a 

szakadás. Hiszen pici, akárcsak ő. Az elkövetkezendő napokban tudomást sem 

vesz az átjáróról, mi földre szállt csillagként tündököl otthona falán. 

Ez idő alatt szeme hozzászokik a fényhez, a szakadás már nem tetszik olyan 

ragyogónak, csillogása már nem égeti albínó bőrét. Inkább melengeti, hívogatja 

őt. 

Néha mikor a zsebpiszkot sepregeti, mikor a makk-kosárkákat rendezgeti, 

vagy bármikor amikor egy buta ürüggyel arra téved, ki-kipillant a nyíláson. Hogy 

mit lát odakint? Semmit, általában. Csak egy elmosódott, sötét világot, mi 

rothadástól bűzölög. 

“A kinti világ is csak egy sötét zug” gondolja a manólány egy nagy sóhaj 

közepette. De a világ kikéri magának ezt az elnevezést, és feltárja bájait: a 

dombok kobalt kékjét, bíbor mezőt, csiklandós illatokat. Azt, ahogy a szél 

végigsuhan a tájon, és felmorajlik a virágok tengere.  

Átkozott ez a moraj, befészkeli magát a tudatalattiba, meglapul. Mikor 

aztán a manó félálomba szenderedik, rátör. A kétségek úgy zsivajognak körülötte, 

mint megannyi vérszívó. Nem veszik zokon a hessegetés, elreppenek, aztán 

harmadmagukkal térnek vissza. A manólány hiába nyomja fülére a párnát, bújik 

a takaró alá, minden éjjel egy rajnyi kétség szállja meg. Éjszakái rémálomnak, 

nappalai látomásnak tűnnek. 

Először képzelgésnek hiszi azt az eseményt is, mikor, mintha meteor 

csapódna kis világába, valami bezuhan a szakadáson. De észbe kap, és beugrik a 

dióágyikó mögé. Összekuporodik, reszket, a rettegés pedig, akár méreg lüktetet 
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ereiben. Érzi a halált, közel. Hallja lihegését, és gyomra görcsbe rándul bűzös 

leheletétől. “A Hangnak igaza volt, mindenben igaza volt” gondolja “Miért nem 

varrtam be a nyílást? Oh, istenem, mit tettem?” 

 Tetves jó reggelt kívánok!  szól egy gyermeki hang. A manólány felugrik 

félelmében, és olyan sikolyt hallat, mint akit most falnak fel. 

A katicagyerek kérdőn néz rá bogyó szemeivel, majd a kezében tartott 

akáclevelet fürkészi, mintha azon keresné a választ. 

 T-te meg m-mi vagy?  dadogja a manólány elfojtott hangon. 

 Hogy a sáska egye meg! Hát ezt felejtettem el!  csap a homlokára a gyerek 

 A nevem Pacsi, katicanövendék vagyok a Pitty-Pötty tanodából!  olvassa fel 

az akáclevélről. 

A katicagyerek egy közvélemény kutatásban segédkezik éppen, de mivel a 

lány nem tud válaszolni, másfelé terelődik a téma.  

Történeteik kifogyhatatlanok. A manó a hímzett virágairól mesél, a gyerek 

pedig sosem gondolta volna, hogy a növénytan ilyen izgalmas is lehet. A katica 

kalandjairól, apró csínytevéseiről számol be, és ha látná a lány arcát, bizonyára 

rögtön elhallgatna. 

“Ez teljesen más, mint amit a Hang mondott nekem…” gondolja a manó, 

mire ismét megrohanják a kétségek.  

Mikor még nem is hallott róla, már akkor hinni akart abban a világban, 

amiről Pacsi beszél. Éjszakánként azt kívánja, hogy bárcsak felébredne ebből a 

rémálomból, és egy olyan helyen kelne fel, ami színes, ahol nincsenek a 

vászonfalak, ami végtelen. De a több ezer éjszaka, a reménygyilkos reggelek 

megtanították neki, hogy nincs semmilyen rémálom. Ez a valóság. 

 Tudod, ezek a virágok nagyon ismerősek  vallja meg Pacsi, miután percekig 

figyelte a hímzéseket. 

 Biztos vagy benne?  kérdezi rekedt hangján a manólány. 
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 Hát, nem nagyon figyeltem növénytanórán  vakargatja a csápja tövét 

zavartan  De a pöttyeimre esküszöm, azt már láttam valahol!  mutatott egy 

virágra. Majd még egyre, és még egyre, közben pedig vagy egy listányi 

szinonimáját sorolja fel annak a szónak, hogy “ismerem”. A lány eltekint afelett, 

hogy a kis katicának nincsenek pöttyei, amikre esküdhetne. 

 Gyere, megmutatom!  röppen fel Pacsi, és már suhan is a szakadás felé. 

 Én nem mehetek ki  süti le a szemét a lány. Majd fojtott hangon szól, mintha 

félne tőle, hogy meghallják  Észre venne… 

 Ki? 

 A Hang. 

Pacsi azt mondja, hogy a lány már rég megérdemelne egy kiruccanást, a túl 

sok munka senkire nincs jó hatással. Így majd éjszaka kiszöknek, és pótolják ezt 

az elmaradást. A manólányt magával ragadja a katicagyerek lelkesedése, el is 

felejt ellenkezni. Makk-kosárkájába pakol némi ribizlit, rozsdás tűjét meg 

kedvenc fonalát. Nem említi Pacsinak, de egyáltalán nem biztos abban, hogy 

visszatér valaha a zsebbe. 

Mikor a nyílás fénye kihuny, a Hang elalszik, hallani lehet lanyha 

szuszogását. A manólány nagy levegőt vesz, és kilép a szakadáson.  

Abban a pillanatban ledermed a sokktól, megáll szíve dobogása, lélegzete 

torkán akad. Kosárkája a földre esik, és ahány útravaló, annyi felé gurul.  

Hogy mit lát? 

Csontokat, melyekről elnyűtt ruházatként lóg a bőr; púpos hátat; kobold 

arcot. És egy szemet, gyűlölettől villódzót. 

 


