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Pap Lenke

Elmaradt báli tánc

Tört legyezőkeret 
ében-kokszos lenyomata
Finomság kellem 
neked nemtelen hely a 
szívem? Az újgazdag dámák diadala 
Kaposban nélküled búcsúzott el
A vidámság, mulatság 
silány utánzatban pörgette magát
Csak a redős, barlangos tekervényekben járta 
eredeti tánc
Meztelen talpam összetört 
üvegcserepeken alkoholt lehel Egy hétig 
az est után kómában, magas lázban, 
ágyban égek el –
Vonzz végtelen! 
test nélküli lélek-ölelkezés

Várakozás

1.
Meddő búzamag – nem létező csírája,
létezik mégis,

2.
csukott szemmel, cseppentett mézű csók, 
titkos nyár jön haza,
s nagy űri létéből havon leszálló tél

3.
szabad, vad, végtelenül ismétlődő érintés
áradatába veszve

4.
aranyozott tanítások ellenében, 
csak azért is, advent közeledtével, századszor is, 
magamat mégis jónak kiáltom ki,

5.
bűntelen várakozásként élem meg,

6.
vulkános szerelem kitartó varázsod,
az a föld, az az ég

Rulek Zoltán

Gyurka bácsi
Hazánk kommunista korszakában, főleg az ötvenes években, senki nem érezhette magát bizton-
ságban. Bárkit, bármikor letartóztathattak, minden különösebb ok nélkül. Elég volt egy feljelentés 
valamelyik haragos által. Az sem számított, ha csak egy névtelen levél útján történt. Bőven kime-
rítette a kommunizmus iránti elégedetlenség „bűncselekményét”, ha információ érkezett a ható-
ság felé, hogy X. Y. rendszerellenes gondolatokat táplál. Vagy azonnal, vagy a legközelebbi éjszaka 
óráiban már küldték is érte a fekete autót egy sofőrrel és három, műbőrkabátos fogdmeggel. Ezek 
a fogdmegek – akik általában valamilyen kedvezmény vagy plusz juttatások reményében vállalták 
ezt az undorító munkát - rendszerint igazi taplók voltak, a lehető legtompább aggyal és torzult 
személyiséggel. 

Kimentek a megvádolthoz, betuszkolták a kocsiba és megkezdték a puhítást. Az esetek többsé-
gében mire beértek a kihallgató helyiségbe, már ájult volt a „delikvens”, de minimum vérben úszott. 
Aztán jöttek az abszolút kiszámíthatatlan lehetőségek: vagy belehalt a további tortúrába, vagy 
túlélte. Vagy kiszabadult napokon belül, vagy évek múltán megnyomorodva. Vagy élete végéig ült, 
vagy kivégezték. Nők esetében bővült a sor a rendszeres nemi erőszak elszenvedésével. 

Olyanra is volt példa, hogy ez a bizonyos fekete autó kitévedt a falu határába, ahol egy idős ember 
épp szántotta a földet. Gondolták a taplók, ha már összefutottak valakivel itt az országhatár köze-
lében, mindjárt le is tesztelik a politikai rendszer iránti hűségét. 

Az egyik odaszólt neki.
- Hé, bátyám! Jó meleg van, igaz-e?! 
- Azt megmondom, meleg van, bizony. 
 - Aztán meg tudná-e mondani nekem, hogy merre van a Mura?

- Már hogyne tudnám! Arra, e! 
Nem társalogtak tovább. Fogták a szántóvetőt, bevágták a kocsiba és elvitték. Nem törődve sem 

a lóval, sem a szerszámokkal. Onnan a földről, a munkája kellős közepéből. Az lett ellene a vád, hogy 
idegeneknek elárulta, merre van a határfolyó, és ezzel a magatartással bármikor segítséget nyújthat 
a politikai menekültek számára. Majdnem egy év múlva szabadult. 

Egy másik alkalommal egy hasonló fekete autó Murakeresztúrt kereste. Jóval a falun kívül megál-
lítottak egy nőt, akinek meglehetősen rossz volt a hallása. 

- Adj Isten! Erre kell menni Murakeresztúrra?
A részleges siketségben szenvedő és egyébként is kissé együgyű nő úgy értette, hogy: Murán 

keresztül. 
- Dehogyis erre! Arra! – válaszolta segítőkészen, nekiirányítva őket a folyónak. 
Ahogy szembesültek vele, hogy milyen útbaigazítást kaptak, rögtön indultak a nő után. Még ott 

az út mentén elkapták. A vád ugyanaz lett, mint az imént említett ember esetében. Fél év után 
szabadult. 

Rengeteg hasonló letartóztatás történt abban az időszakban, de még több eljárás indult a felje-
lentéseknek köszönhetően. Gyurka bácsi is egy ilyen lépés miatt volt kénytelen megtapasztalni a 
kommunisták megfélemlítő módszerét. 

Egyesek Gyurkának szólították, mások pedig bácsizták. Talán a termetes alkata miatt. Idősnek 
nem volt mondható, mivel még csak a negyvenes éveiben járt. Gyurka bácsi sok mindennel foglal-
kozott a megélhetés érdekében. Volt mezőőr, állatgondozó a tsz-ben, edényeket, kályhákat javított, 




