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RENDHAGYÓ 
 
 

 
 
DR. DÖMSÖDI JÁNOS 
egyetemi docens: 
 
 

Javítanunk és nagyobb mértékben használnunk kellene a homoktalajokat is, mivel a 
termıföldek mennyisége, minısége folyamatosan csökken 

 
1. Bevezetı; a fejlesztés indoklása, aktualitása 

Hazánk legjelentısebb természeti erıforrása és nemzeti kincse a termıföldvagyon, 
függetlenül attól, hogy az ország területén hol és milyen minıségő mezıgazdasági (szántó, 
rét, legelı, szılı, gyümölcsös, kert, erdı, fásított terület, halastó mővelési ágú) területeket 
találunk. A homok-, ill. a homokos szövető talajok területe megközelítıleg 2,5 millió ha, ahol 
már igen jelentıs a szántók, a szántóföldi kertészetek (szılık, gyümölcsösök), az erdık és 
fásított területek elterjedése.  
Ezek a termıhelyek jelentıs részben az ország szegényebb régióit képezik, azonban itt terem 
a zöldség, gyümölcs, dohány és egyéb növényeink jelentıs hányada, amelyeknek fontos 
szerepe van a hazai ellátásban, az exportképességben, és az itt élı társadalom munka- és 
megélhetési lehetıségeiben. 
A homoktalajok javítása nemzetgazdasági érdek - nemzeti ügy -, ezért az agráriumra és a 
vidékfejlesztésre szánt 7500 milliárd Ft összegő fejlesztésbıl sem maradhat ki! Mert a 
homoktalajokkal való törıdés nem csak agrárpolitikai feladat, hanem a környezet 
megóvásának, az emberi élettér védelmének is fontos része. A gondozatlanság még rosszabb 
állapotba hozza ezeket a területeket, mert fokozódik elsavanyodásuk, a szélerózió 
(homokverés), és tovább romlik a vízgazdálkodásuk, még szélsıségesebbé válik az aszály 
stb. 

2. A homoktalajok jellemzése, típusai, elterjedése  
Az Észak-Európai országok homoktalajai fıként durva tengeri homoküledéken vagy 
jégkorszaki hordalékon alakultak ki. Magyarországon a homokot legnagyobb mértékben a 
folyók terítették el; finomabb, uralkodóan 0,1-0,3 mm szemcsemérető frakcióval. Kedvezı 
körülmény volt, hogy homokterületeink a lösz elterjedésével kb. egy idıben jöttek létre, ezért 
kisebb-nagyobb kiterjedésekben lösz frakciót (poros, agyagos alkotórészeket) is 
tartalmaznak. További kedvezı körülmény volt a vulkáni tevékenységek hatásai, amely során 
tápelemekben gazdag ásványi anyagok kerültek a vulkáni területek közelében levı, vagy 
onnan származó talajokba. 
Külön "homoktájat" alkot a Duna-Tisza közi Homokhátság: 615 e. ha; a Nyírségi Homokhát: 
402 e. ha; a Somogyi, Tolnai Homokhát: 384 e. ha; valamint az Északi-Középhegység 
hegyháti homokterületei, mintegy 26 e. hektáron. A mezı- és erdıgazdasági területeink 20-22 
%-a homoktalaj, amelybıl a kevés humuszt tartalmazó talajok kiterjedése eléri az egy millió 
hektárt. (Móra Ferenc, a homoktájakon élı emberekhez, földhöz főzıdı végtelen szeretetével 
a "Véreim, parasztjaim" címő mővében találóan írja; hogy amikor a köves útról a határba, a 
homokba érnek, ahol már nem zörög a lovaskocsi és hallani lehet egymás beszédeit, 
megszólal a városi ember: "de nagy homok van itt.." A mellette ülı "célszerő szegény ember" 
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is megszólal: "nem nagy ez uram, inkább nagyon is apró, csak sok.") A földhasználat, ill. a 
talajjavítás szempontjából különbözı talajtípusokat az 1. táblázat ismerteti. 

A jelenlegi gyakorlati földhasználat szerint is elkülöníthetık: 
- a kis humusztartalmú (futóhomok-, futóhomokszerő) talajok, 

- a humuszos, ill. kötöttszerő homoktalajok, 
- és a vályogos homoktalajok (1.ábra). 

 
 
 

1. táblázat. A homokon kialakult különbözı talajtípusok és megoszlásuk az összes 
homokos terület %-ában (Stefanovits 1966) 

Talajtípus megnevezése                                                                                                Elterjedés 
%-ban 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

Futóhomok és gyengén humuszos homoktalaj                                                                          30 
Csernozjom jellegő homoktalaj                                                                                                     20 
Kovárványos barna erdıtalaj homokon                                                                                       18 
Rozsdabarna erdıtalaj homokon                                                                                                  16 
Agyagbemosódásos erdıtalaj homokon                                                                                       8 

Homokos réti/láp talajok                                                                                                                 8 

 
1. ábra. A gyakorlati földhasználat szerint elkülöníthetı fıbb homoktalaj-kategóriák 

vázlatos szemléltetése. 1-Kis humusztartalmú (futóhomok, futóhomokszerő) 
homoktalajok. 2-Humuszos, ill. kötött homoktalajok. 3-Vályogos homok- (homokos 

vályog-) talajok. 
A bemutatott talajkategóriák azonban a hasznosítás és a javíthatóságuk szempontjából 
különbözı területi arányokat képeznek. Ezek alapján lehet megállapítani, hogy a javítás mely 
térségekben indokolt elsısorban. A genetikai, talajdinamikai állapotuk szerint ezek a 
következı alkategóriákra (altípusokra) taglalhatók: karbonátos futóhomok, nem karbonátos 
futóhomok, karbonátos lepelhomok, nem karbonátos lepelhomok, karbonátos humuszos 
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homok, nem karbonátos humuszos homok, karbonátos többrétegő humuszos homok, 
homokszövető podzolos kovárványos barna erdıtalaj, homok szövető agyagbemosódásos 
barna erdıtalaj, homokszövető kovárványos barna erdıtalaj, homokos szövető humuszos 
kovárványos erdıtalaj. A nyírségi homoktájon levı talajok javításának elıtervezési vázlatát a 
2. ábra szemlélteti. 

 
2.ábra. A nyírségi homoktájon levı talajok javításának elıtervezési vázlata; a javítás 

szempontjából leggyakoribb talajkategóriák vázlatos szemléltetése: 1-Savanyú 
humuszszegény homoktalajok. 2-Savanyú humuszos homoktalajok. 3-Meszes, 

humuszszegény homoktalajok. 4-Meszes, humuszos homoktalajok. 5-Láptalajok. 6-
Savanyú vályog- és agyagtalajok. 7-Savanyú, kötött agyag- és vályogtalajok. 8-

Mővelésre legalkalmasabb szikes talajok. 9-Mővelésre alkalmas szikes talajok. 10-
Alluviális, vizenyıs területek talajai. 11-Vályog- (öntés-, iszap-, lösz) talajok. 12-Erdı, 

erdıs terület; víz, vizenyıs terület. 13-Vasút, út. 
3. A javítóanyagok és lelıhelyeik 

A tızeg, lápföld (szerves), az alginit, bentonit (agyagásványos) javítóanyagokat az országban 
csak egy-két helyen termelik, ezért igen jelentıs a szállítási távolságuk (-költségeik). A 
homoktalajok javításához pedig jelentıs javítóanyag mennyiségek szükségesek. Ezért az un. 
"helyi", vagy "helyben fellelhetı", szerves anyagot, humuszt, agyagásványt (kolloidokat), 
meszet tartalmazó lápos réti talajok anyagával lehet legracionálisabban, leggazdaságosabban 
a homoktalajokat javítani. A talajanyag a kitermelés, rakodás, szállítás, elterítés során 
keveredik, a talajanyagok javító hatása összeadódik. 
A lápos réti talaj típusa, vizsgált rétegösszlete alkalmas arra, hogy a vele határos, vagy a 
közelében levı homoktalajokat tartósan megjavíthassuk. Képzıdésükben: mind a 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 12 

"láposodási", mind a "rétiesedési" folyamat szerephez jutott (Stefanovits 1963), a két 
folyamat egymástól élesen nem választható el, és a természetben is gyakori az ilyen 
talajtípusok elıfordulása. Javítóanyagnak elsısorban azok a szelvények alkalmasak, amelyek 
felszíne "morzsás", fizikai talajfélesége vályog vagy agyag, humusztartalma 10-20 %, és a 
szelvény alsó részében mészkiválás, mészüledék (lápi, tavi mésziszap) van. Ezek elıfordulási 
helye is tipikus és elınyös abból a szempontból, hogy a homok, ill. a homokos talajföldrajzi 
tájakon, azok alluviális mélyedéseiben: az un."vápákban", "semjékekben" gyakoriak. Ezekkel 
a javítóanyagokkal - a mennyiségi, minıségi, települési viszonyaik vizsgálata után - azokat 
géppel kitermelve (összekeveredve) a velük határos vagy a közeli homoktalajok kiválóan 
javíthatók. A kitermelt javítóanyag helyén víztározók, vizes élıhelyek, pihenı-, horgászó 
tavak létesülhetnek, ill. a tájszerkezetben a száraz és vizes területek kedvezıtlenné vált 
arányát is szükségszerően javíthatjuk. Az elıkutatással ismert javítóanyag lelıhelyeket és a 
homoktájak kapcsolatát vázlatosan a 3. ábra mutatja.  

 
3. ábra. Az elıkutatásokkal ismert javítóanyag lelıhelyek és a homoktájak 

kapcsolatának vázlatos szemléltetése. 1-Lelıhelyek (lápos réti talajok) helységei: Mike, 
Lábod, Nagyatád, Szakács, Isaszeg, Darány, Sülysáp, Gödöllı, Fót, Szıdliget, Göd, 

Sükösd, Nemesnádudvar, Akasztó, Kiskunhalas, Harkakötöny, Pirtó, Zsana, Szank, 
Mezıcsát, Tiszakarád, Györgytarló, Tiszacsermely, Bodroghalom, Tiszatarján, Igrici, 
Mezınagymihály, Kocsord, Tiborszállás, Mérk, Nagyecsed, Pócspetri. 2-Homoktájak. 

A homoktalajok és a velük határos, ill. a közelükben levı javítóanyag lelıhelyek sajátos 
magyarországi adottságot képeznek. Az egységnyi területre kijuttatható javítóanyag 
mennyiség:  
Példa: 500 m2 területen (T) a javítandó szántott homokréteg vastagsága (h) 0,3 m. A 
javítóanyag leiszapolható része (y) 60 %. A javításra szoruló homoktalaj leiszapolható része 
(xj) 3,4 %. A homoktalaj javítás utáni tervezett leiszapolható része (xt) 15 %. A javítóanyag 
mennyisége (a)  h*T=0,3*500=150 m3        

x=xt - xj    15-3,4 = 16,6% h*T     
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Ha a vizsgálat elmarad, gyakorlatilag legalább kb. 3 cm-es, vagy ennél vastagabb réteget kell 
a homokfelszínre teríteni, majd mélyszántással vagy rigolírozással beforgatni. Javítás elıtt 
vizsgálandó, hogy a homoktalajok termıképességének fokozását:  

a. mely területeken lehet (vagy kellene) a módszeres, racionális talajmővelésre, vagy 
módszeres tápanyaggazdálkodásra szorítkozva megoldani, 
b. és mely területek azok, ahol csak a "radikális" talajjavítás segít, miután a technikai 
feltételek, a javítóanyag kitermelés, szállítás, bemunkálás gépi eszközei ma már ezt 
lehetıvé teszik. 

A különbözı talajhibák oka leggyakrabban arra vezethetı vissza, hogy a homoktalajok 
legtöbbjében túlságosan kevés szerves és szervetlen kolloid van, következésképpen rendkívül 
kedvezıtlen a víz-, levegı- és tápanyag gazdálkodásuk: 

• alacsony a vízkapacitásuk, 

• kevés a tartósan hasznos vízkészletük, 
• kis értékő az adszorbciós kapacitásuk, 
• kedvezıtlen a tápanyag-megkötı és -szolgáltató képességük.  

A vázolt körülmények miatt szükségszerő, hogy szerves és szervetlen javítóanyagok (tızeges 
lápföld - alginit vagy bentonit keverék, ill. helyben, közelben fellelhetı lápos réti talaj: 
humuszt, agyagásványokat, meszet tartalmazó talajanyaga) szerepet kapjanak a 
termıképesség javításában. Fel kellene tehát készülni a homoktalajok nagyobb arányú, 
módszeres, célirányos vizsgálatára, és az alapján a javítások tervezésére, kivitelezésére, mert 
több mint fél millió hektáron csak talajjavítással lehet a termıképességet javítani. 
4. A homokjavítás külföldi és hazai módszerei, javítóanyag dózisai. 
a. Agrotechnikai eljárással (biológiai javítással) bevitt javítóanyagok. 

• Mésztelen, ill. mészszegény homokon: csillagfürt, somkóró, rozs zöld tömegének 
talajba forgatása. 

• Szalma terítése, bemunkálása, 40-60 q/ha mennyiségben.  
b. Földtani, talajtani képzıdményekkel (talajok, kızetek, ásványok, kıporok anyagának 
alkalmazásával. 

• Homoktalajok javítása agyagterítéssel. "Kötıanyagként" 5-8 cm vastag 
agyagterítés, 400-600 m3 agyag/ha mennyiséggel, de csak akkor, ha ez a 
javítóanyag közeli agyagbányából, ill. lelıhelyrıl szállítható. 

• Homoktalajok javítása földes istállótrágyával: 50-60 cm vastag trágya rétegre 1-2 
cm vastag agyagos földet terítünk, és ezeket többszörösen rétegezzük, majd 
érleljük. 

• Ez a javítóanyag még jobb, ha föld helyett alginitet, vagy bentonitot használunk. 
Terítés 4-5 cm vastagságban, 300-400 m3/ha mennyiségben. 

c. Egerszegi-féle réteges homokjavítás. Agyagásvánnyal (alginittel, vagy bentonittal) dúsított 
istállótrágyát vagy tızeget, lápföldet vékony, 1-2 cm vastag rétegben visszük be a 
talajszelvénybe. A bevitel mélyforgató, ill. speciális ekével 60 cm mélyen történik. A 
barázdaszeletek alján 1-2 cm vastag szınyegszerő réteg képzıdik (4. ábra). 
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4. ábra. A homoktalajok réteges javításához kialakított rigoleke: A barázdaszeletet 

különleges kiképzéső kormánylemez (1) emeli ki, és átforgatás nélkül oldalra tolja (4). A 
fı eketest mögé szerelt utóhántó eketest (2) az elızetesen géppel kiszót, ill. szétterített 

javítóanyagot a felszíni talajréteg egy részével együtt (3) szınyegszerően a 
barázdafenékre teríti (3). 

A következı évben a bevitt réteget 40 cm mélyen telepítjük. A harmadik évben a felszínre 
kiszórt 1-2 cm vastag javítóanyagot 15-20 cm mélyen ekével beforgatjuk. A három réteg 
kialakítása a javítóanyagok beszerzési, szállítási költségeitıl, ill. a helyi körülményektıl (pl. a 
helyben fellelhetı javítóanyag alkalmazásától) függ. (Az eljárás a felsı vagy az alsó réteg 
nélkül is igen eredményes.) Ez a leghatékonyabb homokjavítási eljárás, mert a mélyen 
kialakított vékony, de vízben, tápanyagban, mikroorganizmusokban gazdag réteg erıteljes 
gyökérfejlıdést, és ezáltal lényegesen nagyobb termést biztosít (5. ábra). 

 
5. ábra. A gyökérfejlıdés szemléltetése: a-javítatlan, b-a szántott rétegben javított, c-a 

rétegesen javított homoktalajon. 
Egy-egy bevitt réteg javítóanyag szükséglete kb. 120-150 m3/ha. A savanyú homoktalajok 
javítóanyagához meszezıanyagot (meszes lápföldet vagy mészkıport) keverünk. 
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d. A Mezısi-féle homokjavítás is a mély termıréteg kialakítását szolgálja, savanyú 
homoktalajokon. Elsı munkafázisban a felszínre kiszórt javítóanyagot tárcsával bemunkáljuk, 

majd második munkafázisban mélyforgató ekével 60-70 cm mélyen leforgatjuk. Ezután 
kisebb dózisban a felszínre (harmadik fázisban) kiszórt javítóanyagot keverıszántással a 
szántott rétegbe keverjük. A javítóanyag lehet: tızeges, meszes lápföld, ill. lápos réti talaj 

anyaga, a réteges javításhoz alkalmazott mennyiségben. 
e. A homokos réti/láp talajokon jól alkalmazható a mélyforgatásos német módszer (6. ábra). 

 
6. ábra. A homokos szövető réti/láp talajokon jól bevált mélyforgatásos, 

homokkeveréses talajjavítás szemléltetése. I - Erıgép, munkagép (mélyforgató eke) 
munka közben. II - A javítás szelvénye: A, B-Lápföld, kotu. C, D - Homok, homokos 
iszap. Mélyforgatás, átrendezés: 1-szrerves, humuszos, 2-ásványi (homok) sávok. 3-A 

mővelés mélységében (tárcsával) összekevert felszíni réteg. 
Az Egerszegi-, Mezısi-féle és a német módszerrel a homoktalajok mélyebb 
termırétegét lehet kialakítani. A magyarországi homoktalajok mennyiségi, minıségi, 
települési viszonyait: térképeit, talajtechnológiai alapadatait a TALAJJAVÍTÁSI 
ÚTMUTATÓ-ban találjuk (Mezıgazdasági Kiadó, 1984). A magyarországi talajjavító 
ásványi nyersanyagtípusokat, azok fizikai, kémiai (talajjavítás-technológiai) adottságait a 
FÖLDHASZNÁLAT címő enciklopédia ismerteti. 
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Szelídgesztenye 

 
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN 
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BARANYI FERENC 
 
Elıre 
 
„Engedd népemet elıre menni!” 
(Ladányi Mihály.  Spirituálé) 
 
Gyalog, biciklin és szekéren, 
pocsolyás kátyúkon keresztül 
tanyákról indult el a népem 
az indóházhoz seregestül. 
 
Ott azt remélte, hogy menetrend 
szerint roboghat majd a fényes 
horizonthoz, a földet csókkal 
érintı égbolt pereméhez. 
 
Nem ért oda. Új útra kelni 
visszamarsolt az indóházig, 
hol az elıre menni vágyók 
elıtt váltót már ördög állít, 
 
s vakvágányon az új törekvés 
nekifut rozsdás ütközıknek, 
hol megszakadt sínpárt siratva 
megtorpant utasok idıznek. 
 
Nincs út tovább. Nincs út elıre. 
És már erı se visszamenni. 
A veszteglı vagonban ülve 
nem számít mozdulásra senki. 
 
 
 
 

BARANYI FERENC: Tótágas, Új Könyvbarát Kft. 2018 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 18 

 
 

VASADI PÉTER 
 
Indulás elıtt 
  
Kikötöttek part mellett a hajósok. 
Némelyik balra a horgonyt messze  
dobta. 
Fölemelkedik tengerbıl az óriás- 
cet, az éj fröccsenés nélkül,  
feketén. 
Mire ideér, megkékül fönt  
a hasa, s beleállnak apró  
szigonyok. 
Roppannak hajótestek, nekiütıdve  
a keményre tömött gumizsákoknak,  
mik 
cölöpökrıl lógnak örökös szorításban. 
Léptek alatt rugózik s nyikorog a  
híd,  
megy abszintezni a matróz. Behúzza  
a vállát. Fölhajtva a gallérja. Öklei  
zsebben. 
Füttyögve húznak el fölötte a sirályok. 
Kerek ablakban lámpa ég a hajófaron. 
Térképre  
görnyed valaki, ısz feje villog;  
méri  
a holnapi út esélyeit és a vihar- 
zónát.  
Át kell rajta haladnunk, a fıvitorla  
leeresztve. Csattog a zöld zászló a 
magasban,  
vergıdés tördeli fehér karikáját. 
Nincs semmi különös. Csönd forr 
alattomosan. 
Tükrös a víz. Lent csupa halál,  
harapás. Villámgyors legyezıkként  
nyílnak  
a haltömegek. Állok a part ıs- 
kövein, nagy bizonyosságban,  
egyedül. 

 
 

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

 
Pandémia 
 

(Aprómunka a lelkünkért) 
 

Mint búgócsiga, pörög a világ, 
önsorsát beteljesíteni készül. 
Testünkön egy új vírus foga rág, 
lelkünk is e hóhér karjába szédül. 
 

A „külsı emberünk” vágtat elöl, 
a „belsı” le van maradva, fél, gyáva; 
szíve szerint törvényt szegne most is, 
ne szembesítse a karantén magánya. 
 

Ki hozzászokott a bőnhöz, lázad, 
csak rázza „óemberének” rácsait. 
Várd, hogy a lelked beérje a tested, 
s a végszóra majd levesse láncait. 
 
 
 
Korunk poézisérıl 
 

Lefilmezni haldoklásainkat –,  
költészetünk se más, mint ilyen 
halálos exhibicionizmus, 
egy sértı gondolat széljegyzetei, 
Parkinson-kóros, reszketı sorok. 
 

De vannak bátrak, akik fölvállalják  
a közönyt, a versszubjektum nélküli 
beszédet, mégis saját köznapi  
drámájuknak szédelgései közé 
némi metafizika becsorog. 
 

Nem szándékkal. E kor túlnıtte 
önmagát. A véget táplálják az üszkössé  
vált hegyoldalak, a földcsuszamlások,  
a tájfunok, a terror. A lélek eseménye, 
járványügy miatt ezúttal elmarad. 
 

Az élet lenyakazása megszokottá vált  
díszlet. Marionett-bábuk lettünk a Globális  
Elit színpadán. Napjaink metaforikájáról, 
akarva-akaratlan a költı, mint a magát 
halottnak tettetı bogár, lemarad.  

 
Ha te nem tudsz... 
 

„Mert szeretetet kívánok én  
és nem áldozatot ...” 
(Hóseás 6,6) 
 
 
 

Ha te nem tudsz, 
akkor majd én – 
lógok a széthulló 
világ peremén, 
vírusviharban küldöm 
neked a híreket, 
a legfrissebbeket. 
 

Ha te nem tudsz, 
akkor majd én 
röptetem el 
a feslı barkán 
zizegı méheket, 
a természet rendjén 
megújuló életet. 
 

Ha te nem tudsz, 
mert az Óceán épp 
elsodorta városod, 
szétdúlta a madárdalt, 
akkor majd én 
süvöltöm túl 
e rémisztı világzajt. 
 

Ha te nem tudsz, 
mert vulkánhamu 
fedte be otthonod, 
akkor majd én 
üzenek a fénnyel, 
vagy a Holdban 
hagyok majd kéznyomot. 
 

Ha te nem tudsz, 
mert épp a tőzvész  
marja szét házadat, 
akkor majd én 
kérek esıt, hogy 
eloltsa a lángokat; 
előzze az átkokat. 
 

 

 
Ha te nem tudsz, 
mert a vírus most 
rágja szét testedet, 
akkor helyetted én 
lájkolom létedet, 
hogy mennyei karok 
mentsék meg éltedet. 
 

/2021-ben, a pandémia 3. 
hulláma idején/ 
 
 
 
Áprilisi anzix 
 

Ablakom alatt halk 
neszezéssel a fák most  
szülik leveleiket. 
 

Zsenge zöld legyezık 
nyílnak az üde fényben, 
árad a langymeleg. 
 

Szorgos madarak rakják 
már a fészket, elrejti 
ıket féltın a lomb. 
 

Mintha az aszfalt is 
életre kelne, a halott 
világ most virágot bont. 
 

Galambok suhannak el 
puha szárnyremegéssel, 
megtelik fénnyel a rét. 
 

Fő harsan ki a földbıl, 
pattanó rügyektıl 
illatos szerte a lég. 
 

Mentı hasít a csendbe, 
félve moccan a lélek, 
surran a vérben a lét. 
 

Az éves bénultságból 
követeli jussát az élet. – 
Fohászt mond értünk az ég. 
 

/Pécs-Kertváros, 2021/ 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 20 

 
 

NYERGES GÁBOR 
 

 
mindenáron / minden hiába 
 
 
a bögrét eltörte (véletlenül), 
a neki készített vászontáskát elhagyta. 
mint a viccben a többszörösen amputált 
katona, aki „részletekben dezertál”, úgy 
hagyja el, darabonként, múltjának összes 
bizonyítéka. mintha csak lenne bárminı 
feloldozás. mintha csak egyszeriben 
meg nem történtté válhatna bármi.  
de bizonyíték híján is marad  
az emlékezés viszketı érzése, 
akár egy régi arc fájdító kontúrjai 
egy készültekor még boldog fotón. 
véletlen igazságszolgáltatás sincs, 
ahogy szerencsés véletlen sem, csak 
maga a szenvtelen, darabolós gyilkos 
véletlen. a dilettáns restaurátor, ahogy rossz  
vegyszerrel keni el a festmény színeit.  
ettıl még minden épp úgy marad, ahogy  
volt, minden hiába. a veszteséget, egykori  
boldogságok mementóinak tünedezését  
egykedvően konstatálja hát, kétbalkezes,  
gondolja, ennyi, olyan, mint egy menet 
közben bohózattá fércelt dráma, még  
fájni sem tud rendesen. persze 
botorság is volna direkt még jobban 
óvni veszteségei maradványait –  
ha már emlék, ha már mindenáron,  
kötelezıen maradnia kell valaminek 
valami helyett, így a legpontosabb: 
darabokban vagy hiányában. 
ez így egész találó, frappáns, csettint 
nyelvével, már-már szerencsés véletlen. 
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Vadgesztenye 

 
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN 

 
 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 22 

HOMLOKTÉR 
 

 
 

KAMARÁS KLÁRA 
író, költı 

1932. december 18-án születtem.  Legrégibb és 
legkedvesebb emlékeim  Pécshez kapcsolódnak. 
Ott születtem, éltem tanulmányaim befejezéséig. 

Pici gyerekkoromtól vonzott minden mővészi, 
alkotó munka. A sors más útra terelt. A 
Pedagógiai Fıiskolán szereztem matematika-
fizika-rajz szakos tanári oklevelet. Azóta Letenyén 
élek. 

Évekig, mint annyian, csak fióknak írtam, a 
nyilvános publikálás legcsekélyebb lehetısége 
nélkül. Változást a számítógép, az Internet hozott 
számomra és Kaskötı István biztatása adta meg 
azt az önbizalmat, amire szükségem volt a 
publikációhoz. 2002-tıl a kanadai Kaláka irodalmi 
weblap, versrovatvezetıje és társszerkesztıje 
voltam a lap megszőnéséig. (2018.) 

 
 
Megjelent kötetei: 
 
Arcok a múltból 2006. 
Ólomból szıni pilleszárnyat 2006 versek 
Letenyei fák 2007. Válogatott versek 
Álmok útján 2008. Versek, képek, elbeszélések 
Anica 2009. 
Pepita füzetek 2010. 
Mint fák a szélben 2010. összegyőjtött versek 
Fúzió (Tímár Zoltán rajzaival) versek 2010. 
Derült égbıl 2011. 
Utak és évek 2011 
Mária lányai 2012 
Orchideák  2012 Versek, elbeszélések 
Cinka cica és Kandúr Karcsi kalandjai 2012. versek 
Kutyául érzem magam 2012. Versek 
Figyeljetek gyerekek Klári néni mesél 2013. Versek 
Mibıl lesz a cserebogár 2013. Versek 
Napraforgók 2014, Elbeszélések, versek. 
Álmok asszonya 2014. 
Pünkösdi kenyér 2015. Versek, próza 
Hegymenet 2017. Versek, elbeszélések 
Vak taligán 2019. Új és válogatott versek 
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HOMLOKTÉRben – KAMARÁS KLÁRA  
 
 

Pünkösdi kenyér 
 

Másodéves fıiskolások voltunk. Tanév vége felé végre összejött a pénz a győrőre, ami 
nélkül anyám hallani sem akart eljegyzésrıl.  

Akkoriban még fizettek a véradóknak, a pénz mellé páros virsli, zsömle és egy pohár sör 
is járt. 

Nem tudom hányszor, mennyi vérét adta az a szegény kiéhezett fiú, hogy végre 
meglegyen a győrők ára és végre anyám se bánja, hogy együtt akarjuk folytatni az életünket.  

Az eljegyzést Pünkösd vasárnapjára terveztük.  
1954-ben egy napi ebéd is gond volt, hát még, hogy kicsit ünnepi legyen!  Annyi húst 

szerezni, hogy vendéget is hívhassunk? Szinte képtelenség! 
– Ne félj semmit, – bíztatott anyám– olyan rántott húst rittyentek, hogy a nagynénéd is 

megnyalja mind a tíz ujját! 
– Jaj! Ha megtudja, hogy lóhúst vettél, egy falatot se eszik belıne. 
– Honnan tudná, te szamár! Ha én kiklopfolom, egy éjjelre tejbe áztatom, az alföldi 

csikósok se ismernek rá… 
Szombaton már szinte minden készen állt. A csikó combja a tejben várta elıléptetését, de 

hol a kenyér?  Az üzletekben nagy volt a tülekedés, lökdösıdés, de hiába, mindenkinek nem 
jutott kenyér. Szombaton délelıttre minden elfogyott, az egész városban  üresek voltak a 
kenyeres polcok.  

Valaki azt mondta, talán a bányatelepen kellene körülnézni.   
Ketten a párommal nagy-vígan  elindultunk kenyérszerzı útra. Nem törıdtünk semmivel, 

senkivel, végigdanolásztuk a hosszú utat, hol kánonban, hol csak úgy improvizálva 
valamiféle dallamot... a sajátunkat.  

Csak akkor pittyedt le a szám, mikor odaértünk a kis külvárosi kenyérbolt elé. Hosszú sor 
állt már az utcán kenyérre várva. Csupa törıdött arcú idıs munkás, nyugdíjas bányász, fáradt 
bányászfeleség.  

Mintha mind ismerték volna egymást, beszélgettek. Semmi tolakodás elégedetlenség. 
Lesz kenyér, csak  ki kell várni. 

Beálltunk a sor végére, talán nekünk is jut... ha nem fogy el, mire sorra kerülünk. Talán… 
Méregettek minket.  
Aztán valaki megkérdezte: 
– Ti honnan jöttetek? 
Megijedtem.  
Látják, hogy idegenek vagyunk.  
Mit akarunk itt? Nem jár nekünk ebbıl a boltból, a bányászoknak sütött kenyérbıl… – 

jutott eszembe. 
– Nincs a városban kenyér... és holnap lesz az eljegyzésünk... – szabadkoztam. 
– Az eljegyzésük! Halljátok? Holnap lesz az eljegyzésük!– szinte felderültek az arcok. 
– Engedjétek a sor elejére a fiatalokat! 
Senkinek nem volt ellenvetése. Úgy mosolyogtak ránk, mintha saját gyerekeik lennénk.  
* 
Én azt a kenyeret soha nem felejtem el. 
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HOMLOKTÉRben – KAMARÁS KLÁRA  
 
 

Mint fák a szélben 
 
A dombtetın a ház elıtt 
két roskatag fa. Összenıtt, 
hatalmas kettıs korona, 
mint életünk sok ág-boga... 
 
Milyen szél tőzte ıket egy halomra? 
A csíraébresztı tavaszi pompa 
ideje véget ért. 
Ki nı nagyobbra, virít szebben? 
– vívtak együtt és egymás ellen 
fényért, esélyért, életért. 
...És ág törött, gallyak szakadtak, 
mikor viharban összecsaptak... 
...de mégis támasz, mégis társ az, 
akit a sorsod melléd választ... 
 
Most mintha azt zúgnák szélben: 
– Vigyázz! 
– Vigyázok... 
– Érted s értem...! 
– Ha te kidılsz, nekem is végem... 
 
 
Fogyó idı 
 
Ó, az idı…az idı… 
ez a volt-van-nincs-tovatőnt…! 
Milyen távoli rügyfakadáskor 
a tél s a halál…! 
Úgy tőnik, minden belefér az idıbe, 
hosszú az élet. 
Minden, mit ember elérhet, 
itt van elıttünk. 
Nem sietünk, 
még ha hajtana is az az ifjúi vér. 
 
Megcsalt az idı…az idı… 
ez a volt-van-nincs…Hova tőnt? 
Nincs…már nincs… 
Egyszerre vége. 
 
 

Búcsú e-mailben 
 
Nem ismerlek, 
és nem tudom milyen 
barát vagy. Talán idegen 
számodra minden gondolat, 
de készen állsz, hogy befogadd, 
ha néhány percre még figyelmedet 
magamra tudom vonni, 
mint képeslap, vagy furcsa régi holmi, 
padlás porában talált ócskaság. 
Hihetetlen számomra e világ! 
Még most is... most, 
hogy búcsúzkodni kéne, 
megtorpanok. 
Templomajtóban fordul így a néne: 
keresztet vet, térdet hajt, visszapillant, 
Istent, vagy angyalt keres, mely elillant... 
Most hogy jön ez ide? 
Hiszen tudod! 
Vagy nem érzel egy csöpp áhítatot 
minden búcsúnál, minden eltőnésnél? 
Évekig minden nap levéltömeg, 
aztán egyszerre elfelejtenek. 
Ha akarod, vagy akarom, 
a címem megváltoztatom. 
Nincs könnyes búcsú, nincs harag, 
nem is voltál, 
mégis elhagytalak. 
 
 
Cinka cicám 
 
Kétszer megkerülte a tálat 
ez a hálátlan, nyafka állat, 
majd felpúpozta lusta hátát, 
párat lépett, s kicsit odébb állt. 
A szék alól nézett rám várva, 
hogy jobb falat jut-e a tálba. 
 
Nem esik jól a csirke húsa? 
A szív legyen a kutya jussa? 
Hát te is jól el vagy kapatva! 
Itt Whiskasra vár minden macska? 
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HOMLOKTÉRben – KAMARÁS KLÁRA  
 

Hosszú utazás 
 

Megint egy újabb állomás? 
Ütött-kopott, sivár, mint annyi más… 
Ásító, fáradt, réveteg falak, 
A sárga fények kábán inganak, 
Lidérces, fülledt álmokkal rokon 
Mindegyvirágok semmi halmokon… 
 
Megint egy újabb állomás… 
Aztán dübörgı, szédült rohanás: 
Városok, falvak, nevesincs helyek… 
Csattogjatok csak ırült kerekek! 
Vágtassatok! E lomha éjszaka 
Mintha már évek óta tartana… 
Már nincs új szín, nincsen több árnyalat, 
Egyszervolt társunk foszló árnyalak, 
Szerelmünk sója régen elfogyott, 
Hőségünk fénye, nézd, hogy megkopott, 
De a vonat száll… völgyön át, hegyen. 
Most átkelünk egy égı tengeren, 
Vagy csak dereng? Hiszen hiába! Késı! 
E moccanás, e jajdulás a végsı! 
A megtört ajkak szürke szegletében 
Nem szökken új mosoly, csak gyáva szégyen, 
S egymást lesik a fülke múmiái: 
Ki fog közülünk elıször kiszállni? 
 
 
Üzenet a tegnapelıttnek 
 

Volt száz címed, neved?  
Nekem három. Kevés. 
Látod, nem megy a színlelés. 
Nincs titkom, nincs reményem, 
és ha lenne  
ezernyi álcám, bıröm, 
meg nem maradnék benne, 
mert mint a kígyó, amely nem barátom, 
én is levedlem minden unt kabátom. 
Lehet, hogy nem jogos a büszkeség: 
Vagyok, aki vagyok. Nekem elég. 
Ki titkon leskelıdik, nem barát, 
s ember csak az, ki vállalja magát. 
 

A szépség oltára 
 

Azt mondtam mindig, 
aki szép, 
álljon ki a Fıtérre meztelen, 
álljon egy talapzatra, hogy csodálja 
ország-világ, 
mert nincs más, mint a Szépség, 
mi eget-földet boldoggá tehet. 
Boruljanak elé és úgy imádják! 
Ne takarják lepellel, 
rongy ruhákkal 
és fügefalevél 
a szent arányokat ne törje meg. 
 
Lerántanák a porba! 
Megcsúfolnák, 
hogy ne maradjon semmi más belıle, 
csak halvány tükörképe a csodának, 
csak szobrok, képek, versek 
vértelen, hideg árnyékok, 
mikben nem dobog 
az öröklét mulandó lüktetése. 
 
 
Mária és Márta 
 

Születtem Máriának, 
ki mindig égre néz... 
Mártává lenni, hidd el, 
ezért volt oly nehéz. 
Ezért voltak oly súlyosak az évek, 
és most, hogy visszanézek 
minden olyan, 
akár egy furcsa álom. 
Látom, 
mit eddig is láthattam volna, 
ha értın figyelek a messzeségbe... 
de ennek vége. 
Nem köt már senkihez 
sem vágy, sem szent ígéret. 
Elmúlt minden igézet. 
Amit a sors rám mért, 
vagy amit kért: 
megadtam..., 
lélekben mégis 
Mária maradtam. 
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HOMLOKTÉRben – KAMARÁS KLÁRA  
 
Álmok országútján 
  

Álomország álomútjai mentén 
álomjuharfák állnak hallgatag 
vihartört ágak végig az úton 
nem tudom téged mért álmodtalak 
álmodban vártál álomréteken. 
Én csak a magam álmát álmodom 
botorkálok a tört ágak között 
tört szárnyakkal egy viharvert uton. 
 
 

Van valahol egy öregember 
fehérszakállú, mint a bibliák 
lapjain (ékes illusztráció) 
ha tényleg lenne, tán az lenne jó. 
megmarkolná az idı kerekét 
hogy visszahajtson hosszú éveket 
de álomkézben nincs elég erı, 
visszaforgatni semmit nem lehet. 
  

Szálljunk ki itt az idıutazásból, 
elbirnak engem saját szárnyaim. 
(Nem birnak el.) Most tépelıdve járok 
álomjuharfák álomútjain. 
 
 
Nekem Cyrano kell... 
 

A fürdıkrémem barack illatú... 
Azt mondják ettıl pont olyan vagyok, 
mintha a kompót ömlött volna rám. 
Ó, jó Cyrano, most te kellenél 
hogy meggyógyítsd e sérelem sebét! 
 

Azt mondanád, hogy méznél édesebb: 
a nyári nap érlelte bırömet, 
s e szép barackok olyan hamvasak, 
hogy csodájukra nem marad szavad. 
Tündérleány gyümölcsöskertje ez? 
Itt olyan illatfelhı lengedez! 
S hol ennyi friss gyümölcsre van remény, 
szívesen lennél ott kertészlegény....! 
 

Cyrano biztos mást is mondana... 
és hogyha nagyon szépen mondaná... 
hajnal elıtt nem engedném haza... 

Tibornak 
 

Csókoltál, mikor csókra vágytam,  
s virággal hintetted be ágyam. 
Most itt ülünk az esti csendben, 
látod szívem, megöregedtem. 
 

Azért volt minden, öröm,bánat,  
hogy végül újra rád találjak, 
hogy legyen, aki elkísér, 
ha az út lassan véget ér. 
 

Kin fú a szél, esı szemerkél, 
beleng a múlt, de mit tehetnél? 
Csókoltál, mikor csókot kértem, 
most simogatod sajgó térdem. 
 
 
Sorshorgoló 
 

Csak szem a szemre, lánc a láncra, 
miként sodort a három párka... 
Ki munkál, hajszol, mindörökre 
sorsunk szívósan ölti egybe. 
Tervrajz szerint, vagy ég bolondja 
szövi a szálat össze-vissza, 
s nem tudhatjuk, mi lesz belıle, 
közülünk kinek van jövıje, 
kibıl lesz bölcs, gazdag, vagy árva, 
csak szem a szemre, lánc a láncra... 
Oltárra lesz terítı, fényes, 
király palástja, széle véres... 
vagy lábtörlı dohos sarokba, 
aztán a sors szemétre dobja... 
Ne nézz elıre, ne nézz hátra, 
horgolva , szıve, varrva, vágva... 
csak szem a szemre, lánc a láncra.. 
 

Jaj, aki csak egy szem a láncban 
ne gondolkozzon, hisz bezártan 
sodródik sorsa áramában, 
és nincs kiút, csak ısi kényszer 
megtartani, ne málljon széjjel, 
amit a többi összefogna. 
Nincs üdvösség, nem jutsz pokolra, 
csak ez a szédítı motolla... 
s magasztalva, vagy meggyalázva, 
csak szem a szemre, lánc a láncra... 
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HOMLOKTERen túl: 
 
FETYKÓ JUDIT: 
 

KAMARÁS KLÁRA: Pepita füzetek címő könyvérıl, 
áthallások a szerzı Anica c. regényébıl 

 
 
 

Négy füzetet tartalmaz a könyv, melyek egyenként, önálló történetként is megállnak. 
Az egyéni sorsok, melyek egy-egy füzetben megnyílnak, egymásba kapcsolódnak a 

történet során, egyik füzetbıl a másikba átnyúlnak a történetek, a szereplık közti rokonság és 
a rokonok elágazó kapcsolatai ismét fel-felbukkannak a Pepita füzetekben. 

Figyelmes olvasással lehet megérteni a történeteket, a szereplık családi viszonyainak 
alakulását, a szöveg így nem tartozik a könnyő szórakozást, szórakoztatást adó, ígérı prózák 
közé, és még ami fontos, hogy nem nı-történet – bár a szereplık sorsa nagyrészt nık sorsa, 
mégis ami velük történik, abban jelentıs része van a velük élı, velük kapcsolatban lévı 
férfiaknak, és nem utolsó sorban az elmúlt bı száz év történelmének is (ami itt a személyek 
sorsának alakulásában, a külvilág, a háttér történéseiben jelenik meg) – az írónı tollából. 

Az elbeszélésmód jellemzıje, hogy minden füzetben a többszörös keretezés elve jelenik 
meg: történet a történetben, meg még abban is egy másik történet. Mint amikor szabadon 
beszél, ír valaki, és ami ott, akkor beleszökik az emlékekbe, az is hozzárakódik a történethez, 
mert a beleillés miatt utal valami olyan történésre, ami nélkül amirıl épp beszél/elbeszél, 
vagy amit elkezdett beszélni/elbeszélni és most áttért a második történetbe, nem lenne teljes a 
beszélı, az író szerint, ennek okán a könyvet nem lehet „most olvasok valamit” besorolásként 
olvasni, mert a szöveg ezek miatt a beszédmódok miatt figyelmet követel. 

 
Az elsı füzet elıkészíti és bevezeti a történet kezdetét, ahol a füzet fıszereplıje, fı 

történetmondója Baba néni, majd a történet a második füzetben Baba néni születésétıl 
kezdve, élete egy részét mondja el. A harmadik füzet Baba néni kislányának, Jusztinkának a 
füzete, a negyedik már a mában játszódik, Jusztinka és rokonai történeteinek laza láncolata, 
ahol a múlt század (1900-as évek) 70-es, nyolcvanas éveiben tart a füzet története. 

Visszatérı tárgy a baba a történetekben. Az elsı füzetben hús-vér nı neve: Baba néni 
történetével kezdıdik el a füzetek sora. A játék baba elsı története egy szomorú, mégis 
groteszken tragikus eseménylánc végkifejlése, ahol a játszmalehetıségeket rosszul értelmezı, 
csalódott gyermek fájdalmát írja le a szerzı (Baba néni gyerekkori élményeként), melynek 
leírása mégis határok között marad; lehetne ezt a fájdalmat, tehetetlen és még sok jelzıvel 
felruházható helyzetet fokozni, de Kamarás Klára nem teszi. Nem ezt teszi. A történet 
megáll, és itt a prózaíró a kínálkozó alkalmat ki nem használva, még erısebbé, és 
valóságosabbá teszi a mondanivalóját. Sıt, akinek van gyakorlata a giccses felé, a 
szappanoperás felé való eltolódásos történetekben, az itt észreveszi, hogy ez a füzet, és majd 
tovább, a másik három, az egész Pepita füzetek távol áll az ilyesmitıl. Ez olyan próza, ami 
valódi irodalmi értéket ad. A negyedik füzetben ismét megjelenik a baba, egy másik játék 
babával kapcsolatos történet, ahol a felnıtt, anya-szerepben lévı nı baba-élményét 
olvashatjuk. Na de térjek vissza a babákhoz, mert még a baba-motívum a ténylegesen 
megszületı embercsecsemı, ember-babák elbeszélése mellett tovább is megjelenik. A még 
gyermek korú Babának ajándékozott csúf babát követi egy másik, aminek a haját maga Baba 
nénivé érett Baba varrja vissza asszonyi-nıi ügyességével, és végül egy vadonatúj baba 
jelenik meg a negyedik füzet végén, ahol a mesélést átvevı, fıszereplıvé vált nı, Jusztinka 
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rokona kap ajándékba egy babát. Egy olyan babát, amit ı kér, amit végül saját anyjától kap 
meg, akkor kapja meg, mikor már túl van a babázó koron, még saját gyermekeivel való 
csecsemı- kisgyerek-ellátási babázási koron is túl. Ez a baba szinte egyesíti az összes babát, 
jelképessé lesz. Az idı és a helyzet annyira túlhaladta, hogy az idı elmúltával már nem való 
semmire, a játék idején nem volt, most már nem játszanak vele, a vitrin tárgya lesz, sorsa is 
beteljesedik, az anya vitrinben ülı babáját a fiúgyerekek csínybıl, vagy játékból, (?) vagy 
csak azért, mert nem az ı játékuk, nem tipikusan fiús játék, de az anyjuké, összerajzolják, 
részben használhatatlanná teszik – de ez már nem számít a füzetet író véleménye szerint. 

Az elsı füzet történet visszanyúlik a keretezéssel valahova az 1900-as évek fordulójára, 
vagy még elıbbre, a történések és szereplı a polgári világ különbözı rétegeiben élve, azok 
közt járva annak jellegzetességeit mutatja – a történet önkeresı, eredetkeresı indulás után 
felbukkanó lány utazása Baba nénihez emlékezések láncolatát indítja el, ahol az emlékek, a 
valós vagy máshonnan vett történetek, történések egybesőrítése egy olyan gondolati, 
emlékezeti elıfeszítést tesz, ami a többi füzetben felhozza, fokozza a történések keretes 
leírását. 

A születés, a halál, a szerelmi szálak és ezek következményei mély nyomokat hagynak 
az aktuális füzet beszélıjében. A hirtelen, minden átmenet nélkül nagylányból felnıtt nıvé, 
feleséggé válás szintén feszültséget rejt, és ez a szereplık emberi játszmáiban, az egymáshoz, 
saját szülıanyához, férjhez, anyóshoz, a szőkebb és tágabb rokonsághoz, ismerısökhöz való 
alkalmazkodás szerepeiben minden füzet történeteiben végig jelen van. Maga a 
szociokulturális közeg, ahol Baba néni még titoknak, szégyennek számító, szorongató és 
megoldhatatlan helyzetekkel találkozik, amiben a saját családjában elıforduló titoknak-
szégyennek számító történések is benne vannak, mind jellemzıek a korra, melyre a 
történetmondó utal, amit minden olvasó a maga emlékeinek és idıérzékének segítségével tud 
behelyezni az elmúlt századba. 

A nık önmegfelelése, törekvéseik arra, hogy a nıi szerepnek épp ott, abban a 
környezetben, ahol élnek, meg tudjanak felelni, még a mai nıi szerepkör 
játszmarendszerében is hasonlók. A velük, körülöttük élı férfiak szintén a kor egyes 
rétegeinek férfi-jellemzıit mutatják, és ezek az alakok, úgy, mint a nık alakjai, szintén jelen 
vannak a mában. Az emberi viselkedés, a társadalmon belül az egyének, családok, rokonok 
játszmái nem változtak olyan nagy léptékben, ahogy az ipari, technikai civilizáció –, talán 
alig, vagy majdnem semmit nem változtak. 

A hagyományos és megszokott, elvárt szerepbıl kitörés a második füzetben a válás 
motívuma, ami a körülbelüli 1930-as, 40-es években vidéken ritka volt, nehezen kivihetı, és 
minden irányból a nı társadalmi presztízsének rovására történt. Ez a történés indít el egy 
másik életformába való belépést, ahol a szerelem és szeretet a két ember között más, 
kifinomultabb, az egymáshoz való odafordulás minıségileg magasabb, és melynek 
végzetszerően véget vet a háború, a fasizmus. A válás körüli vélekedések, a férj, anyós, 
rokonság hozzáállása mai napig jellemzı; a nyíltan vagy burkoltan kimondott vélemények 
szerint a gyerekes férjes asszony tőrjön, ne váljon el. Saját önálló, gyermektelen életét élı 
nagynéni levele ezt tükrözi, amint bátyjának (a füzet fıszereplıje apjának) ír: „A válásnak 
nincs értelme, fizethetnéd a tartásdíjat élete végéig, és tovább szégyenkezhetnél az ismerısök 
elıtt a tettei és fecsegése miatt.” … „Vitesd be a bolondokházába, és soha többé ne fogadd 
vissza! Mást nem lehet tenni!” – a hın szeretett báty valóban jóravaló férfiú [valóban az!], 
felesége meg egyszerre lerázni, bolondok közé becsukni való a sógornı szemében. Vagyis 
van egy társadalmilag elfogadott rend, és aki ebbıl kitör a viselkedésével (füzet 
fıszereplıjének anyja), vagy azzal, hogy el mer válni (maga a fıszereplı), azt el kell 
távolítani valahova… ahol nem zavarja a többiek életét. Ez a nagynéni, Margit néni, az elsı 
füzet egyik központi alakja, aki Baba néni életében jelentıs szerepet tölt be, ı a nagynéni, 
akihez elkerül, aki kiemeli, kiveszi a kislány Babát az anyagi nehézségek és házastársi 
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ellentétek közt élı miliıbıl, és aki kemény elvárásaival kornak nevelési és pedagógia 
módszereivel neveli egy ideig – pontosabban ezeket a módszereket alkalmazza a gyerekkel 
szemben, ahol a szeretet nemigen jut kifejezésre, a gyerek adott esetben szóhoz sem jut, meg 
nem történt bőnét el kell ismernie, mert a felnıttek elvárásai, így Margit néni elvárásai ezt 
kényszerítik ki belıle (Margit néni valószínőleg az 1800-as évek utolsó felében született, erre 
nincs direkt utalás, de a szereplık más adatai és a Margit nénivel való kapcsolatuk feltehetı 
ideje erre utal; Baba néni füzetének kezdısorai: „1906. március 4-én születtem. Négylovas 
hintóval vittek keresztelni, engem, a kis szırös majmot”. 

A nık alakja részben változik, tehetségük, vágyaik ismét és ismét elıjönnek, a füzetek 
során a nıi lét és élet fejlıdése mutatkozik, még ha kis lépésekben is, a negyedik füzet 
nıalakja a mában él, ám az ı életében is jelen van számtalan olyan elem, mely az elmúlt 100-
150 év alatt nem csupán a Magyarországon, hanem inkább ennek a korban, bı évszázadban a 
nıi szerep jellemzıje civilizációnkban. Azt mutatják ezek a nıalakok, azok a jellemzıik, 
viselkedésben, élet-sorsaikban, ahogy itt Magyarországon a nıt nevelik – pontosabban nem 
nevelik; hanem valahogy felnı: az elıttük lévı generációk nem adják át a kellemes-
kellemetlen tapasztalatokat (szerelem, szexualitás, házassági hőtlenség, stb) – így ezek a 
nıalakok is az élet helyzetei közt botladozva próbálják élni az életüket, amiben az önkontroll 
mellett állandóan jelen van a környezet (anya, anyós, rokonok, baráti kör) kontrollja, ami 
nem ismert pardont. Sıt! Megbocsátást igen ritkán, és még ritkábban a kegyelmi állapotot 
sem, a másik esendısége, megoldhatatlan helyzetekbıl adódó hibái miatt. Ezt azért (is) 
tartom fontosnak, mert a történet Közép Európában játszódik, keresztényeknek tartott 
közegben, ahol a történések elég távol állnak a vallás, a templom emlegetésétıl, de mégis ez 
az egyik eszmei háttér, ami folyamatosan jelen van, akár tud róla az olvasó, akár nem. 

A férfiak alakja a szituációkban élénk, de kissé távolibb, mint a nıké. A magára maradt 
és özvegységében azonnal felnıtt lánya ellen forduló apa személye tipikus, a saját nyugalmát 
féltve tilt és arra törekszik, hogy lánya távolodjon el az udvarlótól Az otthonról gondoskodó 
nı szerepét a felnıtt lány részben átvette, de a feleség alárendelt és alkalmazkodó szerepét 
nem. (elsı füzet) 

Az ırnagy úr alakja –, ahova Baba serdülı lány korában gyerekek mellé szegıdik – a 
tipikus úriemberé, aki a teherbe ejtett cselédlánytól azonnal megszabadul, a súlyos 
betegségbe esett kiscselédtıl (Babától) szintén, aki [orvos nélkül] esetleg fertızınek tartott 
betegségét minden törıdés nélkül éli meg, mert az úr és családja azonnal (nem mintha eddig 
nem azt tette volna…) de most egyértelmően tárgyiasítja, elkülönítve magára hagyja. 

Nem sok szó van a szerelemrıl, ahol elıfordul, mint pl. Helén önmagát és környezetét 
romboló, beteljesületlen szerelmi láza, melynek tárgya „Kálmán hadnagy volt, a snájdig 
fajtából”, akinek esze ágában sincs a mamának udvarolni, és ez a színt nem vallás végül az 
anya és a leány között hoz létre átmenetileg kibékíthetetlen ellentétet. Az apa, Helén férje 
(aki hadirokkant százados) még így is szereti az asszonyt, és eltávolítja felsége közelébıl 
Kálmánt, felvállalva ezzel a szóbeszédet is. 

Józsi, Baba néni férje hol családszeretı, hol iszákos, kártyás, mulatozós énjét mutatja, 
az a Józsi, aki a néni elbeszélésekor „Másnap reggel Józsi jót nevetett a zavaromon. … Ha 
egy csöpp eszem van, már rég túleshettem volna azon, … az egész világ ezt csinálja. Mit 
vagyok úgy oda!” Majd meg: „Kinek kellesz te? Fát vághatok a hátadon, ha akarok! Neked 
nincsen hova menned.” és ugyanez a Józsi az, aki az összes ivócimboráját felsorakoztatja az 
asszony elleni válóperes tárgyalásra, akik képesek barátilag hazudni: minden rosszat, 
mocskot elmondanak az iszákos, goromba férfitıl szabadulni akaró nırıl. 

István kiemelkedik a férfiak sorából. İ az ideális férfi, aki neveltetése, érzékenysége 
miatt a kezdeti ismerısi kapcsolat után valódi és ıszinte szeretettel fordul Baba felé, akinek 
gyermeke ellátása, az elvált nı anyagi gondjai, anyjának férfiakkal (Kálmán) való 
viselkedésének emlékei nyomasztóak – a férfi mégis képes saját családja értékei és érzelmi 
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elvárásai mellett a nıt választani, kivárni, míg beérik az érzelem. Ez a férfi a füzet nıi 
fıszereplıjének igazi társa, míg a történelem (ami ebben a regényben is kimondva vagy 
kimondatlanul végig jelen van), közbe nem szól. Sok százezer más férfival és nıvel István is 
a fasizmus áldozatává válik, nem tér vissza. 

A nyilas alakja (aki szintén férfi) egy a korra jellemzı viselkedésformát mutat, aki 
titokban segített, közben próbálta Babát beszervezni a nyilas pártba. Jelentıs segítség nincs, 
mert az egyházi házassági anyakönyvbe sem írta be a pap Babát és Istvánt, (félelem? 
lelkiismeretlenség? csak úgy hagyása a dolognak?). A nyilas élelmiszert, ruhát hord a táborba 
Pistának. „Küldjem a megtalpalt bakancsát…”… „Mindent összekészítettem” … „Aztán 
hallottam, hogy a tábor pár nap múlva elindul… A nyilas elıre tudta. Nem ment vissza, nem 
is azzal a szándékkal kért szabadságot” … „Felszabadulás. Az elsı napok egyikén annak a 
nyilasnak  a kamasz fiát láttam meg az utcán. A lábán felismertem a bakancsot, amit a 
csomagba tettem  … A nyilast nem jelentettem fel, nem szóltam semmit”. A nyilas 
többszörösen változtatta szerepét, személyiségét. Egyszer egy hatalom egyenruhát viselı 
katonája volt, aki élet-halál ura; aztán a segítı, aki ezt talán azért is teszi, hogy bebiztosítsa 
magát minden oldalról, bármi lesz is a kimenetel; és apa, apa is, aki a halába menı zsidónak 
már nem adta oda a megtalpalt bakancsot, a fiának kellett az. Az apai reálisnak mondható 
elgondolás a másik ember semmibevétele, vagy a másik ember elleni merénylet… (második 
füzet)  – és hányan vannak ma is olyanok, akik hasonló játszmarendszer szerint élik az 
életüket, még ha nem is ilyen szintő helyzetekben…) 

A negyedik füzet férfialakja nagy önfegyelemmel bír, tanul, éhezik, és vár. „Az 
okleveleden ne az asszonyneved legye” – így Juszti anyja. „Mint jó gyerekek, szót fogadtunk 
és vártunk” … Mikor befejeztük a fıiskolát, Zalába kerültünk. Végre összeházasodtunk… 
Úgy éreztem hogy ez kibírhatatlan, itt nem lehet csinálni semmit, itt nem történik semmi. 
Késıbb rájöttem, az a legjobb, ha nem történik semmi, mert a legtöbb történés valami bajt 
jelent.” – ezt a következtetést a harmadik füzet fıszereplıje, Jusztika vonja le, aki boldog 
házasságban él, azzal a férfival, aki várni tudott erre a házasságra. Ebben a férfiban, a 
kitartásában, a munkaterhelésében, a kedvességében több van, mint a könyv férfialakjaiban 
(kivétel Pista alakja). 

A regényben elıforduló gyermekalakok változatos viselkedést mutatnak; Lacika, akivel 
senki nem bír; az ırnagy úr békés és könnyen kezelhetı gyerekei, Baba gyereke, Jusztika, 
akinek felnıttekkel való kapcsolatai, iskolás társaihoz, tanítóihoz, Margit nénihez, a 
varrónıhöz, anyjához aló viszonya mind a már emlegetett nevelés, nem nevelés jellemzıit 
mutatja. A felnıttek, még a gyermeket szeretı felnıtteknek is érthetetlenek a gyermeki 
viselkedéssel járó történések, a felnıtt bármikor ítélkezhet a gyerek felett, és az azt az ítéletet 
még akkor is el kell, hogy fogadja, ha biztos saját gyermeki igazában. 

 
A Pepita füzetek története társadalmi rajz, rendkívül jellemzı szereplıkkel és 

történésekkel. Kamarás Klára Anica címő korábbi regényének fıszereplıje szintén mutat a 
Pepitá-ban megrajzolt nıalakokkal rokonságot. Ezt nem úgy értem, hogy azért, mert azonos 
író két könyvérıl van szó. Anica egy olyan korban él, ahol gyorsan változó, értékeiben az 
anyagiak, a pénz, és gyakran az életben maradásért való cselekedetekkel kell szembenéznie. 
A szép külsı és a szorgalom csak részben segít. A társadalomnak a szintjei itt, úgy mint a 
Pepita szereplıinek sorsában, összekeveredve, értékeket és érdekeket követve bukdácsolnak 
mindennapjaikban. Az Anica történetében megjelenı epizód, melyben Anka elviszi lányát a 
bábához, hogy a szerelem nem kívánt részétıl megszabaduljon, azt mutatja, hogy abban a 
korban is volt abortusz. Mindkét regényben otthonszülésekrıl olvashatunk, ami abban a 
világban teljesen természetes volt ( nézzük csak napjaink hatalmas társadalmi zsongását ezzel 
kapcsolatban…). Anka öngyilkossága, mint betegségébıl való kilépés, az 1800-as évek 
végnek, 1900 évek elejének, sıt még a középsı évtizedinek is igen gyakori sors-megoldási 
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választása volt, ami vallásilag és társadalmilag elítélendı volt, mégis sokak ezzel fejezték be 
kilátástalan életüket. Babának is vannak szorongatott helyzetben ilyen irányú gondolatai, de ı 
nem jut el a tényleges tetthez.) És persze mindkét regénynek megvannak a drámai 
csúcspontjai. Az Anicaban a könyv végén, ahol a gyermek egy pillanat alatt férfivá érik, és 
lelıtt apja felé nem rohan, ott marad a szekéren a testvérei és anyja mellett, egy 
elembertelenedett háborúvégi napon vonul tovább, felnıtt lesz lelkében, és elszakad talán 
örökre mindentıl, ami emberi. A Pepitában több csúcspont is van, minden füzetnek megvan a 
maga csúcspontja. Az egyik legkiemelkedıbb, amikor Baba néni elhagyja a férjét, és végig 
képes vinni a válását, ami abban a korban rendkívül nehéz és a nıre társadalmi megvetést 
vetítı volt. A világ, ahol a szereplık, és mindkét regényben nıi fıszereplık mozognak, 
patriarchális berendezkedéső társadalom, a nık jogai, jóléte, biztonsága szinte kizárólag 
férfiaktól függ. Ezek apák, férjek, szertık, élettársak, és ezeknek a férfiaknak a rokonai, akik 
férfipártiak, legyenek bár a fıszereplı nı anyja, vagy nagynénje… Az Anica egyik 
epizódjában, ahol a nevelıapa a felnövı lányt szeretıjévé teszi, közvetetten vagy átvitt 
értelemben mutat inceszt kapcsolatra, mely akkor sem, és napjainkban sem ritka. A nevelés, 
általában, és fıleg a lány- nınevelés a szigorú (íratlanul elvárt) szabályok rendje, amit nem 
magyaráznak, ahol a felnövı léleknek magának kell valós, vagy tévutakon sok csalódással 
elérni valamilyen útra… olyan közegben, melynek érték- és hitvilága láthatóan hamis. 

Az Anica  egy rendkívül erıteljes drámai csúcsponton ér véget, mégis felsejlik 
(történelemtudásunkkal a háttérben) a pozitív végkifejlet, a túlélés. A Pepita füzetek negyedik 
füzetében a történet elért a mába. Az anyák, nagynénik sorsa be- vagy kiteljesedett az utolsó 
nıalakban, egyszerre van benne a szigorú nagynéni, a különbözı anyaminták, a tanulással a 
társadalomban önállóvá váló nı, a feleség, és a szeretett feleség és nı, és az az ember 
(nıember), aki felismeri, hogy mi a legnyugodtabb, legjobb az életében. Ezek a nık nem 
harcoltak az egyenjogúságért, csupán élték a rájuk jutó nıi sorsot. A köröttük lévı férfiak 
azonban ezek nélkül a nık nélkül, és a nık munkája nélkül nem sokra mentek volna. [adalék: 
a nık szavazati joga (felsorolásszerően) választásokkor: Nagy Britanniában 1928-ban; 
Franciaországban 1948-ban; Svájcban 1971-ben; Magyarországon 1918-ban az I. néptörvény: 
a nık akkor választhatnak, ha valamely hazai élı nyelven írni és olvasni tudnak, ha 24. 
életévüket betöltötték, és legalább 6 éve magyar állampolgárok. A nık választójogának elsı 
teljes megadása a Tanácsköztársaság idejére esett: 1919. áprilisától minden 18. életévét 
betöltött férfi és nı szavazati joggal bírt. 1919 után azonban jogaikat ismét korlátozták, és az 
általános, mindenkire vonatkozó (férfiak-nık), közvetlen és titkos választójog 
Magyarországon 1945-tıl létezik: az állampolgársági feltétel maradt meg a törvényben,és az 
országban lakáshoz kötötték a választójogot.] 

 
Ezek a történetek olyan szerzıtıl valók, aki, az emberi viselkedés jellemzıit jól meg 

tudja ragadni prózájában. Ha nem lenne odaírva, hogy Kamarás Klára az író, akkor el kéne 
gondolkodni, hogy vajon férfi vagy nı írta-e ezeket a regényeket? Fıleg azért, mert ha tudjuk 
is, hogy írónı könyveit olvassuk, és azok nık történetei; mégis az elbeszélési mód realista, a 
történet kibontása pedig romantikus elemekben gazdag – szóval figyelmet igénylıen 
olvasmányos – magasan felette áll a szirupos nı-újságok és nı-magazinok beszédmódjának. 
Mindkét regénynek irodalmi értéke van. 

 
Anica (117 oldal), Budapest, 2009, Révai Digitális Kiadó kft 
Pepita füzetek (206 oldal), Budapest, 2010, Révai Digitális Kiadó kft 
A kötetek címlapját Kaskötı István tervezte. 
 

Budapest, 2010. október 27 
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SZEGİ JUDIT 
 
Májusi nyugger-dal 
. 
Kilépek az ajtón, s új májusba érek. 

Körülvesznek régen elbukott remények. 

Madárfüttyös gyermekkor köröttem kering. 

Nem értem, miért üldöz, mért van itt megint? 

. 

Égre nézek, és e gondolattal szállok. 

Agyamból törlıdnek fölösleges fájlok. 

Rábólintok, egyszer legyek engedelmes! 

Bár tavasz van, likvidálom e szerelmet. 

. 

Nyuggertankban húzom hőlt érzelmeimet. 

Egy srác aggódva néz: "Néni, hová siet?" 

Festék alatt kuncog egy rafinált ısz tincs. 

Megvénültem, mint dinnye, ha eljön Lırinc. 

. 

Memóriám egyre gyakrabban hagy cserben. 

Nem lelem helyem, s bankszámlám apad csendben. 

Fantáziám még pillangót kerget bıszen. 

Valóságom messze sántít... vénen, ıszen... 

. 

Becsukom az ajtót, kizárom a májust. 

Nem kell az a kevés, ami ebbıl rám jut. 

Színes sálat kötök pajzán emlékekbıl. 

Véd a télben jéggé fagyott nemlétedtıl. 
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KARAFFA GYULA 
 
 

Prózai én... 
 
 
Mikor valaki mozdulatait meglesem, azonnal árulkodó jeleket raktározok önkéntelenül is 
tudatalattimba, amik aztán egyszerre lavinaként törnek rá gondolataimra, hogy átértékeljem 
azt a személyt, illetve csakis valóságos arcát lássam magam elıtt. Lassan ez is egy 
szenvedélyem lesz. Mikor a hajnali munkakezdések elıtt munkatársaim „bedobtak” egy-egy 
felest, vagy egy egész decit, bizony, csak „lehúzták” az italt. Azaz, nem az íz, az élvezet miatt 
tették ezt, hanem mohóságból, és az alkohol odabenti, az idegeket, zsigereket frissítı 
tulajdonsága miatt. Hogy mozogni tudjanak, hogy bezsírozzák rozsdás izületeiket, hogy 
egyáltalán hozzá tudjanak kezdeni a munkanaphoz. Ugyanezek az emberek érdekes módon a 
kávét is úgy húzták le, akár a felest, azaz egy dobásra a „kalap alá” öntötték. Holott a kávé 
aztán igazán élvezeti cikk (mert frissítı hatása csak jóval az „élvezete” után érezhetı), gyarló 
emberi érzékek kielégítésére való, s az élet „gourmandjai” is az íze miatt isszák, illata miatt 
szimatolják, kavargatják, zamata miatt csócsálják, cuppogtatják, forgatják nyelvükön. Ahogy 
illik. Csak a vad, brutálisan naturális ember hajtja le egy szuszra. Van, aki keserően szereti a 
kávét, ahogy az Isten megadta. Van, aki azt mondja, elég keserő az élet, legalább a kávé 
legyen édes, s belezúdítanak háromnégy kanál cukrot is. Ezzel ahhoz az embercsoporthoz 
csatlakoznak, akik „csak” fogyasztani akarnak, magukévá tenni, bekebelezni, mindegy, hogy 
mit és mennyit, mindegy, hogy mikor, hiszen a fogyasztandó élvezeti cikk tulajdonságát 
teszik tönkre saját kényükre ismét csak brutálisan naturális módon. Bőnnek is tarthatnánk ezt, 
ha megint nem a kisebbség-többség szindrómája s az abból eredı tapasztalat bukkanna elı. A 
többség ilyen brutálisan naturális. Tehát a kávét lassan élvezık, a pálinkát hosszan 
szopogatók, az életet alaposan ki-, és megismerık, élvezık vannak kisebbségben. Nota bene: 
Nem nekik van igazuk. Az emberi érzékek arra valók, hogy használjuk ıket. S ha használja 
ıket az ember, nemesebb is lesz. Csendesebb, megfontoltabb, tudatosabb, környezete felé 
megértıbb és elfogadóbb, kedélyesebb, humorosabb, tiszteletre méltóbb. Csak az érzékeiket 
nem használók, vagy azok létét észre sem vevık rohannak át az életen. S az érzékek nem 
funkciójuknak megfelelı módon történı használata okoz aztán sok problémát, a „hét fıbőnt”. 
Mert aki nem tud simogatni, s a simogatást sem élvezi, az bizony erıszakol, magáévá tesz. 
Használ. Paráználkodik. Meghág. Lecserél. Eldob. Aki nem élvezi a muzsikát, vagy egy dalt, 
s ı maga sem „csinál ilyen zajt”, nem élvezi a szem gyönyöreit, a mővészeteket, az a 
környezete hangjait sem fogja meghallani. Az letapos. Átgázol. Szétnyom. Uralkodik. 
Egoista. Aki nem érzi az ízeket, illatokat, az nem fogja becsülni azt, amit fogyaszt, s ezáltal 
azt sem, aki elıállítja. Az ilyen csak zabál. Bekebelez. Mohóságba esik. Mindent magának 
akar. Zsugori. Kapzsi. Önzı. S én magam az érzékekhez sorolom a szaglás, hallás, ízlelés, 
tapintás, látás mellett a gondolkodást is. Mert aki nem tudja érzékszerveit emberi módon, a 
saját funkciójuknak megfelelıen használni, vagy azok mőködésérıl, céljairól, csodálatos 
hasznukról nem vesz tudomást, hanem csak „brutálisan naturális” módon él, az gondolkodni 
is elfelejt. Mert nem dolgozza fel az ingereket. Mert az ingerek közül csak a legerısebbeket, a 
csak a túlélést és csak az egót szolgálókat használja. És az ilyen ember követi el aztán a 
kevélységet, a fösvénységet, a bujaságot, az irigységet, a torkosságot, a haragvást, s ezen 
felül rest lesz a jóra! Ja, hogy mi emberek mindannyian ilyenek vagyunk? Hát nem ezt 
magyarázom.!? 
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A bennünket körülölelı világ részei vagyunk mi, emberek, mégsem öleljük vissza szeretettel 
a világot. Testünk romlandó anyagból teremtetett, s ezt minden nap az „orrunk alá dörgöli” a 
Teremtı akkor, amikor szembesülünk az elmúlással, legyen az akár csak egy elsárgult levél, 
vagy egy összeaszalódott béka. Emlékszem, amikor apám meghalt, testét kiterítették a 
ravatalon, s (bár arra nem emlékszem tisztán, hogy volt-e boncolása, de) a ravatal alá egy 
vödröt tett valaki, hogy az esetleg lecsurgó testnedvek ne a padozaton folyjanak végig, zavart 
okozva a szertartás emelkedettségében. Még akkor nem láthattam egyetlen rajzfilmet, 
akciófilmet sem (hiszen tévénk sem volt), még nem tompíthatták el érzés/keimet ezen filmek, 
mégis, a halállal szembesülés így is annyira közömbös és felfoghatatlan volt számomra, 
számunkra akkor, hogy emlékszem, unokahúgommal és osztálytársaimmal bújócskát 
játszottunk a szobában, apám ravatala alatt. Négykézláb mászkáltunk ide-oda, kikerülve a 
vödröt, nagyokat kacagva, amikor egyikünknek sikerült valakit elkapni. Igen, annak a 
felfogása, a ráébredés arra, hogy egyszerő részei vagyunk a világnak, hogy ránk is 
vonatkoznak a világ törvényei (vagy ahogy Villon írta: nyakunkon érezzük, hogy seggünk 
mily nehéz), egy drasztikus élmény lehet az ember számára. Nincs védettségünk a 
betegségek, a gravitáció, a fizikai elmúlás ellen, bármelyikünkkel bármikor bármi 
megtörténhet! Csak egy reményünk lehet, a lélek ápolása, a lélek halhatatlansága. Ha ez nincs 
így, a világ legbecsapottabb teremtményei vagyunk! 
 
Nemzedékek nıttek fel, élték le életüket környezetemben olyanok, akik a szomszéd falunál 
messzebb nem jutottak. Olyanok, akik nem gondolkodtak az életrıl, a saját életükrıl, 
lehetıségeikrıl, korlátoltságukról, vagy szabadságukról. Vagy, mert nem volt intellektusuk 
hozzá, vagy, mert nem volt lehetıségük rá. Az igénytelenség a rosszabb. Az, amikor valaki 
unatkozik az életében, végtelenül szomorú számomra. A valódi magány és a valódi 
szomorúság szinonimája nálam az unalom. A halál várása. A napok egyhangú 
ismétlıdésének viselése lázadás nélkül! Mert az unatkozó ember nem értékel semmit, abból, 
ami körülveszi. Az ilyennek nem érték az erdı, a sík, a hegy, a patak, a kirándulás, az 
állatvilág, a növények szépsége, az emberi jellemek sokszínősége, a tudomány fantasztikuma, 
a mővészetek, a hit teremtı ereje, a világ. Az ilyen ember csak fogyaszt. Abból is keveset, és 
nem a minıségit. Tökéletes „újember”, az, akinek igénye csak az élvezeti cikkek megléte, a 
napi betevı, és az, hogy ne csináljon semmit. A mozdulatlanság. Mert az ilyen ember 
tökéletes példája annak, hogy az unalom együtt jár a tehetetlenséggel. A tenni nem akarással. 
Ám ez a lustaságból fakadó mozdulatlanság nem azonos a meditáló, s azzal teremtı 
mozdulatlansággal. Az unatkozó, lusta ember az agysejtjeit sem „mozgatja”. Soha nem fog 
megvilágosulni, soha nem jön rá élete lényegére, élete élményére, ülhet akár száz és egy 
fügefa alá. Az élet élményét az ilyen ember számára csak az apró örömök adják. 
A kényszer-hajléktalanok, azok, akik önként vonulnak el a napi harcok elıl, azok is csak ezt 
az „élményt” keresik, a valódi értékekért tenni nem akarnak. Lusták, ezért adnak fel mindent 
a maguk életébıl. Ám, találkoztam olyan hajléktalannal is, aki verseket írt, nem középiskolás 
fokon. Mert a valóságot írta. És úgy mondta a verseket, mintha az élete függött volna egy-egy 
sor tökéletes interpretálásától. Még anno a 90-es évek elején-közepén ilyen embernek 
ismertem meg a VIII. kerületi Teleki téren élı Gróf becenevő hajléktalant is. Klasszikusokat 
olvasott, s úgy árusította innen-onnan összeszedett cókmókját, hogy nem voltak szabott árai. 
Mindenki annyit adott neki, amennyit ért számára az a tárgy. Grófot nem a pénz érdekelte, 
hanem a szabadság. Egyetlen szállóra nem vonult be soha, még a legvadabb teleken sem. 
(Vajon él-e még?) A szabadság megélését, mint az élet legszebb élményét csak kevesek 
merik vállalni. Mert a szabadsághoz nem ragadhat semmi. Semmi, ami világi, ami leköt, a 
világhoz láncol. Olyan emberek ezek a szabadságot vállalók, akik bár itt járnak közöttünk, 
soha nem tartoznak sehová, senkihez. Fiatalabb koromban mindig irigyeltem a hobókat, 
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csöveseket, csavargókat, mert épp ezt a szabadságot vállalták, élték meg. Nem mernék úgy 
élni, ahogy ık. Számomra az élet élményét ez az el nem érhetı szabadság adja, és az, hogy 
vágyok rá, hogy keresem, illetve tudom, hogy vár rám. Valahol. Tudom, hogy egyik 
legfontosabb feladatom az lenne, hogy megismerjem a lakóhelyemet, a hazámat, a 
kontinensemet, a Glóbuszomat. Hogy megismerjem a Teremtés csodáját, mert az maga az 
élet élménye. A szabadságot ehhez kellene megszereznem. Kevés vagyok ehhez. Ne 
haragudjanak rám, én sem haragszom Önökre. Míg a szabadságomat megszerzem, addig az 
élet élménye számomra a kötöttségekkel járó család, a feladatok, a munka. S az örökös 
vágyakozás a másra. Ettıl még nem vagyok boldogtalan. És Önök? 
 
 
 

a magas főben fekszem hanyatt 
fejem alatt egy gyorsvonat 
gyomromban egy kommersz viszki 
nem érdekel hogy ki visz ki 
a halál lován a temetıbe 
csak elıre pajtikáim elıre 
szememet a gaz benıtte 
kezemen egy bogár matat 
a magas főben fekszem hanyatt 
épphogy csak itt az alkonyat 
egy csiga eszi a taknyomat 
orromban kellett ez neki 
ha pont én kellek neki 
inaim között hangyák másznak 
lassan csendben felzabálnak 
csont se marad hír se marad 
fejem alatt egy gyorsvonat 
gyomromban egy kommersz viszki 
és nem ment ki senki senki 
 
ember vagyok mentsetek ki…. 
 

 
 
 
 
 
 

KARAFFA Gyula: Tartozásaim győlnek…, Nagyoroszi, 2015, Runner Média Kft 
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KASKÖTİ ISTVÁN 

 
 

Hector elmúlása 
 
 
 

Amália költı volt. Egy kövér költı. Egy kövér, lusta költı... íróblokkal küszködve... Már 
tíz éve képtelen két sort is összehozni. Egy kövér lusta költı, aki imádta a sört, a szemét 
televíziót és Aamazing Hectort. 

Amália tíz évvel ezelıtt robbant be a kanadai irodalmi életbe. A saskatchewani friss és 
naiv farmer lány, meghódította a kritikus közönséget, vagy inkább a közönséges kritikusokat 
a primitív, préri-szőz verseivel. Mint a legígéretesebb fiatal költı elnyerte a Kormányzó 
irigyelt nagydíját. A Mővészeti Tanács adott hozzá ötezer dollárt, hogy az immár koszorúzott 
poéta minél elıbb kiböffentsen egy új kötetre való préri bölcsességet. 

Hát igen. Az tíz évvel ezelıtt volt. Amália beköltözött a nagyvárosba, találkozott 
Hectorral és végzetesen beleesett a világot járt festıbe. Elvesztette szüzességét és az ötezer 
dollárt. A várva-várt új verseskötet? Esküszik rá, hogy ott van... mélyen rejtve a 
tudatában...csak idı kérdése, hogy kitörjön belıle. Új hang, új forma kell... összhangban az 
urbánus életformával, amiben most él. Csak idı kérdése... és közben elvágta magát a 
múltjától, a saskatchevani farmtól, a családtól... kivéve az idınkénti pénzes küldeményeket. 
Nyugalom, semmi izgalom. szokta mondani – csak idı kérdése... (nem mintha valakit is 
érdekelt volna már a sorsa), addig is sörözött, televíziót nézett és mind és mind kövérebb lett. 
Nagy és kényelmes, mint egy biztonságot nyújtó takaró. Hector gyakran elgondolkozott 
gyarapodó dimenziói fölött. 

* 
Rosalinda utálta Amáliát. Közönségesnek és mőveletlennek tartotta. A hangos és 

konvencionális szeretkezése idegesítette. Úgy érezte, hogy Hector jobbat érdemel. 
Valahányszor intimitásra került sor közöttük, Rosalinda igyekezett megzavarni a hangulatot... 
mint most is. Ott ül a televízió tetején, kissé szétrakott lábakkal, s mivel nem szokása bugyit 
hordani, dús fekete bubifrizurája figyelmet követel.  

Hector eltakarta a szemét és odasúgja: 
– Drágám, megırjítesz... takard el a mennyek kapuját. 
– Hagyd a szukát... – sziszegte Rosalinda – jöjj oroszlánom... az est még fiatal... a jacht 

vár reánk a kikötıben... jöjj Michelangelo... 
* 

– Hectooor! Már megint nem figyelsz arra, amit mondok. Hol jár az eszed? 
– Bocsánat, bocikám... – próbálta Hector békíteni a lányt – tudod, hogy tele vagyok 

problémákkal. Mondd csak, mit akarsz, figyelek. 
– Nem csináltad meg az írógépet. Mióta ígéred! Az emelı nem mőködik, csak kisbetőkkel 

lehet gépelni... De figyelj ide, van egy fantasztikus ötletem. Mi lenne..., ha mindent csak 
kisbetővel írnek... kipróbáltam és nagyon jól néz ki... 

– Te hülye vagy! Nem hallottál még soha Bill Bucketrıl? 
– Bill micsoda? Az ki? 
– Bill Bucket, híres kanadai költı..., mint te drágám, a Mővészeti Tanács kedvence. 

Mindent kisbetővel ír, még a nevét is. 
– Ne kiabálj velem. Tudod nagyon jól, hogy én nem olvasok. Én írok. 
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– Írsz. Az öreganyád kínját írsz – mormogott Hector a bajusza alatt – az ötlet már foglalt. 
A saját nagy ötletére gondolt. Az más! Nem szolt Amáliának egy szót sem és visszavonult 

a konyhába. Számba vette a található ételféleségeket. Nem sok, állapította meg... inkább 
mennyiség, mint minıség. Pár kiló krumpli, egy csomag száraz spagetti, két mélyhőtött virsli, 
egy dobozban régen elfelejtett vanília fagylalt, már kristályossá válva, két doboz konzerv, 
kukorica, egy spenót... mogyoróvaj, narancslekvár az üveg fenekén. Kakaó, néhány hagyma, 
kenyér, egy fél zacskó tej és egy szelet pizza, Isten tudja, mióta bujt meg a hőtıszekrény 
aljában.  

– Ez van, ezt kell szeretni – állapította meg velısen. És hozzáfogott a lakoma 
elkészítéséhez. 

* 
– ”Rosalinda! Légy szíves szállj le a tőzhelyrıl. Miért kell neked mindig rajta ülni. 
– Mert tudom, hogy forrón szereted, kedvesem... 
– Hagyd abba a hülyéskedést... hess innen. 
Egy jól irányzott rüszttel Rosalinda tökön rúgta Hectort és dúdolva eltőnt a falon 

keresztül. 
– Juj! 

* 
Hector elkészült a vacsorával... rogyásig tele lett az asztal a rejtélyes kinézető 

kreációkkal, Amália legnagyobb örömére... Sörön, Hektoron és televízión kívül a költı még 
talán enni szeretett legjobban. 

* 
Az İrangyal leplezhetetlen undorral nézte a megrakott asztalt, ha nem angyal lett volna, 

talán egy cifra káromkodást is megengedett volna magának, de így a mennyei 
korlátozásoknak engedve, csak legyintett. 

– Hector, meg vagy ırülve? Meg akarod ölni magad. Gondolj a koleszterinre... magas 
vérnyomás... székrekedés. Biz'Isten, néha nem is tudom, miért törım 

magam. 
– Bízd rám, öregfiú... A cél szentesíti az eszközt. Hagyj most békén és menj a francba... – 

hangoskodott a piktor. 
* 

Hector nagy sóhajjal, meglazította a sliccét és a nadrágszíját. Amália félreértette az akciót 
és hangosan tiltakozni kezdett. 

– Hector te viccelsz... most? Mozogni is alig tudok." 
– Ne légy hülye! Csak helyet akarok csinálni.  
Az éj hosszú és fájdalmas volt. Nem volt egy kanálra való szódabikarbóna sem a házban. 

A pattanásig telített gyomor fáradhatatlanul dolgozott, hogy a feszítést csökkentse és bizony a 
nyomás jócskán hatott az agyra is. Hector álmodott. Újra, meg újra ugyanaz a rémálom. Egy 
óriási stúdió tele volt meztelen, meleg festıkkel és nagymérető vásznakat kentek rózsaszínő 
és lila szarral. İ, Hector késve érkezett, Brúno, a kutyafejő galériás, hadonászva üvöltött rá: 
"Nincs több elıleg! Nincs több elıleg!" A meleg, meztelen festık, kórusban röhögtek és 
visszhangzott tılük az egész világ: "Nincs több elıleg!" Borzalmas volt!  

Fél hatkor ébredt lüktetı fejfájással, mintha részegre itta volna magát elızı este. Fáradt 
volt és letargikus. Már-már kész volt, hogy feladja a nagy "ötlet mővészként élessze újjá 
hervadó karrierjét. Sóhajtva emlékezett a régi szép idıkre, amikor is egy kis vászna 
másfélezerért ment el. Ujjongott a mőszeretı publikum és Brúno jobbról, balról megcsókolta 
az arcát, valahányszor új vásznat szállított. (Bár ne tette volna, fıleg nem nyilvánosság elıtt.) 
Felforgatta az egész stúdiót, ami tulajdonképpen egy beüvegezett, főtetlen, hátsó veranda 
volt, de egyetlen valamirevaló vásznat se talált. Semmi! Még egy darab nyomorúságos 
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furnérlemezt sem. A kétségbeesett kutatást a szükség szakította félbe. Ha menni kell, hát 
menni kell! 

A budin ülve megakadt a szeme fürdıszoba ajtaján. Hmm – gondolta – nem is rossz ötlet. 
Leakasztotta a zsanérról és az állványra tette. Megpróbálta leszerelni a kilincset... 
sikertelenül. Aztán feladta. Maradjon, és címet adott a majdani mestermőnek: La Porta 
Numero Uno. Hogy mért olaszul? Semmi más oka nem volt, csak az, hogy jól hangzik. Mint 
Linguini ala Carbonara. 

Mire Amália kikászálódott az ágyból, Hectort lázas munkában találta. A mestermő lassan 
formát öltött. A mester széles paletta késsel kente a barnás-sárga anyagot. Meglepıdve 
konstatálta, hogy eléggé fáradtak a színek. Csalt egy kissé és acrylikkal gazdagította az 
anyagot, hogy életre keljen. A bőz elviselhetetlen volt a szők, hideg stúdióban és lassan 
betöltötte az egész házat. Hector kinyitotta az összes ablakot, a hővös decemberi szél átfújt a 
házon. A didergı mester elemében volt, mit sem törıdve az elemekkel, dudorászva dolgozott. 
Most még Rosalinda sem bosszantotta kielégíthetetlen szexuális étvágyával. 

– Te Úr Isten, mi ez a bőz? Eldugult a klozet? – sipítozott a költı és fázósan húzta össze 
magán a pongyoláját. 

Hector röviden tájékoztatta élettársát a fantasztikus új ideáról, új sikerekrıl és az 
újjáélesztett hírnévrıl. És persze a pénz. Ne feledjük el a velejáró anyagiakat sem, mi 
tagadás, az a lényeg. 

– Hector –, lelkesedett Amália – Te egy zseni vagy!  
És átölelte a didergı mestert, mindent betakaró, meleg, puha testével. 
– Tudod mit? – súgta a fülébe – én is hozzá akarok járulni. Ez lesz a mi örökre szóló, soha 

el nem múló kapcsolatunk. (Amália szerette a nagy szavakat... le kellene írni, gondolta 
gyakran, de mire papírt meg ceruzát talált volna, a gondolat meg a szavak eltőntek a 
semmibe.) 

Mire az est leszállt, a La Porta Numero Uno elkészült és a szex fantasztikus volt. Véget 
nem érı, hangos és brutális. 

Az İrangyal félrehúzta Amália mellét és kiszabadította Hector fejét. 
– Végy lélegzetet te hülye, megfulladsz! – kiáltotta a mennyei küldött. 
– Hagyj békén, nem látod, hogy el vagyok foglalva. 

* 
... és egy világot rengetı robbanással, perfekt egységben... elment a vonat. 

* 
Rosalinda lemondással sóhajtott és a csilláron hintázva tovább folytatta a manikőrözést. 

* 
 

 
 
 

 
Folytatjuk… 
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BAK RITA 
 
Ezeregy éjjel 
 
Nagypapáék 
ezeregy éjjel 
lapátolták 
a földet Szibériában, 
ástak éjjel, és 
ástak nappal. 
Fekete ruhák 
száradtak a kötélen 
tizenöt évig, 
vagy örökké. 
Van, aki már soha többé 
nem mesélhet – 
mondja nagypapa, 
majd én  helyettük is 
elmesélem. 
Lapátoltuk 
az éjszakát, 
hogy végre 
nappal legyen, 
ellapátoltuk 
a tudásunkat, 
az érzéseinket, 
a szibériai 
tigrisek 
kihullott 
szemfogait 
és minden 
történetet, 
hogy majd rátaláljatok. 
Ezeregy év múlva. 
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GİSI VALI 
 
Anyám a kertben 
 
Nem volt kényelmes,  

ringó hintaszéked,  

a nyikorgó,  

vén kerti pad volt  

nyár-esti menedéked.  

Oda rejtıztél  

a csendbe hallgatózni,  

közel a templom  

hívó harangjához,  

hogy idıben indulj  

az esti imához. 

 

A szürkületben most 

halk árnyék oson,  

megsimítva a virágzó fákat. 

Látom még, ahogy kezed  

imára zárod, de csöndes szavadra  

hiába várok,  csak árnyad bolyong  

a néma a fák alatt. 

S míg könnyezve bővölöm a  

hajlongó tőzliliomokat, 

látom feltőnni 

szép mosolyodat. 
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VIHAR JUDIT 
 

Murakami regényhısök nyomában 
 
     „A múltról egyáltalán nem beszéltünk. Nem tettünk mást, csak kószáltunk keresztül-kasul 
a városon, szerencsére Tokió elég nagy, bármennyit mentünk, nem tudtuk bejárni az egészet.” 
A modern japán regényirodalom fenegyereke, Murakami Haruki írja ezeket a sorokat az 
1987-ben megjelent Norvég erdı címő regényében. Kétségtelen, hogy aki mőveit olvassa, 
tudja, hogy szerzınk hısei gyakran bóklásznak Tokió utcáin, parkjaiban sokszor 
magányosan, sokszor baráti társaságban, de legtöbbször szerelmükkel, barátjukkal kettesben. 
Ám nem biztos, hogy ez a séta igazában meg is történik, Murakami regényalakjai sőrőn lépik 
át a lét és a nemlét, a képzelet és a valóság határait. Így volt ezzel Gaál Zoltán is, aki sokszor 
megfordult Japánban, s eközben arra vágyott, hogy fekete-fehér fotókon megörökítse 
kedvenc regényírójának világát, azokat a színhelyeket, ahol a hısök gyakran megfordultak. 
Eközben ı maga is Murakami regényhıssé azonosulva megkérte a Tokióban dolgozó Erdıs 
Györgyöt, – aki írónk több mővét is magyar nyelvre ültette át, – hogy szakértıként mutassa 
meg ezeket a helyszíneket. Sétáik megismételhetetlenekké váltak, mert azóta az író magyar 
tolmácsolója végérvényesen csak képzeletünkben él tovább. A fényképek azonban 
megırizték a 21. századi Tokió világát, a regények lapjairól megelevenedı helyszíneket 
mindazok számára, akik kedvelik Murakami regényeit, és nem juthatnak el ebbe a távoli 
metropoliszba, de mégis szeretnének megismerkedni vele. Bizonyára azoknak is érdekes 
lehet ez a fényképalbum, akik már jártak Japánban és a déjà vu élményét átélve, a 
fotómővész lencséjén keresztül újra láthatják a világváros csodáit. 
     Járjuk végig képzeletben mi is azokat az utakat, tereket, parkokat, folyópartokat, erdıket, 
ahol a mágikus realizmus japán képviselıje által megteremtett alakok rótták lépteiket a 15 
millió lakosú Tokióban. Murakami a 20. század végének, a 21. század elejének írója, nem a 
régi Edo negyedeit festi le regényeiben, mint ezt a japánok nagy kedvence, Nacume Szószeki 
(1867–1916) tette a 20. század elején. Murakami a modern negyedekbe viszi modern hıseit.     
     Murakami Haruki 1949. január 12-én született Kiotóban, de gyermekkorát Kóbe 
városában töltötte. Majd a tokiói híres Vaszeda egyetemen rendezıi szakon tanult. Szülei 
pedagógusok voltak, édesapja buddhista szerzetes is, anyja tanítónı. Valószínőleg ezzel is 
magyarázható a könyvek, az irodalom szeretete. Regényeiben is gyakran vall kedvenc 
filmélményeirıl, olvasmányairól: Lev Tolsztoj: Háború és békéjérıl, Thomas Mann: 
Varázshegyérıl, Salinger: Zabhegyezıjérıl, Franz Kafka mőveirıl. Sokszor olyan írásokat is 
megemlít, amelyeket maga fordított angolból japánra, F. Scott Fritzgerald, Truman Capote 
alkotásait.  
     Murakami nagy zenekedvelı is, 1974-tıl 1981-ig egy Peter Cat nevő jazzbárt vezetett 
Tokióban. A klasszikus zene sem áll tıle távol, regényhısei szívesen hallgatnak Brahms és 
Mahler szimfóniákat, de közel állnak szívükhöz a Beatles, a Bee Gees számai is. Murakami 
elıszeretettel használja fel zeneszámok címeit regényei megnevezésére. Például a South of 
the Border Nat King Cole híres slágere, és A határtól délre, a naptól nyugatra (1992) címő 
regényének címében láthatjuk viszont. A Dance, Dance, Dance – Táncolj, táncolj, táncolj 
(1988) címő regényének pedig egy Beach Boys szám lett a címadója. A már említett Norvég 
erdıhöz viszont egy 1965-ben íródott Beatles szám címét, a Norvegian wood-ot vette 
kölcsön. A számnak alcíme is van: Elrepült a madárka. A dalban egy lány a lakásába hívja a 
fiút, ahol a szobát mindenütt nyersfa, Norvegian wood, borítja. A cím szimbolikus, mert a 
lány , akinek reggel korán kell mennie dolgozni, késı éjszaka aludni küldi a fiút, s jobb 
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alvóhelyet nem talál a számára, mint a fürdıkádat. Reggelre kelve pedig a lány már nincs 
sehol, üres a kalitka. Japánra tévesen fordították a dal eredeti angol címében szereplı 
kifejezést: Noruvé no mori, vagyis Norvég erdı lett belıle. A regénybıl a megjelenés utáni 
évben csak Japánban több mint három és fél millió példány fogyott el. A Nagy Mónika által 
pompás precízséggel átültetett mőben több szerelem szálait szövi a szerzı. Tóru, a fıhıs 
elıször elsı szerelmét idézi vissza húsz év után. Itt is meghökkentı párkapcsolatot látunk, 
hasonlóan, mint a Beatles számban, amely különben a hısök egyik kedvenc zenéje. Naoko, 
Tóru szerelme, a fiú nemrég meghalt barátjának kedvese volt, akit annyi megpróbáltatás ért, 
hogy egy pszichiátriai otthonban kell élnie napjait. A különös kapcsolat leírása közben 
részesei lehetünk Toru diákéveinek, vele együtt éljük át a 60-as évek lázadásait, a szabad 
szerelem, a kamaszos élvhajhászás idıszakát. 
     És még egy regénye, amelyért Tanizaki-díjjal jutalmazták, az 1985-ben megjelent 
Világvége és a keményre fıtt csodaország, amelynek címébe ismét fordítási hiba csúszott. 
Két síkon játszódik ez az éles társadalomkritikai mő: egyrészt Tokió, a megapolisz, annak 
minden árnyoldalával, korrupciójával, ahol minden megtörténhet, vagyis a fékek nélküli 
csodaország (ez a hard-boiled kifejezés jelentése), másrészt a világvége, a párhuzamos világ, 
a fıszereplı tudattalanja, ahol emlékeiktıl, akaratuktól megfosztott emberek vegetálnak. 
Nézzük, milyennek írja le ezt a kétsíkú várost Murakami: 
     „A város központjában, a régi hídtól északra nagy, félkörívő tér terül el. A kör másik felét, 
vagyis az alsó részét a folyó választja el a felsıtıl, északi és déli térnek is hívják ezt a 
környéket. Igaz, hogy egy párt alkotnak, mégis éppenséggel az ellenkezı benyomást teszik a 
szemlélıre. Az északi térre minden oldalról beszüremlik a város némasága, különös, fojtott 
levegıt hozva magával. Ezzel szemben a déli résznek nincs semmi néven nevezhetı 
hangulata, csak mintha valami egészen halovány hiányérzet lebegne fölötte.” 
     1986-ban Murakami elhagyta Japánt, járt Olaszországban és Görögországban, majd az 
Egyesült Államokban telepedett le, ahol különbözı egyetemeken az írás mővészetét tanította. 
2001-ben költözött vissza Japánba. Alkotói munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel 
jutalmazták, 2006-ban a Kafka a tengerparton (2002) címő regényéért a Cseh Köztársaság 
Kafka-díjat adományozott neki. 2008-ban és 2011-ben irodalmi Nobel-díjra is jelölték. 
Könyvei eddig harminchat nyelven jelentek meg és milliós példányszámban fogytak el.  
    Murakami ma – az orosz Viktor Pelevin mellett – a misztikus realizmus kiemelkedı alakja. 
Álmok, emlékek és könyörtelen valóság mindvégig jelen van regényeiben, s mindezt valami 
kesernyés humor szövi át. Népszerő történetei, álomszerő képei, izzó szerelmi jelenetei 
lenyőgözik az olvasót. A jellemformálás nem Murakami erıssége, sokkal inkább a 
romantikus meseszövés, a titokzatosság. Hısnıi nagyon hasonlítanak egymásra, mind 
gyönyörő, érzékeny idegzető, mővelt és törékeny alkatú lények. Nagy monológokban vagy 
hosszú levelekben vallanak titkaikról a fıhıs fiatalembernek, s gyakran öngyilkossággal 
próbálkoznak több, kevesebb sikerrel. Murakami alakjai magányosan szemlélıdı emberek, 
hosszabb párbeszéddel regényeiben alig találkozunk. Hıseit mindig titokzatosság lengi körül, 
majd ezek a titkok rendre kiderülnek. Ezzel olvasói bizalmát sikerül megnyernie. 
    Nem az elıkelı városrészeket, nem Tokió Rózsadombját, a Csijoda, Óta , Szetagaja 
negyedeket láthatjuk ebben a fotóalbumban, de még a Császári palota környékét sem. Nem is 
a tokiói pályaudvar hatalmas forgatagát, még csak a külföldiek által elektromos cikkei miatt 
kedvelt villanyvárost, Akihabarát sem, hanem – ahogy már említettük – a legmodernebb 
negyedet, a Sindzsukut, annak felhıkarcolóit, magas tornyokkal díszített üvegpalotáit, árnyas 
parkjait, békés tereit. A Sindzsuku az éjszakai élet központja Tokióban, tele bárokkal, 
szórakozóhelyekkel. Így van ez a 17. század óta, amikor a városnak még Edo volt a neve és 
itt épült az elsı postakocsi állomás az ötvenhárom közül, amely a Tókaidó útvonal mentén 
helyezkedett el egészen Kiotóig. A mai fıváros a Tokió nevet, amely ’keleti fıváros’-t jelent, 
1868-ban kapta. Sindzsuku ma is az elıvárosokból ingázók, no meg a városban lakók 
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számára nyújt szórakozási lehetıségeket mozikkal, éttermekkel, kávézókkal, galériákkal, 
piroslámpás házakkal a legkülönbözıbb árakért. Itt található a Kinokunija óriási sokemeletes 
könyvesboltja, ahol Murakami hısei is megfordulnak. A Sindzsuku negyed nyugati része tele 
van Tokió legmodernebb szállodáival, a Tange Kenzó által 1991-ben tervezett negyvennyolc 
szintes, kéttornyú városháza is itt tör a magasba. Elsısorban a Ginza negyedet tartják Tokió 
központjának, 1960 óta azonban a Sindzsuku lett a város „második szíve”.  
     A Ginzát, amely az ezüstmővesek negyede volt a 17. század elejétıl kezdve, – kicsit 
leegyszerősítve – a tokióiak grandiózus Váci utcájának nevezhetnénk. Tele van szebbnél 
szebb luxus áruházzal, elıkelı cukrászdával, itt találkoznak, s finomságokat eszegetnek 
Murakami hısei is. Meglepı, de ezek a hısök nemcsak fiatalemberek és lányok. Murakami a 
macskák kedvelıje, akárcsak a már emlegetett nagy elıd, Nacume Szószeki. Vajon miért 
pont a macskáké? Talán mert ık is titokzatos, öntörvényő lények, újra és újra feltőnnek hol 
egy parkban, hol a Szumida folyó partján.  
     A Sibuja negyed tele van klubokkal, bárokkal, lemezboltokkal, sikátorainak labirintusában 
húzódnak meg a love hotelek, ahol a Murakami hısök is megfordulnak. A Jojogi parkban, 
ahol a két olimpiai stadion is látható, melyeket szintén Tange Kenzó tervezett, hippik, 
punkok, break-táncosok élik életüket. De ha igazán a fiatalok Tokióját akarjuk megismerni, 
akkor el kell látogatni Haradzsukuba is. Minden hétvégén itt bulizik Tokió fiatalsága és itt 
volt 2009-ig a Rock and roll múzeum is míg be nem zárták, mert nem tudták fizetni az épület 
bérleti díját . Az Omoteszandó árnyas járdáin élvezet sétálni, mert a kirakatokban a világ 
legnevesebb ruhatervezıinek alkotásai néznek le ránk.  
     Szeretném az olvasót sétára hívni Tokió utcáin, parkjaiban, a Szumida folyó partján, 
gyönyörő lombos fák és fenyık között, a gyönyörő album fekete-fehér fotóit nézegetve. 
Olyanok ezek a képek, mint a híres japán szumie-k, a tusfestmények: éles kontrasztokat, de 
ugyanakkor titokzatosságot, sejtelmességet sugallnak, miközben egybemosódik rajtuk a múlt, 
a jelen és a jövendı… 
 

 

 

 
 
 

 
 

Lupa-sziget 
 

Fotók: FEIGE MÁRTA  
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VIHAR BÉLA 
 
Rózsálik hajnal felé 

 
A Hajnal rózsás combjai között megszületett szilaj fia a Nap. 
Isten jó nagyot kacagott és lın reggel. 
Én meg felpattantam fekhelyemrıl és kijöttem barangolni 
                           a folyó ösvényes partjára, 
az ég színkék tányérjába belemártották a fák lombecsetjüket 
és kövér felhıket festettek. 
Látom a nádas ujjongó vonaglását 
             víz és szél, szél és fő fiatal szerelmét szállni a puszták felett 
             kiterjesztett szárnnyal - 
Isten képeskönyve világ! 
Ballagok a parton (most váltottam tiszta inget) 
lépésem belesüpped a főbe - egy-kettı - 
kis lepke, repülı szirom, cicázz erre! 
egy-kettı - 
nádak zászlói intenek, a folyócska csengıje csilingel 
én meg csak vidáman járok, kelek 
és lépteim ritmusába - hallom - lassan megerısödve 
beleszövıdik jobbról és balról két-két barátságos lépés, 
azután megyünk a part mellett hallgatagon és hárman, 
fürtjeinkben bujócskázik a szellı, 
terüljasztalka a békességünk, 
lépteink dobognak mint a szív - 
Anyám nékem a világ, kisérım a két öreg bölcs, Homeros és Witmann 
tudják, hogy szeretem ıket, 
kankalinkoszorút fonok sárga hajukba, 
és pálcát török kezükbe. 
Világ 
Jó reggelt anyám kertje virágok - 
igy köszönök házunk ajtajából reggelente, 
mikor az éjszaka karjaiból kibontakozik a mézes erdı 
és a fák izmos csipıje harmatos a szerelemtıl. 
Jertek felém mennyasszonyaim, lila, kék és fehér szőzek, 
szellı csengetyüi, halk táncra lengık, virágok, kedveseim. 
A barázdán túl átsétálok köztetek és ezen a világon, mely tíz lépés anyám álmaiból. 
Lehunyom szememet, vállamra illatból szıtt köntös borul 
és íme már a kínai porcellánvároskák között vagyok, 
újjammal illegetem a levegıt, 
sétálva gyapjas fa alatt, bölcs mandarinokkal elmélkedem 
és a kecses petónia elémtipeg kék teáscsészével 
csingiling 
csingiling, most kedvesem illatos válla vagy, 
gésák válla liliomszál. 
Sötét bimbók között körbe, Karmel-hegyén járok, 
lelkem fogom meg a sziromban, mellem összeszorul - 
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most egyetemi elıadást tartok, 
ezer ember hallgat engem, 
beszédem felszáll, mint madár és kiterjeszti szárnyait - 
hallom a láthatatlan tenger mélyébıl a vágyódás hárfakarát 
a béke szıke lángja ég 
egy ısi csillagon most álmodja a teremtés legelsı virágait 
és igy mesélek, 
mondom: 
mikor kezdıdött az idı történt varázslat, 
az igazság a sejtek fátyolába födte el magát 
és akkor rám mutattak: ez ember, 
ennek meg neve virág. 
                  Én elfödöm a fátyolt  anyám kertje 
és elveszett testvéreim megtalálom... 
... de aztán látom házunk ablakát, 
látom megnıttem és harcolnom kell e világot estig 
és semmi sem változik. 
 

 
 

Forrás: VIHAR BÉLA : Út önmagadtól 
 
http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm 
 

 
 
 

 
 

Látkép a Lupa-szigetrıl, Megyeri híd 
 

Fotó: FEIGE MÁRTA  
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ELFELEDETTEK * 
 
 
 

 
 

RAB ZSUZSA 
(Pápa, 1926. júl. 3.–Bp., 1998. 

márc. 6.) 

Költı, mőfordító. Pápán érettségizett 1946-ban. 
Utána a bp.-i egyetem magyar–orosz szakára járt, 
majd 1949-ben szellemi szabadfoglalkozású lett. 
1971–1984 között az Élet és Irodalom munkatársa 
volt. József Attila-díjas (1963, 1973). Verseit 
mőfordítói tapasztalatainak kamatoztatása jellemzi. 
A hatásokból szuverén költıi nyelvet teremtett. 
Elsısorban a Szovjetunió népeinek költészetét 
mutatja be. Pl. Ékes fehér hattyú, orosz 
népköltészet,, (1962, Kormos Istvánnal); 
Sárkányölı, Az orosz líra századai., (1965); Dobok 
és fuvolák (1966); Varázslók, szentek, vitézek, 
Óorosz népi énekek., (1967); Ivótülök, Száz grúz 
vers. (1974). Ahmatova, Ajtmatov, Bulgakov és 
mások mőveit tolmácsolja. 

 
 
Mővek: 
Fény felé, v., Székesfehérvár, 1943; 
Dalok és fuvolák, mőfordítások, 1966; 
Aranyvasárnap, 1968; 
Ráolvasó, 1973; 
Kı és madár, 1980; 
Álombeli lakomák, esszék, vázlatok, 1981; 
İrtornyaink, v., 1997. 
 
Szakirodalom 
MEZEI András, Mi adja a többletet a mőfordításba?, Beszélgetés Rab Zsuzsával = M. A., 

Megkérdeztük…, 1976; 
BODNÁR György, Rab Zsuzsa, Aranyvasárnap = B. Gy., Törvénykeresık, 1976; 
BAKA István, Ablak a tavaszi rétre, Tiszatáj 1976; 
KORMOS István, Rab Zsuzsa, Sárkányölı = K. I., A vasmozsár törıje alatt, 1982; 
ÁGH István, Vadrózsával, zelnicevirággal, ÉI 1986. 27. sz.; 
Cs. VARGA István, Mások hangján szólaltam száz alakban, Délsziget 1991. 19. sz.; 
INÁMI Zsófia, Szavak hídján – népek és kultúrák között, Új Horizont 1996; 
POMOGÁTS Béla, Búcsú Rab Zsuzsától, MNemzet 1998. ápr. 2. 

 
(Az Új magyar irodalmi lexikon adta.) 

                                                 
* A Kaláka internetes periodikán 2007. októberétıl 70 költı versei, életrajzi adatai voltak olvashatók 
Bárdos László összeállításában, az Elfeledetek rovatban, melynek szerkesztıje lehettem. A Kaláka 
nyomán, de nem ugyanazon sorrendben, 2019. szeptemberétıl az Irodalmi Epreskert 5  közli ezt az 
összeállítást. [Szerk.] 
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ELFELEDETTEK – RAB ZSUZSA 
 
ÜVEGHEGY 
 
Fények, rigók élnek velem. 
Üveghegyen túlfélre lakom. 
Az ösvény régen jeltelen. 
Ajtómat sarkig tárhatom. 
 
De valahol már ellenem 
cihelıdik a fájdalom: 
szerelem – kı a nyelvemen, 
tüzes kereszt a hátamon. 
 
 
OTTHAGYOTT VÁROSOMBAN 
 
Valaki énhelyettem ittmaradt. 
Elcseréltem vele a sorsomat. 
Futamoz álmosan a zongorán, 
temetıbe sétál ki délután, 
gyereket pólyáz, szekrényben matat. 
Valaki énhelyettem ittmaradt. 
 
Az énnekem szánt sorsot pergeti. 
Ezt a kisutcát hagytam itt neki, 
ezt az ecetfát nyarai felett, 
hitvesi ágyat, dombos szigetet, 
halálig-biztos társat hagytam itt, 
ki ısszel rá meleg kendıt terít, 
keresztelıket, temetéseket, 
boros-toros, bı nevetéseket, 
víg névnapokat, apró gondokat, 
sereg rokont, derék utódokat, 
lángok-falta, vad esztendık helyett 
tisztes nyugalmú, hosszú életet, 
s csak néha egy névtelen sajdulást: 
ezt akarta – vagy mást? Valami mást? 
 
Valaki énhelyettem ittmaradt. 
Küszöbére csempésztem sorsomat. 
Ha tudna rólam, hogy gondolna rám? 
 
Nem merek benézni az ablakán. 
 
 
 

XC. ZSOLTÁRRA 
 
Elejitıl 
magamban kellett volna bíznom. 
Most már 
az öncsalás se tesz csodát. 
Fejem alá szorítom 
megszenvedett nyugalmam 
hővös és tiszta vánkosát. 
 
 
LEHET 
 
Hát még lehet? Mégis lehet? 
Lehet? 
Virágos isten küldött tégedet! 
Megint veled? veled, veled, veled? 
Az ócska sláger-dallam is nevet, 
sajnos, a vénkisasszony is nevet, 
mitagadás, a bácsi is nevet 
nevet, nevet, hogy lehet, 
hogy veled, 
megint veled, hogy azértis, lehet, 
hogy tiporjuk vakon az éveket, 
külön-külön, mégis veled, veled, 
a metrólépcsın ifjú szédület 
röpít és részegít, s az is nevet 
és csúfolódón nyelvet öltöget, 
azt mondja mégis, hogy lehet, lehet, 
bócorgok majd, vénasszony, nélküled, 
és zörgı szíved is szeret, szeret, 
s már nem számoljuk rég az éveket, 
már rég nem tudjuk, mi is lehetett, 
kicsoda játszott velem és veled, 
csak azt tudjuk, hogy lehet még, lehet – 
sors ez? vagy harc? szerelem? szeretet? 
Majd vénülök magamban, nem veled, 
mint olvasón, morzsolok éveket, 
pereg a múlt, a majdnem-lehetett, 
és minden éjszakám veled, neked, 
és minden reggelem neked, veled, 
és mindig nélküled és nélküled, 
halálos ágyamon, ott is veled. 
Lehet, lehet, lehet? Már nem lehet. 
Amire nem jutott szavam neked, 
elmondja majd istenem-istened. 
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ELFELEDETTEK – RAB ZSUZSA  
 

KÖTÉS 
 
Mert kell valaki, akihez beszélsz. 
Mert kell egy másik: mások ellen. 
Ne áltasd magad. Ennyi az egész. 
De ez – eltéphetetlen. 
 
 
TÁNTORGÓ 
 
Otthont akartam é tüzes ketreced lett. 
Kenyeret vágtam – kıvé vált kezedben. 
 
Lakatlan sorsom beszögezted. 
Belül rekedtem. 
 
Látom néha a megvénült szerelmet: 
szeme-kiszúrva tántorog a kertben. 
 
 
VIZIMALMOK 
 
Kelepeltek, doromboltak – 
elnémultak, beomoltak. 
 
A molnárok földbe dıltek, 
sárga agyagot ırölnek. 
 
Áll a malom, él a malom 
roskatagon, hallgatagon. 
 
Locsognak a rakoncátlan 
főzgallyak a Tapolcában. 
 
Minek él az ilyen öreg? 
Csak nyikorog, csak nyekereg. 
 
Pocsolya a malomárok, 
korhadt fogak a lapátok, 
 
szemétdomb a döngölt udvar, 
házereszig ér a dudva. 
 
Áll a malom, él a malom, 
roskatagon, hallgatagon. 

 

 
 
Hogyha arra jár valaki, 
marok búzát vigyen neki 
 
szórja bele garatjába, 
szórja bele utoljára, 
 
kegyeletbıl, irgalomból – 
tán még egyszer földorombol. 
 
 
GYŐRÖTT ARC 
 
Mit keresünk itt, cimboráim, 
Szálkás tölgyasztalokra dılve 
csak dünnyögünk, kiki magában, 
a pohár sajog csak dühünktıl, 
szeretetünket zsebrevágjuk, 
magányunkat rejtjük pirulva, 
röhögésbe csap szőkölésünk. 
 
Határszéli reflektorcsóva 
tekintetünk, keresztezıdik, 
s az asztal egy pontjára lankad. 
Fejünk fölött idık suhannak, 
pillanat-törtrészekbıl évek. 
Mit keresünk itt, cimboráim? 
Szavaink szappanbuboréka 
szivárvánnyá még összeállna, 
de egy ideje szavainknak 
mert csak halálunk adhat érvényt. 
 
Mert ezüstpapír-pajzsainkon 
Összegyőrıdött Isten arca. 
 
 
SÍRVERS 
 
E mőszer-józan korban 
nem halt meg senki szebben 
halálos végő kórban: 
szertelen bizalommal, 
szertelen szeretetben. 
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ELFELEDETTEK – RAB ZSUZSA  
 
VASPÁNTOK 
 

Ha így szólnék a kedves, 
fiatal kalauzhoz: 
– Kalauz úr, 
hogyha ma este hazamegy, 
ölelje meg nagyon a feleségét, 
dícsérje meg, ami épp rajta van, 
akár az ócska pongyoláját – 
Ha így szólnék – 

ugye, bolondnak tartanának? 
 

Ha így szólnék a bottal kopogó 
nyugdíjas bácsihoz a boltban, 
mikor épp forintjait guberálja, 
végül levágat tíz dekát 
a “kicsit-hosszabb-lett” kenyérbıl: 
– Bácsi! Itt van ötszáz forint. 
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam. 
nem számítottam rá. Fölösleges. – 

Ugye, bolondnak tartanának? 
 

Ha így szólnék az útkövezıkhöz: 
– Útkövezık! 
Én ezt a kis kavicsot elviszem, 
mert az erezetében 
lehorgadt Krisztus-fejet látok. 
Engedjék meg, hogy elvigyem! – 

Ugye, bolondnak tartanának? 
 

Ha így szólnék a torzonborz kamaszhoz: 
– Gyere, fiam, 
üljünk le valahol, s te elmeséled, 
mitıl nıtt vállig a hajad, 
mi ellen mered ez a tüske 
tejes arcod körül, 
s egyáltalán, mitıl vagy te ilyen 
kérlelhetetlen? – 

Ugye, bolondnak tartanának? 
 

Ha így szólnék padon sütkérezı, 
újságpapírból eddelgélı nénikéhez: 
– Néni, jöjjön velem, 
amit szeret, azt fızök vacsorára, 
puha ágyat vetek, 
elıtte pedig mindent elbeszélhet, 
a menyasszonykorát, 
azt a szülést, a császármetszést is, 
és szegény jó ura szívszélhődését, 

és hogy mivel ültette be a sírját, 
azt is, milyen a szomszédasszony, 
azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában, 
meg hogy mit írt föl, és mire, az orvos. 
Mindent apróra elbeszélhet. 
Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban. 
De éjjel egyszer - maga úgyis sokszor fölébred – 
keljen föl, takarjon be engem, 
mert éjjel mindig lerúgom a takarómat. 
Ha így szólnék – 

ugye, bolondnak tartanának? 
 

Konvenciók, bevett szokások 
hideg vaspántjai 
szorítják lüktetı, 
eleven húsig lenyúzott szivünket. 
 
 
LELET 
 

Úgy nézek néha tárgyaimra, 
golyóstollra, órára, késre, 
mint valaki háromezerben, 
ha majd az agyagból kivéste. 
 
Lelet lesz koponyám is. 
amikor tenyerembe bágyad, 
érzem a bır alatt 
a múzeumi tárgyat – 
NİI KOPONYA, XX. SZÁZAD 
(akkor még pusztított a rák) – 
adják hírül 
ki tudja milyen hieroglifák. 
 

Embernél bölcsebb mőszerek talán 
azt is elmagyarázzák, 
miféle gondok lakták hajdanán 
agyam lakatlan csigaházát. 
Hogyan éltem, elmondják csontjaim, 
évgyőrői a mésznek: 
vállhúzó terhek, főtetlen telek, 
háborús vitaminhiány, 
évtizedes asztalra-görnyedések. 
 

Hírmondó leszek csontjaimmal. 
Hogy tetteimmel, nem remélem. 
Úgy kellene valahogy mégis élnem, 
tudva, hogy létem nyoma még lehet 
döntı tanú. 
Atomkori lelet. 

A szövegek írásmódja az eredeti  gyakorlatát követi. 
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PÉTER ERIKA 
 

Paletták 
 
Egry József 
 
Áll a mólón. 
Arcára színt cseppent  
a nyújtózkodó fény; 
a Nap aranybuborékká, 
a tó ezüst-asztallappá válik 
ecsete hegyén. 
 
Szél fúj, viszi a víz szagát. 
Mozdul a Balaton  
fehér papirosa. 
A hullámok fodra  
egyesül az éggel, 
majd elsimulva szétterül. 
 
* 
 
Fényekkel megrakva  
ring a kikötı, 
fölötte a vászonra  
vetített idı lebeg, 
s a tó akár a szeretet,  
duzzad és apad. 
 
* 
 
Ma kék kendıt visel a Balaton. 
A Badacsony duzzadó mellő nı, 
szemében a part tükörképe. 
Dombjain asszonyok hajlongnak, 
s ha szoknyájukat  
felcsapja a szellı, 
pirul a csillogó homok. 
 
Este napfénnyel dobálják  
egymást a halak, 
a halászok felhúzzák hálóikat,  
s a tavat a Hold ezüstfóliába vonja. 
--- 
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KULCSÁR TIBOR 
 
A szó 
  
Lehet a szó bajban kiáltott vészjel, 

igazra éhesnek éltetı kenyér, 

kimondathatja erıszak, kényszer, 

elnémíthatja félelem, veszély, 

  

lehet szájhıst díszítı hamis ékszer, 

hiú glória álszentek fején, 

szeretık száján szomjúság, szemérem, 

társak közt megértı baráti tenyér. 

  

A költı számára a szó az élet: 

születés, harc, szerelem, végítélet, 

a szó: eszköz s cél, kezdet és a vég. 

  

A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek. 

Vagy meggyújtod másoknak: tőznek, fénynek, 

vagy önlelkedben meghal s megemészt. 

  

 
 
 
Forrás:  KULCSÁR TIBOR: Pogány imádság, Budapest, 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó 
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 
 
Óriások között  
 
Mikor óriások között élsz, 
úgy véled, hogy bármikor 
eltaposhatnak, 
pedig sokkal jobban figyelnek rád, 
mint azt gondolnád. 
 
Nem érted, hogy mirıl beszélnek, 
nem érted, hogy miként gondolkodnak, 
nem érted, hogy mi az összefüggés 
a tetteik és a mondataik között.  
Néha alig várod, hogy veszíteni 
vagy szenvedni lásd ıket, 
de még akkor is valami 
érthetetlen erı árad belılük. 
 
Mikor törpék között élsz, 
óvatosan lépkedsz, 
nehogy eltaposd ıket, 
pedig megtehetnéd, jól tudod; 
elég lenne egy célzott mondat, 
egy ködös hasonlat, 
hogy a tudatukat lebontsd, 
hogy zavarba hozd ıket; 
de inkább kikerülöd, 
átléped a nyüzsgı bolyt, 
körültekintıen mozdulsz, 
nehogy elsodorj valakit. 
 
Mikor óriások között élsz, 
fel sem tőnik a saját nagyságod, 
mikor törpék között élsz, 
folyton körülötted vannak, 
nehogy felemelkedj. 
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STANCSICS ERZSÉBET 
 

Ölelés 
 
 A koronavírus járvány nemcsak minket szorít a sarokba megrögzött szokásaink miatt, 
hanem a tudósokat is gondolkodásra készteti. A kutatók azt állítják, hogy valami különleges 
dolgot fedeztek fel napjainkban! Abból indulnak ki, hogy két ember közötti ölelés átlagosan 3 
másodpercig tart. Viszont, ha már 20 másodpercig, akkor annak gyógyító hatása van.  
 Megmagyarázták, hogy ilyenkor egy oxitocin nevő hormon termelıdik, amelyet 
szeretet-hormonnak neveztek el. Ez az anyag számos elınnyel jár a testi-lelki egészségünkre, 
szellemi és fizikai növekedésünkre. Az  Érintés Kutató Intézet (mert ilyen is van már!) 
megállapította, hogy az ölelés támogatja a türelmet, megelızi a betegségeket, csökkenti a 
stresszt, stb.  
 Én most nem bonyolódom bele a kutatások tanulmányaiba, csak magamból kiindulva, 
amúgy tudománytalanul is megállapítom, hogy ebben az ölelésszegény idıben mindent 
nagyon rosszul tőrünk. Elsısorban saját magunkat. Mintha a gondolataink mellett a kezünk, 
karunk, izmaink is hiányolnák és verik bennünk a vészdobot: hová lett az ölelés!? Nemcsak a 
szerelmesekre és az anyákra gondolok, akiknek ez minden pillanatban szükséges mozdulat. 
Munkatársak, rokonok, barátok idétlenkednek a találkozások alkalmával: mit csináljanak a 
kezükkel, maszkos arcukkal? Végül sután, fanyar nevetéssel összeütik a könyöküket: nesze 
neked emberi kapcsolat! „Könyökpuszi!” Ezt találták ki kényszerükben a szakemberek…  
 Közeli, mondhatnám legközelebbi barát temetésén voltunk. A járvány elıírásai ide is 
vonatkoznak: hányan lehetnek a ravatalozóban, hányan állhatnak kint, milyen távolságban és 
ha meghaladja a gyászoló gyülekezet létszáma az elıírt maximumot, el kell sétálniuk a sírok 
közé, hogy legalább a maradék hallgathassa a búcsúztatás szövegét.  
 Maszkos emberek álltak másfél méterenként, sokan fel sem ismerték egymást. Néha 
egy pillanatra lehúzták az álarcot és akkor az öröm mosolya áradt szét rajtuk: „Te vagy az?! 
Nem ismertelek meg!” Hát, ez az! Már itt tartunk a vírusnak köszönhetıen, hogy téli 
bundában, sapkában, szájmaszkban meg sem ismerjük egymást. Sírni sem merünk, mert 
akkor le kell venni a lucskossá ázott szájtakarót, ami ugyebár büntetendı cselekmény, orrot 
sem merünk fújni, mert kesztyős kezünk, szájmaszkunk, zsebkendınk összekeveredik és 
nevetségessé válunk. Mivé tett minket a járvány! Mivé tette a szeretet megnyilvánulását, a 
gyász együttérzését, a „melletted vagyok!” – kifejezését ölelés nélkül?!    
 Állunk sután, tipródva egymástól távolságtartón a sír körül, mint az eltévedt idegenek. 
Dübörögnek a fagyott göröngyök a koporsón és erre a legszívesebben befognánk a fülünket, 
de még azt sem lehet. Dermedt kezünk, kivörösödött arcunk, fülünkre akasztott maszkunk 
nem engedi. Milyen élet ez, hogy sem sírni, sem nevetni, sem ölelni nem lehet?  

„Vigyázzunk egymásra!” – mondja a szlogen a plakátokon, reklámokban. De hogyan? 
A járvány vágtat tovább az óvintézkedések ellenére is, egyetlen napi suhintása százakat visz 
el. A halottakat valahol hetekig, hónapokig „tárolják”, mert nincs ember, nincs idı, nincs hely 
az eltemetésükre. A családtagok dermedten hallgatják a rájuk zúduló temetkezési 
parancsokat, kegyelet nélküli rendeleteket, elintéznivalókat. Gyászolni sincs idejük, 
lehetıségük és talán kedvük se már. Eltévednek és lassan elvesznek a kényszeres 
útvesztıkben, amit eléjük állít az arctalan hatalom riadtan kapkodó rendelkezése. Bezzeg 
annak nem kell szájmaszk, mert aminek nincs arca, annak nincs mit eltakarni. 
 Csak mi takarjuk el sután, szégyenlısen könnyeinket a sír felett, ahol csak a felhık 
duzzadnak fejünk fölött ólomtól, sóhajoktól, tulajdon csöndünktıl. Ez az új „kultúra” 
képtelen véget érni, csak egyre mélyebbre süllyeszt minket, méghozzá keserő szájízzel, 
tehetetlenné merevülten, hogy meg se próbáljunk mozdulni. Mintha mindig akadna olyan, aki 
örömét leli az örömtelenségben. 
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 Ölelés?! Hol vagy? Mi ezt nem gondoltuk, nem voltunk rá felkészülve, nem ismertük, 
milyen keserves nélküled élni? Hamarosan valamennyien olyan elárvultak leszünk, mint a 
halottaink, akiket most temetünk. Lucskos telünk sara kivajúdta ezt az újesztendıt is, ami 
nélküled szegény, riasztó és örömtelen. Évezredek emberi története szunnyad bennünk 
általad, édes ölelés, s mi nélküled vajon mit hagyhatunk az utódainkra?  
 Az élet két utat hagy: vagy te temetsz, vagy téged temetnek. Emberi Ölelés, Te még 
vissza tudsz tartani talán ettıl is…?  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BALOGH ÖRSE : Elhagyatottan, pasztell, 25x30 cm 
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PETHES MÁRIA 
 
A vágy alaprajza 
 
amikor ajkaink között szétszakadt 

a vágy alaprajza védtelen sóhajunk 

megsebezte a levegıt egy messzirıl 

cikázó villám letépte arcodról a mosolygó 

maszkot ismeretlen nyelven beszélı 

nevenincs patak futottál a Tóba 

az újrakezdés fénye kihunyt fogaimon 

koromsötét éjszaka borult rád 

 

mert tekintetemben nem ismertél rá 

legtisztább önmagadra tócsák tükrét 

neveztem ki arcod ırhelyéül leleményes 

látszatként akartad túlélni az aszályos 

napokat szúrós lópokrócot magamra 

húztam a homorú horizontot alatta azzá 

szültelek aki voltál halandó nemtudomki 

elsirattalak amikor mint tenyerére tévedt 

virágporra rád fújt az isten 

 

minden lemond rólad mert ahol te létezel 

hamis fogalmak növekszenek lépteid 

álcázott véletlenek elvakítják az utat 

de mostantól hiába ırizget csonka ütemre 

ringó álmában egy vízisikló és hiába énekel 

érted c-mollban a fenyırigó egy lakhatatlan 

hangsor fogad magába téged és végleg 

megsemmisít az utánad kiáltozó köveket 

csitító lehetıség 
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TÁTRAI S. MIKLÓS  
 

Az öltöny 
 
 
Jól emlékszem a mindig energikus, tettre kész esztergomi nagymamámra, aki sokszor 

mondogatta kisgyermekkoromban: „bizony kisfiam, hatvan felé, hazafelé”! Tudtam, hogy 
nem Hatvan városára gondolt – talán sosem járt arra –, hanem életkorára és az elmúlásra. 
Értettem én ezt, azaz mégsem, hiszen úgy láttam, úgy gondoltam, hogy családunk nagy 
öregjei jó egészségnek örvendenek. Persze azután lassan-lassan mindenki elment, és rá kellett 
döbbennem, hogy az a tíz, tizenöt év, ami nekem végtelen távolinak tőnt, az ı szemükben 
már vészesen rövid idıszakot jelentett. Ma már pontosan értem ezt, és amikor a 
számítógépek, tabletek elıtt ülı tíz-tizennégy éves unokáimra nézek, hihetetlen számomra, 
hogy nem tegnap és tegnapelıtt volt az, amikor totyogtak, amikor együtt homokoztunk, egy 
függıágyban fekve néztük a felhıket és meséltünk róla egymásnak. Ma már én is sokat 
gondolok gyermekkoromra, felidézem szüleim arcát, tetteit, és rácsodálkozom a valóságra, 
hogy milyen fiatalok voltak kisiskolás koromban. 

Nem voltunk jómódúak, öt-hat éves kisfiúként is érzékeltem, hogy hónap végére elfogy a 
pénz. Nem éheztünk, nem fáztunk, rendes – bár sokszor öröklött – ruhákban jártunk, de 
bizony édesapámnak másodállást kellett vállalnia, édesanyám munkája mellett kis ruhákat 
kötött, varrogatott otthon, hogy nıvéremet és engem szépen öltöztessenek. Azt hiszem fillérre 
be kellett osztani a pénzt. Félretenni, győjteni sokáig nem tudtak. Az ötvenes évek végén 
sokan éltek így, bár voltak tılünk jobb módú és szegényebb családok is. Tizenöt év sem telt 
egy pusztító háború óta, a belsı politikai feszültségek sem kerültek nyugvópontra, nem 
dübörgött a gazdaság. Kisiskolásként is láttuk, hogy osztálytársaink között vannak 
gazdagabbak, szegényebbek, szerencsések, és szomorú sorsúak is. Sokan nem tehettek arról, 
hogy nehezebben alakult az életük, sıt, igyekeztek, törekedtek a jobbra. Aki akart, és kis 
szerencséje volt, az dolgozhatott, tanulhatott, hogy több legyen, mint szegény sorsú szülei, 
többet adhasson családjának, mint amit ı kapott gyerekkorában.  

Nıvérem az általános iskola harmadik osztályába járt, amikor egy különös, felejthetetlen 
esemény történt. Jól emlékszem, még otthon is sírtunk egy kicsit, amikor elmesélte, pedig 
akkor még nem is tudtuk, hogy kis barátnıje Móra Ferenc novelláinak hallhatatlan 
gyermekhısei közé emelkedett. A több mint hatvan évvel ezelıtti történet néhány 
jelentéktelen részletére talán nem emlékszünk egészen pontosan, és az írói fantáziát kellett 
segítségül hívni, de egészen biztos, hogy ezt tiszta szívvel, a legjobb, legıszintébb 
szándékkal, tettem. 

 
A kedves arcú, szorgalmas kisdiákot nevezzük most Tavaszi Líviának, hiszen nem 

tudhatom él-e még, hová sodorta, vagy éppen emelte az élet. Csillogó barna szeme, és 
különlegesen szép haja volt. Derekánál lejjebb érı, erıs szálú, mégis selymesen lágy. Két 
copfot viselt, melyeket hurokban kellett felkötni, hogy napközben ne zavarják. Reggelente 
bizony sok idıt vett igénybe, amíg a copfok elkészültek, de Lívia nagyon szerette, büszkén 
viselte ıket. A tanév elején jöttek vidékrıl Budapestre. Édesapja munkája mellett egyetemre 
járt, utolsó éves volt. Sikerült munkahelyet, lakást kapnia a fıvárosban, így nem volt 
kérdéses, hogy a család költözik. Minden bizonnyal jó döntés volt, hiszen abban az idıben 
Budapest sokkal több lehetıséget adott az embereknek, mint bármelyik vidéki város. 

A tanító néni Líviát testvérem mellé ültetette, ami jó döntésnek bizonyult. Hamar 
összebarátkoztak. Mindketten jól tanultak, kedvelték, segítették egymást. Abban az 
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osztályban a gyerekek nem nagyon foglalkoztak a másik öltözködésével, ruházatával, a 
kötelezı iskolaköpeny egyébként is mindent eltakart. Azaz, mindent azért nem. Egy meleg 
tavaszi napon Lívia nagyon boldogan érkezett az iskolába. Látszólag ugyanúgy nézett ki, 
mint máskor. Kissé kopott, de tiszta köpenye szépen kivasalva, blúzának gallérja kihajtva, 
táska a kézben, mégis sugárzott róla az öröm. Izgatottan ült be a padba és csendesen súgta 
testvéremnek: „Gyönyörő új cipım van!” No, ez már azért nıvéremet is érdekelte, hiszen 
már akkor is „nıbıl volt”. Kíváncsian nézett barátnıje lábára, és valóban el kellett ismerni: 
csinos fekete lakkcipıket lát. Kicsit talán nagyok voltak még, de határozottan szépek. A 
szünetben kiderült, hogy a kislány egy rokontól kapta, örökölte meg a cipıt, de igazán 
megkímélt állapotban, lehetett büszkélkedni vele. Nagyon fogok vigyázni rá, és nem csak 
erre – mondta Lívia testvéremnek –, hátha én is tudok majd adni valakinek valami olyat, 
amivel örömet szerzek neki. Nem tudjuk mi lett a kiscipı sorsa, de az biztos, hogy a tanévet 
kiszolgálta. 

Közeledett az év vége, a gyerekek már a szünidırıl ábrándoztak. Lívia szomorúan 
mesélte nıvéremnek az egyik óraközi szünetben, hogy édesapja mindenbıl sikeresen 
levizsgázott, mérnök lesz, de sajnos nem tud elmenni a „bizonyítványosztásra”, mert nincs 
olyan szép ruhája, amit oda fel kellene venni. Nem elég rá a pénzük, kölcsönt pedig nem 
akarnak kérni. Könnyes szemmel magyarázta, milyen nagyon sajnálja, hogy nincs olyan 
ismerısük, aki kinıtte a szép ruháját és odaadná. Segítene ı, ha tudna, de hogyan? Erre 
bizony nem kapott jó tanácsot, együtt búslakodtak, együtt mentek haza tanítás után. A 
kapujukhoz érve Lívia arca váratlanul felragyogott. Kitaláltam, kitaláltam – kiáltozta 
lelkendezve, és köszönés nélkül rohant fel a lépcsın. Testvérem csak arra gondolhatott, hogy 
barátnıjének eszébe jutott egy rokon, vagy ismerıs, aki öltönyt adhat a kissé kövérkés 
Tavaszi bácsinak. Ennek ellenére rosszul esett neki, amiért Lívia köszönés nélkül ott hagyta. 
Elhatározta, másnap ezt szóvá teszi, de barátnıje másnap nem ment iskolába. Aggódni 
kezdett, és otthon elmesélte édesanyánknak az egész történetet. A mama arra bíztatta 
látogassa meg osztálytársát, abból baj nem lehet. Talán elutaztak egy vidéki rokonhoz a 
ruháért. Ne haragudjon Líviára – mondta a mama – inkább örüljön, ha jó megoldást talált. 
Nagy dolog az egy ilyen kislánytól. 

Testvérem megfogadta a jó szót, és elindult látogatóba. Persze kíváncsi is volt, milyen 
lesz az „örökölt” ruha, kisebb-nagyobb meglepetésre számított. Hát ebben tévedett, mert 
óriási meglepetés várta, ami – ahogy ezt azóta is többször elmondta nekem – örökre mély 
nyomott hagyott benne. Csengetésére Lívia nyitott ajtót, és örömmel borult a nyakába, de 
valami olyan furcsa volt. Másodpercek kellettek, amíg rádöbbent, barátnıjének levágták 
gyönyörő haját, és csinos, de rövid kis frizurában mosolyog. Boldogan csacsogott. 

–Amikor tegnapelıtt a kapuhoz értünk, eszembe jutott anyukám fodrász ismerıse. 
Egyszer azt mondta, jó árat fizetnének a hajamért, mert remek parókát lehetne készíteni 
belıle. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy mindenképpen levágatom és a pénzt 
apukámnak adom.  

– Mit szóltak a szüleid? – kérdezte nıvérem. 
– Elıször nem akartak beleegyezni, de én erısködtem, mondtam, hogy apukámnak ott 

kell lenni az ünnepségen. Aztán elfogadták, de sírtak. 
– És te? Nem sírtál, nem szomorkodtál? Nem sajnáltad? 
– Nem sírtam! Sajnáltam, és szomorkodtam egy kicsit! De csak azért, hogy nem volt 

hosszabb a hajam, vagy nem többet vágtak le, mert akkor még szebb öltönyt tudtunk volna 
venni apukámnak! 
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REJTİ GÁBOR 
 
A halál élni akar 
 
A halál is élni akar. 
Hamár. 
Aki ezt nem veszi, az 
szamár. 
Ha tehát jön, akkor 
csak tessék, tessék 
nem várja, hogy éltessék 
csak tessék... 
beengedni. 
Tüzenete van. 
A halál a fél-elembıl él. 
Rátalál. Bedarál. 
Nem csak dagály van. 
És belégzés 
* 
De apály is. 
És kilégzés. 
Így van remény. 
Mert testvére a fény. 
Ikrek. 
Egyszerre születtek 
a születés és a halál 
jegyben jár. 
A be- és kilépés energiája 
egygyökerő. 
Az orgazmust úgy is hívják 
kis halál. 
Ha így ölelsz 
a szer-elem száz halált kivált. 
 
 
Fönt és lent 
 
Amiként a fa, kilökıdik a földbıl 
az ember sincs a Földön öröktıl. 
S amiért a fa égnek tárja karját : 
lent kapaszkodsz, de lelked fölül tartják. 
* 
A logikátlan logika 
az, amiben nincs hiba. 
A Teremtés ilyen. 
A misztériuma. 
* 

 
A Tehetség nem más 
mint az istenihez való 
kapcsolódás. 
* 
Csöndes éj 
A csönd esély 
ha körbe ér 
a csönd mesél. 
 
 
Egy kártyavetı naplójából 
 
Döntsük most el, döntsünk gyorsan 
ki lesz most majd legalul. 
Ki lesz rúgva, seggbe, farba 
aki aztán beszorul. 
 
Ki lesz vesztes, kirekesztett 
ki a lúzer, na ki lesz? 
Aki reszket s egykettıre 
a hínárba belevesz. 
 
Ki talál ki, eszementen 
a jognál is jobb mesét? 
Kibıl lesz majd húspogácsa 
célra tartott ágyútöltelék. 
 
Meg van mondva, réges régen 
aki másnak vermet ás 
ne szégyellje, ı a penge 
ez egy hısi népszokás. 
 
Most van az, hogy jobbra-balra 
hullik majd a férgese. 
S mit se számít, hogy ki kábít 
mérgezett, vagy mérges-e. 
 
Döntsük el hát, döntsünk gyorsan 
hisz a szánk most fülig ér. 
Aki vesztett, legyen veszteg 
vagy álljon sorba plasztikér. 
 
Na de baszki, ilyen volt már 
s ami billog, nem nyerı. 
Mert a mélybıl – mit lenyomtál - 
majd szembe jı a szenvedı. 

_,_.___ 
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GAZDAG LÁSZLÓ: Csillagvetı  címő kötetébıl néhány vers 
 

Bı kıbölcsı 
 

Kıbıl bölcsı, bı kıbölcsı. 
Benne bıgı Benı fölnı. 
Ha fölnı is, nem lesz bölcs ı. 
Kemény bölcsı a kıbölcsı. 
 
 
Csillagvetı 
 

Csillagbúzát vet a Hold, 
Még az éjjel magot hoz. 
Minden este kaszálja, 
Összegyőjti zsákjába. 
              * 
Teli zsákját fölveszi, 
Göncölszekérre teszi, 
Éj malmába elviszi, 
Hajnal molnár megırli. 
               * 
Hold zsákjai lyukasak, 
Csillagszemek hullanak. 
Messze már az alkony rég, 
Csupa csillag fönn az ég. 
              * 
Aranylován jön a Nap, 
Terelgetve nyájakat. 
Csillagnyájak álmaink, 
Éjt legelı vágyaink. 
             * 
Aranyfüvet harapnak, 
Hold búzájából falnak. 
És amikor jól laknak, 
Köszönnek a hajnalnak. 
 
 
Üveggolyó 
 

Üveggolyó gurult felém 
Tenyerembe fölkaptam én. 
A kezemet szétnyitottam 
Egész világokat láttam. 
              * 
Ijedtemben messze dobtam, 
Hova repült azt se láttam. 
Mindenfelé most keresem 
A világokat még sem lelem. 
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JENEY ANDRÁS 
 

Táncolni, járd a rétet 
 
Mivé lett tündérkertünk rózsafája? – 

Bús, télrovar-lerágta tüskeárny. 

Napfényt rabol hamis-selyem ruhája, 

Homály-gubóból szürke lepkeszárny. 

 

Hová tőnt lánykebleknek szőzi bája? – 

Pucér fillér kínálja fel magát; 

Mocsárvilágok bőnmaláriája 

S kéjláza hív: no jer, karomba hát. 

 

De mért sietnél bőnbe balga lélek? 

Harkály dobol, sivít a fecskeének – 

Rovar nekik csak édes jófalat. 

 

A láp helyett, táncolni, járd a rétet. 

Tavasz sugára rajzol égre kéket, 

S a szél vidám –, fehér szoknyába kap. 
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HAJNAL ÉVA 
 
keleti 
 
áporodott szagú a pályaudvar 
éhes madarak totojáznak a flaszteren 
utasok jönnek mennek közöttük 
beszélgetnek bosszankodnak nevetnek 
kisgyerek sír 
a pad mellett kuka 
ételmaradékok csordulnak ki belıle 
épp mint egy felboncolt ember belsı szervei 
összevarrhatatlan sérülések foszlányai bőzölögnek 
utcaseprı bámészkodik unottan 
kezére ég a csikk de még beleszív egy utolsót 
láthatatlan messzeségbe réved 
kövér nı koszos kardigánja zsebében keresgél 
nem találja 
dühösen elsiet 
egy másik épp rúzsfoltos fogát törülgeti 
kiigazítja elkapkodott sminkjét 
a fal mellett kéregetık suttogva osztják fel a terepet 
még várnak valakire 
végre megérkezik a szerelvény 
elegáns kabátban fiatal nı 
illatos 
josef seibel cipıjében lépeget 
gucci táskája mélyébıl elıveszi helyjegyét 
telefonon hívják 
üvöltve fröcsögi válogatott káromkodásait 
folyamként ömlik tömény illatfelhıjén keresztül a mocsok 
keleti pályaudvar 
hétfı 
fél három 
 
Hetedhéthatár, 2019, november 23 
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CIRILL KABIN CSABA 

 
 

 
 
 

 
 
 
I. burokvesztés, magzatmáz  
(1980-as évek) 
 
hevület 
 
álmomban verekedtem veletek 
a gyızelem vacsorabőzös lehelete 
árasztotta el az orromat 
vakon és süketen és bénán 
mosolyogtam a Napba 
egy kivédhetetlen kérdésre 
próbáltam válaszolgatni 
de mivel beszélni sem tudtam 
hát irdatlan arcom  
grimaszaival kommunikáltam 
veletek 
 
** 
 

 

feltámadás 
 
villódzva sajog  
egy lüktetı porhüvely 
még csak nem is az utolsó nap 
de feltámadás 
futó mosoly 
az újra megfigyelt világnak 
egy csírába hajló lehetıségnek 
egy elkárhoztatott érzésnek 
egy szemvillanás kárhozatának 
 
** 
 
hétköznap 
 
mozgólépcsı-bámulás 
 
         a vadászat tovább tart 
skalpok a fényképalbumban 
        és az emlékezetben 
 
** 
 
az utolsó rendelésen 
 
egy ajtón belépve 
felmetszett fejjel 
integetem a viszontlátást 
 
** 
 
egoista 
 
sikerem van 
    sikerem van 
         sikerem van 
valahol  
messze 
agytumoriában 
megnyertem 
a 
tetszésemet 
 
* 
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III. csevejes ünnepnapok 
(2000-es évek) 
 
búskomornyik 
 
bölcs volt 
         mert 
                tudatában volt tudatlanságának 
         s addig hajlongott 
                   – látta el feladatát –  
           mígnem egy verıfényes 
                             vasárnapon 
                             megtörtént 
               elnevette magát 
         s elhitte 
         boldogan él  
 
** 
 
szoboravatás 
 
leleplezıdni vágyom 
       hogy megelızhessem 
       azt a fájdalmas viadalt 
       a sínpárnára spriccelı vért 
                  örökkön megújulni képes 
                  szentimentalizmusunkat 
suhanj 
 
* 
 

 
 
 
 
IV. búcsúpillantás 
(2020 körül) 
 
nincs vesztett harc és  
          reményvesztett feltámadás  
ostyaíz után a nyelv alatt  
csak  
egy tabletta helyén maró olcsó bor sava  
tán túl sokat takart és akart  
míg magára földet kapart  
pá pásztorok csillagok  
a jászol önitatós  
ó jámbor balga tömeg  
 
nem nektek szól az emelt söveg 
 
*  
 
 
 
 
 
 
Illusztráció: 
feLugossy László – Kıtábla sárga 
horgolással (1), 1998.  
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ALBERT ZSOLT 
 
Kevert 
 
Reggelenként kevered a kávéd, imádkozol 
és a láthatatlan közben vegyül az illattal. 
A kételkedés lefelé hull, hővös homokká válik a padlástérben. 
Elmondott imák várnak a megtörténés betonpadkáján. 
 
Fekete szemetes edények az utcán egymás mellett, hétfın hét óra után, 
csak a felfelé futó ereszek tudják megvigasztalni gyorsabban az eget 
a kétségbeesésnél. Esténként levelet írsz, fogat mosol, pizsamába bújsz, 
töltıre teszed magad, reggelre üzeneted jön. 
 
 
Zsoltár 
 
Figyellek, érteni akarom gondolataid, 
miértjeim megoldó kódjai benned vannak elrejtve. 
Ne haragudj ha eddig felszínes hallgató voltam, 
most felfedezném legmélyebb sötétségem is. 
 
Csak engedd, hogy kicsit jobban elaludjak, 
várva, hogy felemeljen valami ösztönös turbulencia. 
Hadd álmodjam magamba a felismerés forrásait, 
termıföldre ébredve, csírázó magvakra. 
 

Feltámadás 
 
amióta magamra vettem 
gondolataid már nem félek 
de könnyebben elhiszem 
hogy 
 
jóindulatod tenyerén vagyok 
és földet érés után majd 
a termésben találkozunk 
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ALBERT ZSOLT 
 
ÁCSÉKNÁL 
 
Ácsék házában találkoztunk elıször, 
hangos ünnepi parti volt, langyos május. 
Egész ott töltött idı alatt hozzád indultam, 
mégis valami mindig elém állt, 
ember, asztal, szék, gyávaság, zivatar. 
 
--Nyár 
 
Akkor pont jó volt hozzánk az idı, 
világos estén, nyár születıben, 
érezni lehetett az akác émelyítı illatát. 
Nagyjából százhúsz szempár figyelt, 
enyém csak rád. 
 
--Megbotlottam 
 
Zakóztam párat a tömegben, 
mindenki elıtt, szégyelltem, 
már nem érdekel. Sietnem kellett, 
hazafelé indultál egy másik városba. 
 
--Dadogás. 
 
Régóta akartam veled beszélni. 
Kétszer is bemutatkoztam egymás után. 
Ilyen, amikor készülök életem beszélgetésére 
és az kimerül egy béna duplázásban. 
 
--Mosolyod 
 
Jókedvünk lassan oldódott, 
túl néhány soron és hibán. Valaki kiment 
a terembıl és a nyitva hagyott ajtón 
befújt közénk, lehevert a szél, majd jól 
összesimított bennünket észrevétlen. 
Néhányan láthatták. 
 
--Levelek 
 
Én tudtam ki vagy, 
de te elfelejtettél bemutatkozni. 
Késıbb pár nap után 
közölted egy levélben: Judith a neved. 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY 

 

A cet gyomrából 
 
               (Bede Emese emlékének) 
 
A Mennyben 
biztosan nem unatkozunk majd. 
Kezdetnek mindjárt videózunk. 
Megnézzük egymás történetét. 
Elıször a Krisztusét, 
azután a megszámlálhatatlan sok 
szabadulást, gyógyulást,  
mi rajtunk esett. 
Majd azt a temérdek tragédiát, 
amit az ész föl sem foghat, 
megérteni, elfogadni sem tud. 
Mert hogyan is csillapíthatnánk az  
akaratunkkal azt, 
ami ösztönös. 
„Szenvedés, ki méltó rád?”, zúgja a dal. 
Micsoda badarság. Az ember elméjében 
idegentest. 
A Magasságos hogyan látott minket? 
Úgy, mint az a fotómővész, 
aki csak a megnyomorodott  
koldusgyerekeket fotózta? 
Bizony, a cet gyomrából 
másképp fest minden. 
Ezek lesznek a legszebb történetek, 
amik akkorra már átértékelıdnek, 
kisimulnak a véres századok győrött takaróin. 
Majd lehámozzák a nyomorúság 
romlott banánhéját, s a lelkek 
felragyognak, 
akár a pillangók. 
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BODÓ CSIBA GIZELLA  
 

 
 

Káinok és Ábelek 
 
Gyalog megyünk felfelé a nagyon meredek, keskeny utcákon, lépcsıkön. Gyerekek hada 

játszik a meredek útkanyarok öblében felállított színes hintákon, nevetnek, integetnek. 
Hatszáztíz lépcsı felfelé amikor elfogynak a házak. A kopár dombot erısen süti a nap, 
túljárunk délidın. Kaptatunk lihegve, jókedvően, kíváncsian. 

Alattunk Damaszkusz. 
Kifulladva érünk fel a hegytetıre, a lépcsı végénél álló fehér házhoz. Pici átriumos udvar 

fogad. A keskeny térben két fa áll a fényesre koptatott kılapok között, alattuk macskacsalád 
alszik békésen, egymást szorosan átölelve. Az anya fél szemét kinyitja a fényképezıgép 
villanására, de az ijedtség jele nélkül. Láthatóan megszokták az idegeneket. 

Rezzenéstelen csend van, mindent átfonó nyugalom. 
A nap már a kora délután melegét ontja a hegy fehér köveire, a ház fehér falára. A házat 

körülölelı kıpárkányra roskadunk rövid szusszanásra. Elfogyasztjuk maradék 
ásványvizünket, elrágcsáljuk a hazai gyıri keksz utolsó töredékeit, míg a hatalmas város 
látképén merengünk. Ide nem hallatszik fel a városi zsongás. Megjelenik fogadónk, a ház 
idegenvezetıje s kéri, hogy induljunk utána. Cipıinktıl természetesen meg kell válnunk, s 
könnyő, fehér köntöst kell magunkra ölteni. Fehérre meszelt elıtérbe lépünk, ahonnan néhány 
meredek lépcsın még felkapaszkodva hosszú terembe érünk. A vezetı int, hogy foglaljunk 
helyet, majd nesztelenül lépve magunkra hagy. Mekka felé néznek az imafülkét imitáló 
festmények, 27 – ha jól számolom gyorsan körbefutó tekintettel –, elıtte imaszınyegek. 
Félkörben letelepedünk. Hátam a hős falnak támasztom. Jól esik a hővös is a pihenés is. 
Imádkozni hoztak fel bennünket, ráhangolódni arra, amit majd megtekintünk, vagy rövid 
párbeszédre Istennel, de ezt csak akkor fogjuk fel, amikor kis idı múltán megjelenik a fiatal 
férfi, s halkan kérdi, hogy végeztünk-e? (Mi el sem kezdtük, mondom befelé röstelkedve).  

Elhagyjuk az imatermet, s egy nagyon alacsony ajtónyíláshoz érünk. A belépéshez 
mélyen meg kell hajolni, s nekem a legalacsonyabbnak is fejet kell hajtanom. 

Apró helységbe jutunk, ami egy „barlang szája”. A „barlang szája” kifejezés valóban 
tökéletesen illik rá. A barlang vöröses-fekete köve tudniillik egy hatalmas nyitott szájat 
formál, idı feketítette szájpadlásán a bordázat és az erek útja is látható, s a hatalmas, vaskos 
nyelv. A nyitott száj egyik oldalán a kıképzıdmény fogsort formál. 

Heten vagyunk, betöltjük a helységet, érezzük egymás lélegzetvételét.  
– Ez az a hely ahol Káin megölte Ábelt! – jelenti ki megilletıdött komolysággal a férfi, s 

gyengéden megérinti a barlangszáj szélét. 
– E bibliai gyilkosság után a Föld nagyot sóhajtott. A sóhaj után a Föld szája nyitott 

maradt. 
A két döbbenetes mondat után mély csend van. 
Mintha a Föld meleg, nedves méhében lennék e pillanatban, úgy érzem magam. 
Kis csoportunk némán áll ott, ahol a hagyomány szerint a földet vörösre festette a Káin 

által irigyelt és meggyilkolt testvér, Ábel vére! 
Bibliai földön, bibliai helyszínen, az emberemlékezet szők barlangjában másodpercekig 

teljes csend van. 
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– A kıben – mutat fejünk fölé  – Gábriel arkangyal keze nyomát ırzi a szikla. Hatalmas 
tenyér öt ujja nyoma bemélyedve a sziklába.  

– Ez a hely mindig szent hely volt – folytatja néhány másodperc csend után. – Itt 
találkoztak késıbb a keresztények, itt imádkoztak, s ezen a nyíláson keresztül menekültek, ha 
üldözıik megjelentek –, mutat a barlangszáj melletti szők, nagyon alacsony kijáratra. 

Itt legfeljebb kúszva lehetett távozni – gondolom szintén kimondatlanul. 
 
Az alacsony bejáratnál mélyen meghajolva, egymás után elhagyjuk a „bőn barlangját”. 
Ez a látogatás nem volt a programban. 
Mítosz, legenda, hogy ez ısi föld helyszíne volt a bibliai testvérgyilkosságnak –, nem 

tudhatjuk biztosan. De bevallom, azt sem tudtam, hogy e földön járt Gilgames az örök élet 
titkát kutatva! 

Testvérgyilkosság – az idık kezdetén – és az örök élet kutatása! 
 
Irigység, elıjogok igénye, testvérgyilkosság! Bőn az idık kezdete óta – és vajon az idık 

végezetéig? 
 
Visszafelé a lépcsıkön új látogatók kaptatnak felfelé. Fiatal néger férgi kérdi, honnan 

jöttünk? – Magyarok vagyok, válaszolom. İ Amerikából, Kaliforniából jött, hogy megnézze 
ezt a helyet – mondja mosolyogva s indul tovább. 

Még elgondolkodva ballagunk le a Damaszkusz fölé nyúló Kassziun-hegyrıl, a Szent 
helyrıl, de a lépcsı aljánál az elsı szők utca torkolatnál már a csillogó szemő, derős 
gyerekhad fogad és kísér bennünket, s vár a jellegzetes színes kis teherautó, réz-gombjain 
villognak a napsugarak. Vezetıje szédületes sebességgel mozog, fordul a kanyarokban, 
élvezi, hogy nem tudjuk megállni kacagás nélkül ahogy ide-oda dılünk a jármő platóján. A 
vidám jármő közeledik Damaszkusz belvárosa felé. * 

 
 
2007-et írtunk, amikor átéltem és leírtam ezeket az élményeket. 
Csupa ısi szépség nyomán járva, egy békés országban, ahol mindnyájan megtapasztaltuk 

a szíriai emberek segítıkészségének magas fokát, kedvességét, szeretetét. 
 
Fegyverek ropognak ma!  Borzalmas arca tekint ránk a testvérinek nem nevezhetı 

háborúnak. A menekülık arcán a békés mosolyt a félelem festette át, a halál fagyott grimasza 
váltotta fel. 

Az ország kapuinál bevetésre készen pusztító eszközök várakoznak, hogy „megvédjék a 
világot ettıl az országtól!!! 

Testvért a testvértıl! Testvért a testvértıl?? 
Káint Ábeltıl? 
Istenem a Föld sóhaja lehet, hogy ma a Föld üvöltésévé válik? 
Az az üvöltés nagyobb barlanggá változtathatja a Föld száját! Ha…! 
 
Szeretném ha a Föld holnap énekelne örömében! 
 
 
Budapest, 2013.  szeptember 9. 
 
(* részlet Bodó Csiba Gizella:  Damaszkusz kapujánál c. könyvébıl) 
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DEDIK JÁNOS 
 
 

A háború szele 
 
– A magyar órának vége! Bírjátok már ki, utána úgyis egy hét szünet következik!  
– Éljen, éljen! – kiabált az osztály. 
– Azért ne örüljetek annyira, mert házi feladatként kaptok egy fogalmazást. 
– De kár! – zúgolódtunk. 
– Nem nagydolog! Húsvéti locsolás mellett maradt idıtök rá. Külön osztályozom, lehet 

vele ötöst szerezni. 
Megszólalt a csengı. Felugráltunk. Egy hét szünet, ez már igen! 
– Csend legyen! Arra sem vagytok kíváncsiak, hogy mi lesz a címe? 
Elcsendesedtünk de nem nagyon érdekelt semmi, csak az ünnepek és a locsolkodás. 

Tanító néni közben felírta a táblára a címet: „A felszabadulási utáni évek”. Elmondta, hogy 
mit kíván, mirıl szóljon a fogalmazás. Nem túlzottan figyeltünk, fecsegtünk, értekeztünk 
egymással. No csakhogy mehetünk már! Leülve a járda szélén, megbeszéltük a húsvét hétfıi 
locsolási rendet: ki, kivel hová megy. Mikor már hazafelé ballagtam, eszembe jutottak 
Marika néni szavai: lehet ötöst szerezni, javítani magyarból. Hát ez rám férne, mert elég 
rosszul állok belıle. Itt az alkalom és a téma sem vészes. 

Úgy beleéltem magam, hogy már szinte láttam is lebegni az ötöst. Hazaérve is ez járt a 
fejemben, hogy fog nézni az osztály, ha én, a rossz magyaros jó fogalmazással rukkolok ki! 
Otthon azonnal nekiültem az írásnak. Csodálkoztak is milyen szorgalmas lettem hirtelen! 

No, akkor kezdem, papír, ceruza kéznél! Szóval ez a cím, leírom a piszkozatra, igaz, ezt 
már be is írhatom a füzetbe, ennyivel is elıbbre vagyok. Ez meg van, akkor kezdem a 
fogalmazást, ejnye, nem elég hegyes a ceruzám, így nem lehet írni! Hová is tettem a 
hegyezımet, nem találom – nem baj, jó a bicskám is. Nem akarja faragni, kicsit meg kell 
fenni. A csuda vigye el, most még életlenebb… na végre, neki kezdhetek a fogalmazásnak. 

„Vége a háborúnak”… Hát vége, mit lehet errıl írni? Ha vége, akkor vége, mert ha 
tartana, akkor más lenne a helyzet. Lenne mirıl írni. Már negyedik éve béke van, mindenki 
dolgozik. Mit lehet errıl két oldalt fogalmazni? A szüleim dolgoznak, én suliba járok. Más 
nem jut eszembe, ez meg kevés.  

Hiába gondolkozom, semmi, hacsak az nem, hogy valaki segíthetne fogalmazni. De ki? 
A szüleim azt mondanák, hogy én kaptam a feladatot, nekem kell megoldani. Talán a Szőcs 
testvérek? İk jó tanulók. De biztos kinevetnének, ha ilyent kérnék tılük. A Kiss Lacinak 
szóljak? İ ugyanis focizik, de butább, mint én. Biztos nem tudna segíteni. Ki van még az 
utcában? Talán a Komlódi fiú, igaz, ı inas a főszeresnél és csak este szokott hazajárni. „Béke 
van” Ezt leírom. Igaz, már az elıbb is írtam, de nem baj, ez tartós béke, nem árt kétszer leírni. 
Már mióta ülök itt, ennyit nem szoktam egy helyben lenni… legalább látják, mennyit tanulok, 
és milyen szorgalmas vagyok! Csak lenne egy jó gondolatom, amivel elkezdhetném, a többi 
már biztos menne… A Vörös Feri! İ tudna segíteni, egyetemista, az anyja mindig vele 
dicsekszik. A múltkor is hallottam a piacon, hogy az ı Ferikéje milyen jó tanuló. Na most 
mutassa meg, mit tud! Igaz ünnepek alatt nem zavarhatom, vendég is lehet náluk, majd utána! 
Biztos segít elkezdeni. 

A Húsvét gyorsan eltelt Holnapután már suli. És a fogalmazásom még sehol! Alig 
vártam a délutánt. Nyomtam a csengıjüket! Végre meghallottam Vörös néni hangját: 

 – Ki az? – kiabálta. 
 – Csak én vagyok az utcából, a Jancsi… 
 – Jövök már! 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 71 

 – Csókolom, a Ferit keresem, tetszik tudni, egy olyan nehéz fogalmazást kaptunk, hogy 
én ezt a Feri segítsége nélkül nem tudom megírni. Egy egyetemistának ez semmi! 

 – Most nincs itthon, de ha megjön, szólok neki. Gyere át késıbb! 
Tulajdonképpen megfogalmazhatná az egészet, legalább lesz egy jó jegyem magyarból. 
 – Szervusz, Feri… 
 – Tudom, a mama már elmondta, mi a gondod. Na mutasd, mi a címe. Jó akkor kezdjük. 
„Már négy éve, hogy a háború szele végigsöpört hazánkon, a náci hordát a dicsıséges 

szovjet csapatok kiőzték hazánkból…” Hő, de jó lesz, hallgatok nagyokat, miközben 
fogalmaz és ír. Öt oldalig meg sem állt. Már erısen fészkelıdtem a konyhai hokedlin. 

 – Tessék, itt van, olvasd át, aztán próbálj egyedül összehozni belıle két-három oldalt. 
 – Jaj, nagyon köszönöm, ezt már otthon is meg tudom írni! 
Iparkodtam haza, pedig a sarkon fociztak a barátaim, de én erıs akarattal továbbmentem, 

hazaérve azonnal nekiültem. Újra és újra elolvastam. Hát ez így, egyben nagyon jó volt, ha 
kihagyok belıle valamit, akkor már nem lesz ilyen szép egységes. Így másolom át az egészet, 
Marika néni látni fogja legalább, milyen szorgalmas vagyok! 

Korán beértem az iskolába, ahol azzal fogadtak: - Te Jancsi, kész a fogalmazásod? 
– Igen! – mondtam büszkén és gyorsan hozzátettem, hogy öt oldalt írtam.  
 – Ideadnád megnézni? 
 – Nem bánom, de ti is adjátok ide a kész nyelvtant! 
Ezt a balszerencsét! Mikor megvan a leckém, elmarad az óra! Matek lesz helyette. Nem 

baj holnap is jó lesz nekem az ötös! 
Közben körbejárta a füzetem az osztályt, délutánra került csak elı. Másnap magyar órán 

nagyon kihúzva ültem a padban. Társaim többsége is igen figyelemre méltóan tette hátra a 
kezét. 

– Na gyerekek, lássuk, kinek sikerült a fogalmazása? Kezdjük talán Gézánál. Te mit 
írtál? Nagyon szépen ülsz, megérdemled, hogy meghallgassunk. 

Géza egy kicsit furcsán rám nézett, aztán mély hangján olvasni kezdett: „Már négy éve, 
hogy a háború szele végigsöpört hazánkon…” Te jó ég, ez az én fogalmazásom! 

– Nagyon jó, és milyen szépen fogalmaztál! 
Megérdemled az ötöst. Te, Bandi, ott a negyedik sorban szépen ülsz. Halljuk mit írtál? 
Bandi feszengett, közben rám nézett. 
– No kezdd, ne kéresd magad! 
– Hát jó! – mondta halkan és elkezdte: „A háború szele végigsöpört hazánkon…” Néma, 

visszafojtott csend. 
– Érdekes! – mondta Marika néni. – Ez úgy hasonlít az elızı fogalmazáshoz! 
Kitört a nevetés az osztályban, csak Bandi nem nevetett, vörös lett az arca. 
– Ki lesz a következı, aki felolvas egy szép fogalmazást? – kérdezte a tanító néni. Az 

osztály arculata pillanatok alatt megváltozott. Mindenki a padra lapulni próbált a másik háta 
mögött. 

– Na Béci, te itt az elsı padban, biztos mást írtál! – a felszólított még ilyen alacsony soha 
nem volt. 

–Na, kezdd már! – türelmetlenkedett Marika néni 
– „Már négy éve, hogy a háború szele…” 
– Ebbıl elég! – kiáltott a tanító néni, de azután elnevette magát. Az osztály hahotázott. 

Csak nekem nem volt nevethetnékem. Tudtam, hogy ebbıl már nem lesz ötös, és jó, ha csak 
ennyivel megúszom.  

Pedig mennyi mindent megtettem egy ötösért! 
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BUDA FERENC 
 
Hat pár haiku 

 
(Lenn – fönn) 
 
Lenn egy tücsök sem 
cirpeg barlangja elıtt 
már hetek óta 
 
ám fönn az alkony 
boltíve alatt zeng 
vadliba-ének 
 
 
(Tél) 
 
Kuporog a szél 
zúzmarás bokrok alatt 
mínusz kilenc fok 
 
hódara hullik 
valamire ez is jó 
el kell fogadni 
 

 
(Akkor és ma 1.) 
 
Létem hajnalán 
mi vitt föl napvilágra 
Egy pincelépcsı 
 
Tetıtlen állok 
új havával teliszór 
az ég zizegve 

 

(Akkor és ma 2.) 
 
Erıt karomba 
parazsat szívem alá 
anyám te adtál 
 
Erı karomból 
parázs a szívem alól 
fogyatkozóban 
 
 
(Hiány) 
 
Cél meg értelem 
ha kivész az utakból 
merre a merre 
 
Aranykor álma 
józanság okos törvény 
már nem remélem 
 
 
(Rutin) 
 
Nyersbır tasakból 
vasszögeket von elı 
szekercét markol 
 
s hét gyors ütéssel 
rászegzi az ács fiát 
a fakeresztre 

 
 

 
 

Buda Ferenc, Míg élsz, Holnap Kiadó Kft, 2014 
 
https://reader.dia.hu/document/Buda_Ferenc-Mig_elsz-16253 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 73 

 
 
 
UMHAUSER FERENC 
 

 
LAKÁSSZENTEL İ 

(egyfelvonásos) 
 

SZÍNHELY: 
Egy vadonatúj lakás nappalija. Az asztalon hidegtál, szendvicsek és poharak. 
 
SZEREPLİK: 
MARICA  – a háziasszony, negyvenegynehány, fiatalos és fitt, az asztalok körül 
sürgölıdik. 
KARESZ  – a házigazda, ötven lehet. Pocakos és enyhén kopaszodik. Fásultan ül az 
egyik asztalnál, elıtte borosüveg, már csak félig van. Megint tölt, rosszkedvően bámulja a 
plafont. 
ZSOLT  – Karesz barátja, vállalkozó. Egyidıs Karesszal, de magasabb, sármosabb, 
kisportolt. 
ÉVA   – Zsolt felesége, duci, de nagyon formás, érzéki. 
HÚRI LAJOS   – iskolaigazgató, Marica fınöke. Nyugdíjhoz közelít, tenyérbe-mászó 
képő, lavírozó típus. 
NUSIKA   – Lajos felesége (második), harminc körüli, kényeskedı, affekta. 
KRAMCSÁK   – testnevelı, vékonydongájú, gyomorbajos kinézető negyvenes. 
ZSÓ   – Kramcsák felesége, hasonló korú, unott. 
HANCÚR   – Karesz barátja, vállalkozó. 
ÁGI   – Hancúr felesége, harmincvalahány éves, könyvelı. 
EDIT  – negyvenes, elvált, egy kicsit vénkisasszonyos, de nagyon vonzó és titokzatos. 
 

 
* 

 
MARICA  – Korán kezded. Megvárhatnád a vendégeket. Ha mindenkivel iszol egy 

pohárkával, mire az egész társaság együtt lesz, te már megint Mórió leszel! 
KARESZ  – Na és?Még soha sem sikerült úgy leinnom magam, hogy elveszítsem józan 

ítélıképességemet s ezért megsértsek valakit. 
MARICA  – Csak idı kérdése, de akkor sem vagy felemelı látvány a bárgyú vigyoroddal 

és olyankor mindig sokat politizálsz s a Húri nagyon érzékeny, tudod milyen érzéseire, 
s ha belegázolsz! 

KARESZ  – Tudod, hogy a politika engem már régen hidegen hagy s mindig vigyázok 
rá, hogy a jó ízlés határait át ne lépjem. 

MARICA  – Csak az nem biztos, hogy mindenki ott húzza-e meg a határokat, ahol te. 
KARESZ  – Mi a francnak hívsz olyanokat, akik elıtt meg kell játszanod magad és.. 
MARICA   – Errıl nem nyitok vitát. Bizonyos körökben ez így szokás, és most az 

egyszer a kedvemért próbálj meg viselkedni! Jó?! 
KARESZ  – Bizonyos körök (gúnyosan heherészve) Hogy oda ne rohanjak. Egy csomó 

beképzelt , félmővelt senki, aki azt hiszi magáról, hogy valaki, mert diplomája van és 
értelmiséginek képzeli magát, közben legtöbbjük csak azért lett tanár, mert a 
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tanárképzıre a leghülyébbet is fölvették, közben dunsztjuk sincs arról amit tanítanak, a 
gyerekeket meg utálják. 

MARICA  – Karesz! Ha ezt a dumát elı mered vezetni és lejáratsz, én bizisten elválok 
tıled. Miért győlölöd úgy a diplomásokat? Amiért neked nem sikerült megszerezned? 

KARESZ:-Nem, nem a diploma miatt, csak az zavar, hogy itt mindent papírokkal mérnek s 
azzal nem törıdik senki, hogy van-e valami mögötte. Jól van na, azért jól fogok 
viselkedni. (áll föl, s az asszony mögé lép, átöleli, a nyakába csókol.) 

MARICA  – Na… összegyőröd a ruhám (tiltakozik erıtlenül) Most ne! (tolja el mégis 
magától.) 

 
(A férfi a HIFI-toronyhoz lép s föltesz valami klasszikus zenét. Csöngetnek, a nı rohan ajtót 
nyitni. Zsolt és Éva az. Mind a ketten megpuszilják Maricát, Zsoltnál valami nagy doboz és 
virág van, átadja. Karesz is eléjük siet , Évát megpuszilja, zsolttal lekezel. Az asztalhoz 
mennek.) 
 
MARICA  – Mit tölthetek? 
ÉVA  – Én nem is tudom, tölts valamit, de csak ha te is iszol. 
MARICA  – Martini? (Éva bólint) Zsolt? 
Zsolt   – Egy kis konyak megteszi. 
 
(Marica tölt mindenkinek, csak férjének nem, de ı hozza a borát. Marica karon fogja Évát és 
körülvezeti a lakásban, a két férfi marad.) 
 
KARESZ  – Hát nem észbontó Zsoltikám? Megöregszel mire fedél kerül a fejed fölé s 

akkor is úgy hogy életed hátralevı részére eladósodsz, de ha legalább értelme lenne! Én 
egy focicsapat gyerekrıl álmodoztam annak idején, de Marica mindig csak 
halasztotta.”Elıször legalább legyen egy luk, ahol meghúzhatjuk magunkat!” Na jó nem 
bánom ,gondoltam legyen úgy. Föladtam álmaimat és robotoltam, hogy meglegyen a 
lakás, mert mégiscsak kell valami biztos pont, ha az ember gyereket akar. Amikor 
megvolt, kocsi kellet, na jó nem bánom, de akkor már kezdett bőzleni. Most meg itt van 
ez a nagy hodály, amit soha sem fogunk belakni, rideg és üres, de van mit mutogatni! 
Érted ezt? 

Zsolt   – Kareszkám, megint magad alatt vagy, pedig ez a legszebb férfikor és vannak az 
életnek apró örömei, csak élvezni kell ıket. 

KARESZ   – Legszebb férfikor? Lassan úgy érzem impotens leszek, na nem mondom a 
kis fruskák még megmozgatják a fantáziámat, de nézz rám! Hol rúgok már én 
labdába?Ha az ember húsz évesen nem elég szép és erıs, harminc  évesen  nem elég 
okos, negyven évesen pedig nem elég gazdag, az akassza föl magát! Nem tudom ki 
mondta, de rohadtul igaza volt. Én abba a hibába estem, hogy okosnak képzeltem 
magam, de csak önámítás volt, hisz nézd meg, az osztályunkból pont a leghülyébbek 
vitték legtöbbre ! Most akkor vagy a világgal van valami kurva nagy baj, vagy velem, 
de inkább az utóbbi. 

ZSOLT   – Egyszerően elkurvult a világ Kareszkám. Mi még voltunk olyan marhák, 
hogy hittünk a hülye vízfejő tanárainknak. Akit nem neveltek otthon engedelmességre 
és tiszteletre, az most röhög a markába és ı diktálja a szabályokat .Keményíts be te is, 
majd akkor tisztelni fognak. Mit gondolsz, én szeretem, amit csinálok? Néha majd 
leszakad a bır a pofámról, amilyen szarokat sózok egy-egy boltra, de jól néznék ki, ha 
megmondanám, hogy a konkurens cégé nem csak olcsóbb, de sokkal jobb is. Tudom, 
hogy nem igaz, de mégis meggyızöm az ellenkezıjérıl. 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 75 

 
(A beszélgetést csöngetés szakítja félbe, Karesz kényszeredetten föláll, de Marica elıviharzik, 
ı visszaül és tölt mindkettıjüknek.) 
 
KARESZ   – Úgy hallom megérkezett a tantestület. 
ZSOLT   – Ha siránkozol és a sebeidet nyalogatod, nem mész semmire. Tudomásul kell 

venni, hogy a vadkapitalizmus farkastörvényei uralkodnak, félre a 
szentimentalizmussal, 

 
(Öten érkeznek, a férfiak virágot, a nık valami ajándékot adnak át. Marica bemutatja ıket a 
férjének és barátjának, rangsor szerint). 
 
MARICA   – Húri Lajos az igazgatóm, a felesége Nusika. 
(Kézfogás, bemutatkozás-szerő dünnyögés) Kramcsák Zoli testnevelı. Zsó, a felesége 

magyar-történelem szakos (kézfogás, dünny-dünny.) Edit, matek-fizika szakos. 
EDIT   – Magyar-Angol. 
KARESZ   – Varga Károly (Most nem dünnyög és nem tudja eltitkolni érdeklıdését)  

Magácskát még nem láttam .Új a brancsban, vagy... 
 
(Közben Marica tölt az újonnan érkezetteknek s félrevonul velük csak Edit marad Karesszal 
és Zsolttal, de Zsolt is elsomfordál, mert látja a szikrákat.) 
 
EDIT   – Gyesen voltam mostanában, de tegezz nyugodtan, azt hiszem az sokkal 

természetesebb. 
KARESZ   – Akkor csirió! (emeli a poharat, isznak és az elmaradhatatlan pertu-puszi) 
Hogyhogy nem hallottam eddig rólad a Maricától, hisz a leírása alapján állítom bármelyik 

kollégáját megismerném, ha sohasem láttam akkor is, ha szembejönne velem az utcán, 
de.. 

EDIT   – Lehet, hogy említett, de olyan átlagos kis senki vagyok, hogy senki nem vesz észre. 
Talán a férjem is ezért hagyott faképnél, mert túl szürkének, semmitmondónak talált. 

KARESZ   – Az az ember vak volt vagy félnótás! Én egy ilyen asszonyért még mindig 
kockára tennék mindent. 

EDIT  – Kösz a bókot, abban igazán nagystílőek vagytok, akárcsak az ígéretekben, csak 
amikor be kellene tartani... 

KARESZ   – Nem bók volt, hanem ténymegállapítás. Én nem szoktam csak úgy ígérgetni, 
amit én kimondok, mindig komolyan is gondolom. Én komolyan..., meglátni és.. 

EDIT  – A más rétje mindig zöldebb, de csak addig amíg a másé, különben is szép feleséged 
van, ne légy telhetetlen. 

KARESZ   – Szépnek szép, de a legnagyobb szerelem is megkopik egyszer s akkor jön 
valaki aki fölvillanyozza. 

EDIT   – (feltőnıen körül néz, majd megállapodik valamin a tekintete, fejével intve 
Karesznak is mutatja) – Én inkább azt a konnektort ajánlanám neked, talán ha 
beledugnád az ujjad. 

KARESZ   – (elvigyorodik) –Kösz fogtam az adást, de nincs harag. 
EDIT   – Miért lenne harag, hisz hízelgett amit mondtál, csak már nem vagyok az a naiv 

kislány, különben én egész máskép képzeltelek el Marica elbeszélései nyomán. 
KARESZ   – Miért, milyennek festett le? 
EDIT   – Látod, most elbizonytalanodtam, de nekem mindig az volt a képzetem, hogy te egy 

magas, jóképő hapsi vagy, lefegyverzı mosollyal és link dumával. 
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KARESZ   – És ebbıl csak a link duma jött be. Ha olyan lenne a fizimiskám, mint 
gondoltad? 

EDIT   – (értetlenül néz rá.) 
KARESZ   – Akkor lenne esélyem?  
EDIT  –  Azon már régen túl vagyok, hogy a külsı szerint ítéljek. A sármos, hódító küllemő 

férfiaktól várhatja a legkevesebbet az ember , és persze a nagy csalódásokat is ık 
okozzák. 

KARESZ   – Tölthetek valamit? 
EDIT   – Gondolod, ha leitatsz úgy jobban megy a főzıcske. 
 
(Károly válaszolni akar, de berobban Hancúr és Ági. – Virág és csomag–  Hancúr a 
legnagyobb természetességgel kezet fog mindenkivel, a nık arcára puszit nyom, mintha 
mindenkit régen ismerne. Ági végigsmár mindenkit. Marica tölt nekik. 
Hancúr a társaság középpontjába tolakszik) 
 
HANCÚR   – Gyerekek, tudjátok mi az a rodeós sex? 
 
(Csönd) 
 
HANCÚR   – Beállítod az asszonyt négykézláb, beilleszted a mőszert, a hajában jó erısen 

megkapaszkodsz és a fülébe súgod, hogy a szeretımmel is így szoktam. Innen indul a 
stopper, hogy meddig maradsz fönn. 

 
(Röhögnek.) 
 
NUSI   –  És fordítva hogy mőködik. 
HANCÚR    – (Mintha elgondolkozna, pedig alig várta a kérdést) – Annyiban 

változik a felállás, hogy ott a férfi vágja hanyatt magát… 
NUSI   – De mibe kapaszkodik a nı? 
HANCÚR   – Hát természetesen a férj szarvaiba. 
 
(Újabb röhej, zsongás, csevej, néha egy hahota.) 
 
KARESZ   – Szóval semmi esélyem? 
EDIT   – Mondtam már, szép feleséged van… 
KARESZ   – Reménykedhetek? 
EDIT   – Barátok lehetünk, semmi több. 
KARESZ   – Mesélj valamit a férjedrıl! 
EDIT   – Azt hiszed, így többet megtudsz rólam, és könnyebb lesz... 
KARESZ   –  Minden hátsószándék nélkül, csak a puszta kíváncsiság, de ha indiszkrét 

voltam... 
EDIT   – Nem bánom. Jóképő volt, ruganyos-léptő, lefegyverzı mosollyal, igazi ragadozó. 

Amint megláttam rögtön beleestem. Flörtölt a kolléganıimmel, szerelmesek voltak bele 
a diákjai, mármint a lányok. Elıször még hízelgett is a hiúságomnak, hogy lám 
mindezek ellenére én, csakis én kellek neki, aztán szép lassan rá kellett jönnöm kisded 
játékaira, s hogy ugyanazt mondja mindig, minden kiszemeltjének, szégyenlem is 
magam, hogy olyan primitív sablonszövegnek én is bedıltem. Mindent megpróbáltam, 
szerettem volna megmenteni a házasságunkat, de a végén elhúzott egy hamvas 
szıkeséggel. 
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KARESZ   – Igen, legtöbbször a nık viszik a hátukon a házasságot, mert mi férfiak 
nagyon esendıek és gyöngék vagyunk, bármelyik pillanatban képesek vagyunk 
föllángolni s mindent odadobni, amiért egész eddigi életünkben küszködtünk. A nık 
sokkal higgadtabbak, jobban el tudják rejteni érzelmeiket és tudnak lavírozni, hogy 
megmaradjon ez is, az is. A férfiak túl átlátszóak ahhoz, hogy kettısjátékot őzzenek. 

EDIT   – Nem egészen értem, hogy jön ez most ide. 
KARESZ –  Mert nem akarod érteni vagy valóban olyan naiv vagy, amilyennek látszol. 

Az a helyzet, hogy én nem egészen ilyen lovat akartam. 
EDIT   – Egyikınk sem, de jobb ha megelégszel azzal ami van, mert lehet, hogy csak 

 akkor döbbensz rá az értékére, amikor már eléveszítetted. 
KARESZ   – A látszat csal. Úgy tőnik van lakásom, szép feleségem, munkám, de 

nincsenek már álmaim, s ami nagyon hiányzik egy gyerek. Úgy csinálok, mintha élnék, 
teszem a dolgom, de minek. Nincsenek különösebb céljaim vagy bármi a mi lelkesítene, 
csak a megszokások gördítenek tovább, hagyom hagy sodorjon a napok árja. 

EDIT   – Hát, nem vagy valami vidám társaság. 
KARESZ   – Bocs, nem akartam a nyakadba zúdítani sivár lelkivilágomat, de mindig 

megfeledkezem magamról. Nézd meg ezeket itt! Látod mind mondja párhuzamosan a 
maga mondókáját, de egyik sem kíváncsi a másikéra. Csak élünk egymás mellett, de 
nem együtt. Mind el vagyunk foglalva a saját kis nevetséges gondjainkkal, a mi 
kínjainktól senkié sem lehet nagyobb. Sok-sok kis ego magába burkolódzva. Milyen 
világ ez , mi lett velünk?  

EDIT   – Értem és egyet is értek azzal, amit mondasz, de nem szociológiára vagyok most 
hangolva, táncoljunk inkább. 

 
(Karesz egy régi rock lemezt rak fel és elkezdenek rokizni, a társaság nagy része követi ıket, 
kivéve Maricát és az igazgatót. Néhány szám után a többiek kidılnek, Karesz és Edit csak 
ropja, tudomást sem vesznek a többiekrıl. A vendégek szép lassan fölszívódnak, Marica is 
eltőnik, már csak ketten vannak. Karesz új lemezt tesz föl. Lobó: Szeretném, ha szeretnének. 
Egymáshoz simulnak, Karesz erısen magához szorítja a nıt. Edit pár taktus után 
kibontakozik.) 
 
EDIT   – Nem és nem! Nem látod milyen nevetségesek vagyunk? Mint két kamasz, pedig…  
 
(elrohan, a belépı Maricát majd elgázolja) 
 
MARICA   – Pedig figyelmeztettek, hogy ezt a rifkét... 
KARESZ   – (szinte ordítva) – Ne ítélj, hogy ne ítéltess! 
MARICA   – Ez legújabb, most már a bibliát idézed? Különben is nekem van jogom 

felháborodásra, nem én szorongattam... 
KARESZ   – Az igazgatód farkát, de csak azért mert túl affekta vagy hozzá, hogy 

társaságban gumikesztyő nélkül megfogd. 
MARICA   – (elpirul) – Aljas szemét vagy! Sírva elrohan. 
KARESZ   – Hol szeretet ott béke. Hol béke… 
 
 
 

Függöny  
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KORIM LÁSZLÓ 
Elsı könyv 

(részletek) 
 
(Mottó) 
Nagyon tiszta, akár a vízsugár, melyben egymást érik a cseppek és a nap fénye szemtıl hatol 
szembe. 
Lusta, akár a méz, érezd nyelveden ízét. 
–  Ha egyszer meghajoltál, nézz át e vízen és tekintsd meg titkaimat. 
 
5. 
Míg lehull egy levél a fáról, 
addig jó leszek. 
Míg lehull egy levél a fáról, 
szívem dobol csöndesen; 
míg lehull egy levél a fáról. 

 
Ó röpke pillanat 
susogó nevetés, 
elveszett álmok, 
egy gyors, korai reggelen, 
míg lehull egy levél a fáról. 

 
8. 
Mexikói partok felé fordult szemekkel, még mikor a gyerek, gyerek, kalandos könyvet szorít 
hóna alatt s piszkos nadrágban, letepert főbe hever és álmodik. 
 
9. 
Csikók elrugaszkodása izmaik feszülése húr pendülése 
Nyugalmadat keresd meg míg forgókkal játszik a szél 
Erdık homályán keresed 
Sziklák közt elbújva keresed 
Főre fekszel és keresed 
 
10. 
Egy vonaton utazott. Belesüppedt a párnázott székbe, amely egészen körülölelte. Látta magát 
és érezte a kellemes, meleg puhaságot. Zsibongató érzés fogta el, a szempillái elnehezedtek 
és a zakatolás is sustorgássá szelídült. Mikor kinyitotta a szemét, egy leány ült vele szemben. 
Észre sem vette mikor ült oda. Lopva leste az arcát, amelyben valami megfoghatatlan szépség 
bujkált. A lány visszanézett rá. Nem bírta kiállni a lány tekintetét, zavarba jött s kinézett az 
ablakon, ahol egy naptár lapjai peregtek fürgén. Ekkor megszólalt a lány.  
– Hiába bújsz el s burkokkal vonod be magad, csak az idıd telik el, mint az ablak elıtt a 
lapok pergése. Lesüllyednél akár a föld alá is. Talán szén után kutatsz? Jöjj simogasd meg a 
hajamat. Ne kérdezz, ne gondolkodj! A természet törvényei meg vannak alkotva. 
 
11.  
A kutya kinézett a kerítésen. Egészen kidugta fejét a rácsok között és mély érdeklıdéssel 
szemlélte a forgalmat. Egy gyors járókelı siklott el elıtte és megijesztette. Hirtelen 
visszakapta a fejét, de az beszorult. Csak többszöri próbálkozásra sikerült megszabadulnia a 
kerítés fogságából 
A szobából beszélgetés szőrıdött ki: „... Szereti ön Beethovent? ...” és más hasonlók. A kutya 
zavartan állt, nem értette az eseményeket, talán zúgott is egy kissé a feje. Tétován 
körülnézett, majd ösztöne parancsára ismét kidugta a fejét a kerítésen.  „... Nem tanultam 
zongorázni ...”  – hallatszott megint. A kutya fajához méltóan lihegett, nyelve a két 
szemfogán kidudorodott. Nem értette az eseményeket.  
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Kİ-SZABÓ IMRE 

 
 

Falusi virtus és a pálinka 
 
 
Ha a barátok össze jönnek, és a pálinkáról esik szó, nem beszélve, ha közben isszák is, 

mindig Tóth Sanyival esett történetet mesélik el. Talán azért, hogy derüljenek rajta vagy 
azért, okuljon belıle, aki hallja. 

Ez úgy történt, hogy az a bizonyos Tóth Sanyi, aki az eset idején negyvenötödik évét 
taposta, szolgálati útra kellett utaznia Rétivány községbıl, a mintegy hetven kilométerre 
lévı, megyei központba. 

Amikor elindult azon a bizonyos napon, hogy buszra szálljon és szépen a központba 
utazzon, az utcán összefutott egy falubeli barátjával, Sógor Zolival, aki a közelben esı 
Kerektın lakott. 

– Hová Sanyikám? – kérdezte a gépkocsiból kikiabálva. 
– A központba, a megyére. 
– Busszal? 
– Igen! 
– Én is oda megyek, autóval. Gyere velem, elviszlek – mondta Sógor Zoli és még hozzá 

tette:– Beugrunk Kerektıre, mert egy dolgot otthon felejtettem! 
Meg is egyeztek az utazás felıl. Zoli, mint udvarias házigazda, beinvitálta Tóth Sanyit a 

lakásba. Ha már így adódott, hogy ilyen régi vendéget hozott a házhoz, megkínálta egy kis 
szilvapálinkával. 

– Igyál barátom, saját fızés! 
– Nem, köszönöm! – tiltakozott Tóth Sanyi. Különben is szerény, csendes embernek 

ismerte mindenki. 
– Na de, legalább egy kupicával! – erısködött Sógor Zoltán és mindjárt vette elı az 

üveges szekrénybıl a poharakat, meg hozzá egy literes, zöld üvegben a pálinkát. 
– Én most nem ihatok, mert ugye vezetek! – szögezte le. – De te barátom le guríthatsz 

egy-két pohárral. 
Tóth Sanyi nézte a poharat, melyet elé tett a barátja, majd a zöld literes üveget. 

Gondolkodott egy darabig, aztán annyit mondott: 
– Ha majd visszajöttünk, akkor együtt iszunk! 
Sógor Zoltán ingatta a fejét, aztán bele egyezıleg annyit mondott: 
– Na, akkor rendben van! – és vissza tette az üveget a szekrénybe. 
Beültek az autóba és elautóztak abba a bizonyos megyei központba. Megbeszélték, hogy 

dolguk végeztével, hol találkoznak, és majd indulnak vissza Rétvány felé. 
A megbeszélés, találkozás pontos volt, a visszafelé vezetı út is göröngyös mentes. Már 

közel jártak Kerektıhöz, mikor Sógor Zoltán figyelmeztetıleg felemelte az úját. 
– Akkor most folytatjuk, amit reggel elkezdeni akaróztunk! 
– Rendben van! – volt Tóth Sanyi válasza. De ez a válasz, most nem volt olyan 

meggyızı. 
– Egy kupicával, azért inni kell! – mondta Sógor Zoltán és a gépkocsit Kerektınek abba 

az utcájába irányította, ahol reggel voltak, ahol lakott. 
Beléptek a nappalinak kinevezett középsı szobába. Sógor felesége mindjárt hozott 

pálinkás poharakat, meg azt a zöld literes üveget, melyben a pálinka volt. A poharas készletet 
teljes egészében az asztalra helyezte, melyen pontosan tíz pohár volt. 
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– Na, végre meg kóstoljuk ezt a friss fızetet! – mondta Sógor Zoltán és mindjárt 
megtöltött két poharat. 

– Egészségünkre! – emelte fel a fehér itallal teli stampedlis poharat és kacsintva Nagy 
Sanyi felé nyújtotta. A poharak üveges csengéssel ütköztek. 

– Fenékig! – tette még hozzá. 
Lehajtották az elsı kettıt. Sógor mindjárt újból teli töltötte a poharakat. 
– Na, még egyet, mert amit leküldtünk, egyedül unatkozik. 
Tóth Sanyi nem szólt, ı engedelmes ember. Fogta a poharát és fenékig ürítette. Egy kicsit 

krákogott utána, a szemében az erıs pálinkától, könny futott. 
– Ez jó erıs! – mondta halkan. 
A két-két pálinka után egy kis szünet következett. Aztán beszélgetni kezdtek korábbi 

munkahelyükrıl, ismerısökrıl, közben Sógor újból töltött egy-egy pohárba. 
– Egészségünkre! – emelte a poharat, Tóth Sanyi szótlanul követte. 
Nem telt bele tíz perc, már mind a ketten felszabadultan beszélgettek, nevetgéltek. 

Ugratták egymást. Sógor Zoltán mondta: 
– Látom, te nem bírod az italt! 
– De bírom én! – bizonygatta Tóth Sanyi. 
– Nem hiszem el! – érvelt Sógor. – Igyál még egyet! – mondta és töltött, 

mindkettıjüknek. 
Tóth Sanyi egy kicsit bizonytalanná vált, de ezt csak úgy cáfolhatja meg, ha felhajtja az 

elé tett pálinkát. 
– A te egészségedre is! – most ı mondta és felhajtotta a pohár tartalmát. Innentıl kezdve 

vidámmá vált, sıt erıssé. 
– Bírom én az italt! – mondta határozottan. – Igazi falusi gyerek vagyok! Nem fog ki 

rajtam semmi! – bizonygatta erısen. 
Sógor Zoltán erre megpróbált kontrázni. 
– Akkor igyál meg három pohárral! 
Az ital már kellı erıvel birtokba vette Tóth Sanyi szervezetét. Erre azt felelte: 
– Megiszok én még hattal is! – mondta és kihúzta magát, mutatta milyen erıs. 
Sógor Zoltán az asztalon sorba rakta a hat poharat és mindegyiket tele is töltötte. 
– Na, most mutasd meg, milyen legény vagy! – biztatta. Tóth Sanyi egy kicsit 

gondolkodott, összpontosított, mint a távolugró atléta és aztán kezd szaladni, legyızni a 
távolságot. Kézbe vette az elsı poharat, felemelte és megitta. 

– Ez az elsı! – letette a poharat. – Ez a második! – és Sógor Zolira nézett. – Ez a 
harmadik! – mondta. Itt szünetet tartott, levegıt vett, mert az hirtelen elfogyott. Ez a három 
pohár pálinka a többivel együtt támadt, mint a hadsereg. Tóth Sanyi vidámlett, erısnek 
érezte magát, de már meglátszott rajta az ital hatása. Sógor is észrevette a hatást. Tóth Sanyi 
felállt, illetve szeretett volna, mert a vécét kereste. Sógor segített neki és kivezette. Amikor 
vissza jött, látta állapotát és annyit mondott: 

– Te gyıztél! A hátralévı három poharat elengedem! – legyintett. 
– Az nem lehet, én azt megiszom! Igaz ember, állja a szavát! – megfogta a már sorban 

következı, elızökkel is számított, nyolcadik poharat és lehajtotta. Két pohár még árván állt 
az asztalon. 

– Azt már ne idd meg! – parancsolóan szólt rá Sógor Zoltán. 
– Nekem, te ne parancsolj! – mondta erélyesen és elcsuklott a hangja. Oda nyúlt az 

asztalon lévı kilencedik pohárhoz és egy hajtásra magába öntötte. Megfogta a tizediket is. 
Sógor Zoltán próbálta lefogni a kezét, hogy ezt már ne igya meg. İ azonban ilyen állapotban 
is fürgének minısült és lehajtotta az utolsó pohár tartalmát. 

Ahogy letette, egyszerően eldılt a székben. Szokták mondani: – se kép, se hang! 
Megnémult, teste erıtlenné vált. Szóval, alaposan kiütötte magát. 
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A történet folytatását több, késıbbi mozaikokból kellett összerakni. Sógor Zoltán sem 
volt olyan állapotban, hogy gépkocsival hazavigye. A szomszéd segített neki. Tóth Sándor 
felesége látva férje harci veszteségét, állapotát, tejet itatott vele, nehogy a pálinka 
meggyulladjon benne. 

Egy hétig nem látták a munkahelyén. Pedig Sógor Zoltán többször kereste barátját. 
Amikor összefutottak Tóth Sanyi csak annyit mondott: 

– A pálinkád erısebb volt, mint én! – mondta csendesen. Még hozzá tette: – Az asszony 
majdnem kihívta a tőzoltókat! 
 
 

 
 

Vendéglátó bogáncs 
 
 
 

 
 

Nyári rét 
 
 

Fotók: SZABÓ MÁRTA 
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Mese, mese… 
 
 
VERASZTÓ ANTAL 
 

Nagyapó mese 
 
Az alábbi jegyzet egy olyan aranyhajú kislányról szól, aki mőszempilla, mőköröm és 

szépítıszerek használata nélkül hódítgatja a szívemet. Kora is leírható: három éves. İ…a kis 
unokám. A nyár közepe táján maga nyírta frizurával állt elém, amely inkább valamiféle 
tépázáshoz volt hasonlatos, semmint kánikulai hajviselethez, de hát várhat-e többet az ember 
az elsı gyermeki próbálkozástól? Ha kézen fogva sétálunk, úgy érzem, mintha a valóság 
belecsúszna a mesébe. Ilyenkor mindig magasabbak a fák, kékebb az ég, békésebbek a 
járókelık. Ha a közeli juharok alatt csatangolunk, akkor meg mintha illatosabbak lennének a 
virágok. 

A játszótéren ránk várnak a nyikorgó hajóhinták, ezeket szereted a legjobban. Leng a 
hinta-palinta meg a szoknyácskád, kicsi liliom. Észreveszed, hogy a hinta megütötte a 
kezemet. Én meggyógyít téged – mondod – és pici mosolyt raksz szavaid köré. Ha nagyritkán 
megpihenünk, szívem elé ülsz, s nem titkolt kíváncsisággal fürkésszük egymást, mint 
méhecskék a virágokat. Az anyai érintések után lassan a világ apró csodái is megérintenek. A 
kimondhatóság határait keresed. Szavaid (egyedi kiejtésük okán) olykor talányosak, de ettıl 
mi még zöldágra jutunk egymással. Példának okáért, már a „jágó” (rágógumi) értelmezése 
sem jelent számomra gondot. 

Ha meg otthoni kedvenceidet sorolod fel, csak jobban oda kell figyelnem, ennyi az egész. 
Tiem; a tengeji majac, a papajág (papagáj), és a tyutya is… Tudunk szívbıl együtt örülni, ha 
kocsi elıtt kocogó pacilovat látunk, vagy ha hétpettyes bogárka száll kicsi kezedre. Az 
ismerkedésben én segítek:  

– Katicabogár –, mutatom neked 
– Én, Edi mutatkozol be te is… 
Mindig a hazafelé vezetı út a legnehezebb. Már indulás elıtt többször is meg kell 

ígérnem, máskor is eljövünk sétálni. 
Persze, hogy eljövünk! Amikor csak lehet, hogy vissza tudd szeretni azt a pillanatot, 

amikor a sziporkázó napfényben mellénk ült a padra fagylaltot nyalni a nyár. Amikor e 
sorokat írom, talán éppen öltözködsz, készülıdsz az óvodába, ahová megérkezve azután 
rájössz, mégsem akarsz igazából ottmaradni. S ezt a roppant egyszerő dolgot a körülötted 
sürgölıdı felnıttek sehogyan sem akarják megérteni. (Én, persze, tökéletesen megértelek.) 

Sokat gondolok rád, te szıke, piszeorrú kékszemőség, meg az apró tiszta örömeinkre. Ha 
jobb napok dédelgetnek különösen, de akkor is, amikor felhıs szomorúság vesz körül. 
Remélem, te is emlékszel a „nagyon nagy domb”mellett ırködı egyik százéves tölgyfára, 
arra, amelyik makkot hullajtott neked, majd pedig a leveleivel integetett utánunk? Igaz, 
egyszer az is elıfordult, hogy megálmosodtak a lábaid séta közben.  Ekkor a karjaimban 
vittelek haza! 

Korán esteledik, legutóbb is mire elbúcsúztunk egymástól, alkonyi neszek lopakodtak 
körénk; „Työtét van”– mondtad ki a valóságot. Lassan árnyékká változó alakom fölött 
nyárfák hintáztatták a holdat. A meseidıt tıled kaptam ajándékba. 
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MESTER GYÖRGYI  
 

A Tavirózsa-hadmővelet 
 
A frissen érettségizett, három lány csak a Balaton partján, egy strandlabda mérkızés 

apropójából került egymással közelebbi kapcsolatba, noha kettı közülük ugyanabba a 
középiskolába járt, s látásról már korábban is ismerték egymást.  

Az üdülı lányok egyike a helyi sporttáborban töltött a nyárból két hetet, a másik váratlan 
elhatározásból látogatta meg a part menti luxuspanzióban pihenı rokonságát, a harmadik ifjú 
hölgy, ottani lakosnak számított. Az egyezı életkoron kívül, a dolognak még az volt a 
pikantériája, hogy úgy hasonlítottak egymásra, mint a testvérek. Mindegyiknek vállig érı, 
szıke haja volt, világoskék szeme, karcsú, izmos alakja, s úgy nagyjából a magasságuk is 
megegyezett. Talán anyjuknak, apjuknak volt köszönhetı, hogy olyan partnert választottak 
maguknak, akikkel ilyen formás, csinos utódokat voltak képesek a világra nemzeni.  

A meccset megnyerték, ami nem is csoda, hiszen olyan sokan drukkoltak a csapatnak, 
melyben a három szıkeség játszott. A gyızelem örömére, együtt tértek be a közeli 
cukrászdába, hogy egy üdítı mellett kicsit kifújják magukat, na meg azért is, hogy ha már az 
ünneplés mámorában együtt fürödtek, kicsit ismernék meg egymást is behatóbban. 

Végül is, ık hárman egy korosztály, nyilván hasonló az érdeklıdési körük, akár tartós 
barátság is kialakulhatna közöttük. 

A kezdeti, nagy horderejő, „komoly” kérdések mellett, mármint, hogy milyen gyakran 
melíroztatnak, milyen manikőrt részesítenek elınyben, használnak-e naptejet, a csöves vagy a 
trapéznadrágot kedvelik-e inkább, utóbb „lazább” témák is az asztalra kerültek, úgy mint a 
továbbtanulás, elképzeléseik a jövıre nézve, a családi körülmények, végül, de nem 
utolsósorban az elmaradhatatlan, örök kérdés: mi a helyzet a fiúkkal?  

Az egyik pesti lány, kicsit lehangoltan jegyezte meg, rövid lesz a beszámolója, ugyanis 
éppen fél éve szakított egy helyes, magas, barna fiúval, akivel két hónappal ezelıtt megint 
összeakadt egy házibulin, és az éjszakát is együtt töltötték. Egyéb semmi, jelenleg szingli, 
nincs kapcsolata.  

A másik pesti rezignáltan tette hozzá, hasonlóképpen nem tud sokat mondani, mivel ı 
meg harmonikus kapcsolatban él egy éve, egy szintén magas, barna fiúval, és ezen nincs mit 
részletezni. Nehogy azt mondd – villant rá a szeme pajkosan a mellette ülı harmadik lányra –
, hogy neked is magas, barna az ideálod! Legyen már valami kis változatosság, netán te a 
feketét, vagy a szıke fiúkat kedveled?  

A helybéli szıke lány mosolyogva vette át a szót: sajnos, nem tudok újat mondani, éppen 
három hónapja bonyolódtam egy internetes kapcsolatba, egy csinos, magas, barna sráccal, s 
az ismeretségbıl viharos gyorsasággal - legalább is remélem, kölcsönös -, szerelem lett. Már 
hatszor utazott le hozzánk a pesti fiú, anyuék is elfogadták, szerintem komoly a kapcsolat, 
bármi lehet belıle. İsztıl egyébként én is Pesten tanulok tovább, kollégista leszek, nem lesz 
akadálya még szorosabbá tenni a kapcsolatunkat. De hogy mégis, legyen egy kis érdekessége 
a dolognak, éppen holnap, a fél egyes gyorssal érkezik, kijöhettek a vonathoz, bemutathatom!  

A másik két lány azonnal szabadkozni kezdett, mármint, hogy szó sem lehet róla, nem 
akarják kettejük bimbózó szerelmét próbának, esetleg a csinos, magas, barna fiút kísértésnek 
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kitenni. Még fecserésztek, nevetgéltek, majd a telefonszámok, címek cseréjével véget is ért a 
szeánsz, mindhárman mentek a dolgukra.  

A két, azonos alma materben végzett lány azonban, amikor magukra maradtak, mégis 
csak megegyezett abban, hogy másnap fél egyre kimennek a vasúthoz, és titokban meglesik 
harmadik társuk álomlovagját. 

Már befutott a vonat, amikor fürkészı szemük meglátta az ölelkezı párt. A fiú háttal állt, 
de így is látható volt, hogy a termete nyúlánk, karcsú, alkata azonban izmos, s a haja valóban 
barna, nagyhullámú. Ha ehhez még a szeme is gyönyörő! – sóhajtott fel a lány, aki épp fél 
éve szakított, de – a legutóbbi, véletlen találkozás okán –, még mindig, szerelemmel vegyes 
nosztalgiával gondolt vissza korábbi partnerére. Mintha csak a Gábort látnám! Én is – 
nyugtázta a másik. Mert hogy ez a Gábor. Az én Gáborom, Pestrıl, a Rottenbiller utcából. 
Akivel egy éve járok, és zökkenımentes, harmonikus a kapcsolatunk. 

A két lány egymásra nézett, aztán visszahúzódtak a fa mögé, mert a kilesett párocska 
közeledett. Amikor elhaladtak a közelükben, minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, 
hogy valóban Gábor az álomlovag, aki fél éve szakított egyikükkel, de két hónapja megint 
csak „összekerült” vele, ha csak egy éjszakára is, s ugyanaz a Gábor, akivel a másikuk egy 
éve jár, s a kapcsolatuk kivételesen harmonikus. És akkor itt jön a képbe a harmadik lány, 
akivel három hónapja tart az internetes, néha valóságos, testi mibenléttel főszerezett és 
megerısített, virtuális szerelem.  

Az egyik lány sírni kezdett, és nem az, amelyikkel éppen járt az amorózó. A másik vörös 
lett a dühtıl. Szipogás közben is rá kellett szólni, hogy ne feltőnısködjön, beszéljen 
halkabban, mert már nézik ıket. Épp a pad mellett mentek el, ahonnan, a már reggel pityókás, 
magát fiatalosnak tartó nyugdíjas jöttükkor is odaszólt, hogy „ejnye, milyen szép virágszálak 
teremnek itt a Balaton mellett!” Most még meg is tódította azzal, hogy „ne mérgelıdjetek, 
lányok, ti vagytok a tó legszebb rózsái!” 

Tó, rózsa…. szép kis tavirózsák vagyunk mi! Átvert, megetetett bennünket egy tizennyolc 
éves fiú! 

Úgy döntöttek, a tényeket nem tarthatják titokban harmadik társuk elıtt, hiszen mi a 
garancia arra, nincs egy negyedik szıke is, rajtuk kívül?! Fel kell világosítani, nem 
hagyhatják újsütető barátnıjüket abban a hiszemben, hogy ı a szép, barna fiú egyetlen, nagy 
szerelme. Tudták, hogy másnap, késı délután már a helybeli kislány is egyedül lesz, egy 
gyors körtelefon, s találkozót beszéltek meg a cukrászdában.  

Amelyik lány elızı nap még sírt a csalódottságtól, mára már megerısítette magát azzal, 
hogy talán eredetileg se volt ıszinte a fiú érzelme az irányában. A másik tudta, hogy amint 
hazaér, szakítani fog, a „harmóniában” eltöltött egy év ellenére. De hogy adják be 
kíméletesen, szerelemtıl elvakult harmadik társuknak, hogy mondjon le a fiúról, ha nem akar 
még nagyobbat csalódni?  

Azért csak sikerült. Az egy éve kapcsolatban élı lány megmutatta nála lévı, Gáborral 
közös fényképét, aminek a másik is kénytelen volt hitelt adni. Tévedés kizárva, ugyanarról a 
fiúról van szó. És ekkor jött a nagy ötlet, megszületett a Balaton parti virágszálak, a tavi 
rózsák terve, a Tavirózsa-hadmővelet. Megleckéztetik a fiút, tanulja csak meg, nem lehet a 
szıkéket se büntetlenül átverni… 

Közben eltelt két nap, és a csinos, magára, s a leleményességére rendkívül büszke pesti 
fiú, odahaza ismét a számítógép elıtt ült, hogy újabb áldozat után nézzen. Mi másra is való a 
nyár?! Ismerkedni, szerelmesnek lenni, elkötelezettség nélkül…. Az interneten új kapcsolatot 
keresett, a régiek mellé, csak ezúttal – a változatosság gyönyörködtet alapon – fekete, rövid 
hajú, nıies alkatú lányt. 

Annyira a gépre koncentrált, hogy csak nagy sokára vette észre, telefonjára üzenet 
érkezett. Megnézte, és egy szempillantás alatt lelohadt elıbbi emelkedett kedélye. Egy éves 
kapcsolata  ugyanis hosszú körmondatban értesítette, hogy baj van, együttléteiknek 
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következménye lett, terhes, gondolja át, az apja nagyon mérges, beszélni akar vele, készüljön 
fel rá, a papával nem lehet viccelni, hirtelen haragú, és abszolút házasságpárti, legyenek 
bármilyen fiatalok is a felek. Alig olvasta végig, amikor az internet is kijelezte, új levele 
érkezett. Ebben meg a három hónapja interneten megismert balatoni kislány közölte kurtán-
furcsán, röviden, hogy „személyesen nem mertem elmondani, de terhes vagyok, végül is, 
hatszor voltál már minálunk, az apám is tudja, azt akarja, vegyél feleségül, majd tanulunk 
együtt Pesten, a gyerek mellett, ha már ilyen felelıtlenek voltunk”. A tekintete ráfagyott a 
gépre. Anyja úgy találta, amint egyik keze a billentyőzeten fekszik, a másik a levegıben 
behajlítva, és sóbálványként bámulja a monitort. Meg is kérdezte ijedten, rosszul van talán, 
hallott már olyasmirıl, hogy valaki rosszul lett, mert szünet nélkül, sok idıt töltött a 
számítógép elıtt. A fiú az anyjára nézett, és csak akkor látta meg, valami fehérlik a kezében. 
Ja, leveled jött, most hozta a postás – tért vissza a mindennapok valóságához az asszony. 
Biztosan kislány írta, rózsaszínő a boríték, és olyan jó szaga van! 

A fiú félve nyúlt a borítékért….és nem csalódott. A fél éve megszakadt, de egy éjszakára, 
a buli hevében felmelegített kapcsolata is gyümölcsöt érlelt. A fekete tollal írt sorok még 
gyászosabban hatottak, mint a telefon, meg az internet üzenet. „Én hajlandó vagyok 
megbocsátani, végül is, a gyereknek az anyja és az apja mellett van a helye, családban. Apám 
az esküvıt, még a baba érkezte elıtt, fél éven belül tervezi, anyámmal tegnap menyasszonyi 
ruhát is néztünk. Nagyobb méretet, ami majd az oltár elıtt kicsit leplezi az állapotomat. Ne 
keseredj el, a szüleim feltett szándéka, hogy az elején, anyagilag támogatnak majd. Egyelıre 
ideköltözöl hozzánk, igaz, hogy a két szobában, hatan, kicsit szőkösen leszünk. Apám majd 
megadja az instrukciókat, ı mindenkit el tud igazítani. Anyám kicsit hisztizett, amikor 
megtudta, de most már nagyon boldog, hogy mégis te leszel a veje – és nem is olyan sokára. 
Kiút az nincs, apám biztosan „elvágná”, de én biztos vagyok abban, megélünk a kissé kihőlt 
érzelmekbıl is, késıbb meg majd összecsiszolódunk.” 

A levél kiesett a kezébıl, a telefon a térdérıl a földre csúszott, ráadásul még az internet is 
lefagyott. 

Három lány, három terhes kismama, három anyós, és három felpaprikázott apósjelölt! De 
hát ı még csak az idén érettségizett! Tovább akar tanulni, már fel is vették az egyetemre, ahol 
– többek között – remélte, még több lehetısége lesz csajozni.  

Fél óra múlva felszökött a láza, hányt az idegességtıl, de az anyjának szólni nem mert. 
Kikapcsolta a telefonját, az internetet, anyjának megtiltotta, hogy ajtót nyisson, bár tudta, 
hogy a postás naponta csak egyszer jár feléjük. Egészen belebetegedett. Anyja orvost akart 
hívni, de megtiltotta neki, hátha, az orvos ürügyén, alattomban, további rossz hírek 
szivárognak be hozzá. Éjszaka, borogatással a fején, imádkozni kezdett, pedig nem is volt 
vallásos. Valamiféle fogadalmat akart tenni, hogy soha, de soha többé, ezentúl csak egy 
lánnyal… de gondolatai örökké megszakadtak, s csak akörül forogtak, mitévı legyen, 
szökjön-e külföldre, esetleg álljon be egy szerzetesrendbe, de semmi épkézláb ötlet nem jutott 
az eszébe a helyzet megoldására. Reggel hányással, hasmenéssel kezdte a napot, még mindig 
láza volt, karikás szemei egészen beestek, elcsúfítva csinos arcát. Nem akart az ágyból 
kikelni, össze volt törve, szó szerint fizikai fájdalmat érzett a tehetetlenségtıl. Délben 
csöngettek. Anyja volt az ajtó közelében, nem tudta megakadályozni, ı engedte be a három 
szép, szıke lányt. Mondták, beteget jöttek látogatni… 

Miután elmentek, még napokig ment a hasa, de legalább megnyugodhatott. A lecke 
„ütıs” volt.  

Már egy fél éve szingli. Pedig anyja többször is felemlegette, hogy olyan csinos, szıke 
lányokkal kellene kezdenie, mint az a három, akik nem csak szépek, de annyira empatikusak 
is voltak, hogy látatlanban is megérezték, beteg, s jöttek azonnal meglátogatni…  

 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 86 

 

 
 
 
KELÁR GYÖRGY 
 
Van idım 
 
Van idım hallgatni, 

megállva rácsodálkozni 

harmatfüves rétre, 

van idım nézni a sima 

víz tükrét kavicsot dobva. 

 

Van idım várni, hogy  

jöjjön a megváltás, 

hogy jöjjön a Messiás. 

Tudom jelenléte tesz 

türelmessé türelmetlenségemben. 

 

Van idım mert felbomlik a tér, 

eltőnik a mátrix világ. 

Új ég és új föld közeleg, 

melyben igazság lakozik 

és idı nem lesz többé. 
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AMBRUS JÓZSEF 
 
 

Konténermalom, ikerfejes hegesztı, arabok, magyarok 

 
Adódik a kérdés: hogy jönnek össze mindezek? Hát egy munkahely kapcsán, valamikor a 

’80-as években, ahol emberek játsszák a fıbb szerepeket, és a hegesztı sem torzszülött. 
Az évek során, az Élelmiszeripari Gépgyártó Vállalatnál magas színvonalú szakmai 

szellemi központ alakult ki. Többen rendelkeztek szokatlan párosítású diplomával, pl. 
élelmiszer- és gépész, vagy élelmiszer- és villamosmérnök, sıt emellett, jó páran még 
közgazdásszal is. Nagyon sok újszerő gondolattal büszkélkedhettek, jó kapcsolataik voltak a 
világ minden táján. Kicsit másképp gondolkodtak, mint ahogy általában, abban az idıben 
megszoktuk. Egyik nagy ötletük a konténermalom, melynek a vázszerkezetét a mi gyárunk 
készítette. 

Más világ volt. Az arabok évente kétszer arattak, de a tenger sós levegıje hamar 
tönkretette a malmokat. Mérnökeink kiagyalták: ha a technológiai berendezéseket szállítható 
vázba építik, csak az ırlési idıt kell a tengerpart közelében töltenie, a gabonát sem kell 
messzire szállítani, mégis sokkal tovább mőködhet. Szinte bárhova telepíthetı. 

Csak érdekességként! Akkoriban beszélgettem egy arabokkal kapcsolatot tartó mérnök-
közgazdásszal. Elmondta: az árat már eleve úgy kell kalkulálni, hogy az utolsó részletet nem 
fogják átutalni, mivel többe kerülne a behajtása, mint maga az összeg. Azt nem tudom, a 
jelenlegi gazdasági szereplık egy része kereskedett-e velük, de úgy tőnik, a módszert sokan 
átvették, sıt továbbfejlesztették. 

Visszakanyarodva a malomhoz. Hiba csúszott a számításba. Több ezer méternyi 
hegesztést kellett végezni, ilyen célgépünk meg nem volt. (Szerintem akkortájt másnak sem!) 
A határidıt mindenképp tartani kellett, ugyanis abban a valutaszegény idıszakban azért 
lettünk kiemelt vállalat, mert az üzleteink jelentıs része dollárban vagy más 
keményvalutában köttetett. Ha ugyanabban a pénznemben kártérítést kell fizetnünk, 
gyakorlatilag tönkremegyünk. Mindenki tudta, nagy a baj. Mérnöki konferenciát is 
összehívtak, eredménytelenül. 

Én is törtem a fejem, aztán bejelentkeztem az igazgatónkhoz. Gépészmérnök volt. 
Elmondtam, van egy elképzelésem. A gyárban fellelhetı anyagokból, alkatrészekbıl, helyi 
eszközökkel, kollégákkal, öt nap alatt elkészítünk egy olyan teljesítményő célgépet, amivel 
idıre végzünk. Nagyot nézett. Ismert, talán nem hangzik nagyképőségnek, tisztelt is. Azt 
javasolta, folytassuk úgy, hogy ı elmondja, hol akadtak el, én pedig válaszoljak a megoldási 
ötletemmel! 

-- „Ha három méter hosszan végighegesztjük az U profilt, ívben meghajlik. Valami 
irdatlan monstrumot kéne befogószerkezetként csinálni, vagy elı kellene feszíteni. A nagy 
kérdés: mennyit, mert minden darab másképp deformálódott? 

– Nem szükséges! Azonos paraméterekkel, egyszerre hegesztve a két oldalt, nem hajlik 
meg! 

– Hmmm... Logikus!... Azt miként oldja meg, hogy mindkét oldalra azonos áramerısség 
jusson? 

– Két géppel, melyeket külön-külön beszabályozhatunk. 
– Aha!... Nem rossz!... Sıt jó!... De a beérkezı anyagok hajlottak, csavarodottak lehetnek, 

a hegesztı asztal meg egyenes! Hogy egyengetik ki ıket? 
– Sehogy. A végeit így is-úgy is össze kell heftelni, de ehhez elég egy kézi prés, vagy más 

szorítóeszköz. A berendezés kerekeken, a tetején gördül, a profilok szelvénymagassága pedig 
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nem változik, így követi azt. Nem kell asztal, csak egy befogószerkezet a két végén kifutóval, 
a varrat mégis mindig ugyanoda kerül. 

– Tulajdonképpen... Igen... Végül is, igaza van!... Ha így gondolkodik, a többi apróságot 
simán meg fogja oldani! Azt mondom, csinálják meg! Szerintem mőködni fog. Gondolja át 
újra, a fımérnökkel beszéljék meg a részleteket! Én támogatom.” 

A fımérnöki vizit rövidre sikeredett. Együtt sportoltunk, tegezı viszonyban voltunk. 
Azzal kezdte, az igazgatónk már tájékoztatta. Ne húzzuk sokat az idıt, közöljem a 
végösszeget, aztán meglátjuk. Leírtam, megnézte, bólintott. 

„Nézd Józsi! Tudod, hogy kutyaszorítóban vagyunk. Megértem, ilyenkor vastagabban fog 
a ceruza. Mégsem az árral van baj, a helyzetet ismerve, elfogadható. Az a gondom, hogy 
ekkora összeget, gyáron belül se túlóraként, se célprémiumként, se újítási díjként nem tudunk 
kifizetni... Viszont... Mőködik a GMK-tok. Az egy másik cég, semmi ilyesmivel nem kell 
foglalkozni! Ha nektek úgy megfelel...” 

Megegyeztünk. Néhány részlettel kiegészítve (garancia, elsı darabok elkészítése, 
dolgozók betanítása, stb.), aláírtuk a szerzıdést. 

Ha valami új dolgon törjük az agyunkat, egyben biztosak lehetünk: szurkoló talán nem, de 
ellendrukker, mindig akad. Visszajövet arrafelé kerültem, ahol a gerendákat készítették. A hír 
gyorsan szállt. A kis fınökük így fogadott. 

„Hallom, csináltok egy szerkentyőt. 
– Igaz. 
– Oldalról akarjátok CO-val hegeszteni? 
– Igen 
– Nem lesz jó! 
– Miért? 
– Mert lefolyik. 
– Te vagy a hegesztık csoportvezetıje? 
– Én. 
– Gyere, mutatok valamit!” 
Odamentem az egyik, éppen dolgozó barátomhoz, aki az egészrıl semmit nem tudott. Elé 

tettem két darab vasat, s megkértem, hogy úgy, ahogy van, oldalról varrja végig. Megtette. 
Az akadékoskodó felé fordulva megkérdeztem. 

„Gabi! Ha készítenek egy 300 méter hosszú tartályhajót, amin egy idıben legalább 
ötvenen dolgoznak, szerinted azt forgatják?” 

Hallgatott. 
Mosolyogtam egyet, de inkább a saját tevékenységemre koncentráltam. Többek között 

kiszámoltam azt is, hogy a szerkezet lelassításához szükség lesz egy meghatározott fogszámú 
fogaskerékre, amit házilag kell elkészíteni! Ez viszont marógép nélkül nem megy! A 
szerszámkészítıké szétszedve, javítás alatt állt, de a forgácsoló üzemben volt még három. 

Megkerestem az ottani üzemvezetıt, aki csak a fejét rázta. 
„Ho-ho-ho-hó!... Szó se lehet róla édesapám!!!... Be vannak állva egy munkára. Amíg 

nem végeznek, semmi mást nem csinálhatnak! 
– Mikor végeznek? 
– Mikor?! Vagy két hét múlva! Addig, nyista! Semmit, senkinek!” 
Több mint tíz éve javítottam a gépeiket, sokszor kihúzva ıket a bajból. Ez a válasz! Mit 

tehettem? Újból bekopogtam a közös fınökünkhöz, segítségét kérve. Határozott volt. 
„Józsi! Mint a barátod meghallgatlak, de mint fımérnök, egyet mondhatok. A GMK 

másik cég. Ha nem készültök el idıre, nem érdekel miért. Rajtatok verem el a port kötbér 
vagy bírósági eljárás útján!” (Akinek ilyen barátja van, nincs szüksége ellenségre!) 

Persze, nem volt kedvem humorizálni. Alig egy órája írtuk alá a megállapodást. Akkor 
naiv voltam, most mérhetetlenül csalódott. Úgy éreztem magam, mint akit oldalba rúgtak. 
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Ahol ismernek, ráadásul nekik kell a berendezés így állnak hozzá, másutt, idegenként, semmi 
esélyem. Leckét kaptam abból a világból, ahol az érdekek fölülírják az emberi kapcsolatokat. 
Mégis, mentsük a menthetıt! Irány a forgácsoló, a marós barátom. 

„Jani! Bajban vagyok. (Röviden vázoltam a helyzetet.) Kiszámolnád nekem a fogazás 
méreteit? Legalább annyival elıbbre lennék!” 

Szó nélkül végighallgatott, aztán megkérdezte. 
„Melyik gépen akarod csinálni? 
– Hogyhogy melyiken? Most mondtam el, mi a fınökség hozzáállása! 
– Ne azzal törıdj! Azt kérdeztem, melyiken akarod? 
– Ha még választhatok is, akkor a MUP-on. (Nyomógombokkal mőködött, egyszerő 

programokat is tudott.) Azt a legkönnyebb kezelni. 
– Rendben van. Esztergáld ki, kettı elıtt tíz perccel várlak!” 
Mikor odamentem, elıvett egy nagy spirálfüzetet meg ceruzát, s elkezdte mondani. 
„Az osztófej áttétele 1:40. 
– Jani! Hagyjuk ezt! Csak mutasd meg, mit csináljak? 
– Ne vitatkozz! Nem érek rá! Nem akarok túlórázni!” 
Pár perc alatt, néhány lépésben, mindent írva, levezette a kiszámítás módját. Aztán kitépte 

a lapot és a kezembe adta. 
„Ezt jól tedd el! Ha máskor szükséged lesz ilyesmire, errıl vissza fogsz emlékezni!” 
A gépet már elıkészítette. Leszedte a délelıtt használt készüléket. Kicserélte, központba 

állította a marót, feltette az osztófejet, szegnyerget, beállította az elıtolást, fordulatot. 
Felhívta a figyelmemet, hogy mindig azonos irányba tekerjem a kart az osztófejen, mert ha 
nem, a holtjáték következtében „tartalék”, vagyis eltérı mérető fog jön létre, s kezdhetem 
elölrıl az egészet. Annyit még hozzátett. 

„Ne kapkodj, csak nyugodtan! Menni fog. Délután hatra végzel. Mindent hagyj úgy, 
ahogy van! Reggel korábban bejövök, visszarakom a cuccokat. A fınök semmit nem fog 
észrevenni!” 

Minden pontosan úgy lett, ahogy mondta! 
A továbbiakra, nem igazán érdemes sok szót vesztegetni. A vezérléssel, szerkezeti 

munkákkal, szereléssel nem volt gond. Az összeszokott kis csapat itt már járhatta a maga 
útját, nem függött másoktól. Elkészítettük, beállítottuk, kipróbáltuk, mőködött. Betanítottuk a 
kezelıket, átadtuk. Az ellentábor lecsendesült. Teljesítette a feladatát, sok ezer métert 
hegesztett, elhasználódott, ez azonban már senkit nem érdekelt. 

A technikusi szakdolgozatomban ennek a berendezésnek a felújítását dolgoztam ki. A 
tényleges munkálatokra, vagyis a gyakorlati hasznosításra azonban nem kerülhetett sor. 
Termékváltás, majd a rendszerváltozás egyik apró áldozataként a hulladéktelepen végezte. 

A kívülállóknak valószínőleg nem sokat jelent, ám nekem kedves emlék. Ismerem a 
mőszaki tartalmát, mely szakmai büszkeséggel tölt el. Saját elképzelés alapján olyan 
problémákat oldottam meg, s olyan módon, amire mások mérnöki végzettséggel sem 
gondoltak. Ezek fontosak ugyan, mégsem csak emiatt! 

Azóta jó néhány fogaskereket készítettem már, de oly sok év eltelte után is, minden 
darabnál megjelenít az emlékezetem egy képet, egy helyzetet, egy EMBERT! 

Köszönöm Kéri Jani! 
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JÓNA DÁVID 
 
Beengedés 
 
Fedésbe kerülni önmagammal 

már illik, így ötven felett, 

felettem képregény-buborékban 

néhány szó, ami eddig leülepedett… 

Ezt látom magam elıtt. 

Telítetté válni, önazonossá azzal, 

mit magamról gondolok. 

Már nem hoznak lázba 

szövetségek, sátortáborok, 

esetleg egy lehőtött ıszibarackbefıtt. 

Már nem bánt nagyon, 

vagy mondjuk úgy, hogy kevésbé zavar, 

ha belém döf egy szó, 

mint egy vadkan agyar. 

Ilyenek az emberek. 

Tükrét se nézem  

a szánalmas valónak, 

akik hisznek, 

csak azok csalódnak, 

Nincs okom, hogy beengedjelek. 

 
 

Megj.: Litera-Túra Mővészeti Magazin, 2021. április 25.  Szerk.: Hajnal Éva 
 

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



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 91 

 
 
 
HAÁSZ IRÉN 
 
Szüret 
 
Még szól, zenél a szerenád, 
tücskök éji dala, 
de nem hallgatja már tovább, 
a Nyár bezárja ablakát, 
az ifjú lány elnehezült, 
virága hullt, heve lehőlt, 
s elhalkult kacaja. 
 
Még tétován, habozva áll, 
míg kint az İsz vigad, 
de elrévülten tudja már, 
bohém udvarlóján, madár- 
füttyös menyegzıjükön túl 
reá feledés fátyla hull, 
ha új napja virrad. 
 
Rövid udvarlása alatt 
az İsz elé szórta 
minden kincsét, mit dúlt kamasz 
elsı szeretınek fakaszt, 
s lakodalmuk, e víg szüret, 
hol musttal forr a szürkület, 
s diót nyel a torta, 
 
már csendet vetít elıre, 
hol Tél, a zord após 
álmodni zavarja ıket, 
hóval hinti a tetıket, 
vermeket zár, madarat őz, 
holt termésekbıl láncot főz, 
hogy elnémul a jós. 
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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF 
 
Lyukas leltár 
 
Itt éltem le az életem, 
De megnevezni nem tudok semmit. 
A pontos, körülhatárolt szavak 
Nincsenek meg,  
Úgymint magába forduló táj 
Általában és kiszögelléseivel,  
Sorsok a ruhaszárító kötélen 
(Köztük a saját), mint felismerhetetlen  
Létjátékok, álomban közös út,  
Azonosítatlan vidékek, otthontalanság- 
Érzet mindenhol –  
Csöndes, hervatag, lassú rothadás, 
Végsı, véges nyugalom a kertben, 
Mint egy banális fantasy, 
Elfogy a türelem 
És folyik el zúgva a század, 
Zárva- és nyitvatermık titka  
Örök rejtély marad.   

 
 
 
 

 

 
 

Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN  
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P. PÁLFFY JULIANNA 
 
Kötıdéseim 
 
a végtelen már régóta nem vonz 

és a belém gravírozott egészbıl 

nem érdekelnek a fent és a lent  

hullámzó grafikonjai sem 

 

kis részecskékbıl rakom össze magam 

kiválogatva jobbik énemet  

hogy reggelenként az az arc nézzen rám 

kinek visszaköszönni érdemes 

 

a karmám tudja merre kell tartanom 

hiába is dirigálnám más irányba 

a hallgatás csak szimpla elterelés  

raplis gondolataim becsomagolására 

 

még kergetem az álmok rakoncátlan pillangóit 

lepkehálóm persze nincs és nem is volt 

a könnyebbik út számomra nem opció 

 

győjtögetem az élet fekete-fehér szilánkjait 

olyankor is mikor távoli galaxison 

színkavalkádot ígér egy másik dimenzió 
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BODNÁR LÁSZLÓ 
 

Tankák 
(1–10-ig a lap márciusi számában olvashatók) 
 
11. 
 
Szívében gyermek, 
ki csillagokkal játszik  
s nem fél a felhık    
szép szárnyain repülve 
örökre ember lenni! 
 

 
12. 
 
Karcolt jelekkel    
teletőzdelt világod    
tőfokán egy csepp     
az Isten utáni vágy    
bırödbe égett könnye. 
 

 
13. 
 
Pipacsfuvolák  
hangjától hangos mezık  
harsannak dalra,  
hogy dicsérjék az Isten  
szelíden szép tavaszát. 
 

 
14. 
 
Mert minden csendben 
ott van az Isten hangja,  
egy végtelen dal. 
Csillaghúron alkotott  
édeni szimfónia 
 

 
15. 
 
Mozdulat-szavak  
gondolatörvényébıl  
újjászületett  
lélektenger hullámzás  
teremtés víziója.  

16.  
 
Mérföldes csizmát  
ne végy, ne törje lábad! 
Ahol én lakom  
írott csodák földje az,  
Polcország szép határa. 
 

 
17. 
 
Oly végtelenül    
zuhog szívembıl a szó  
verspatakoknak  
gyöngyözı vizén tova,   
hogy szép lelkedig érjen. 
 

 
18. 
 
Ha tudnék élni,  
megmutathatnám neked,  
hogy nincsen halál   
csak bölcs, fénybe zuhanó  
szelíd lélekváltozás. 
 

 
19. 
 
A vers hatalom,  
de szép szavak fegyverét   
soha ne fordítsd  
érzelmek és hő álmok  
éhes koldusa ellen! 
 

 
20. 
 
Minden veszteség   
tanít, hogy többre vágyva    
lehetsz önmagad, 
újra festve lágy Napot  
léted szürke egére! 
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KOLUMBÁN JEN İ 
 
Magamból 
 
Sors óvjon a túl szép szavaktól. 
Csillogó fényes mondatoktól. 
Versem maradjon trágár, pıre, 
de igazam szóljon belıle. 
 
Legyek benne tisztán, meztelen. 
Érezze szív, értse értelem. 
Világítson, mint égı fáklya, 
ne pislogjon, mint gyertya lángja. 
 
Erısen, szépen. jó fényt adjon, 
hazug szót soha ne mutasson. 
Saját fájdalmam, kínom árán, 
te ne maradjál sosem árván. 
 
Gyengeségembıl erıt adjak. 
Egész valómmal taníthassak. 
Lássad, hogy én is ember vagyok. 
Magamból mindent neked adok. 
 

 

 
 

Szigetköz 
 

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA 
https://mfabian.5mp.eu/web.php?a=mfabian 
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EGERVÁRI JÓZSEF 
 

Amikor elszabadulnak az álmok 
 

Nyolcéves lehettem, ültem a ház elıtt, zsíros kenyeret ettem, nagyanyám kente, 
libazsírral, mézédes szılıt csipegettem hozzá. Ott ült mellettem védıangyalom, nem szólt 
semmit. Kérsz egy falatot?, kérdeztem tıle, hangosan nevetett, imádtam a nevetését, titokban 
szerelmes voltam belé, mint egy nyolcéves; apám Kádárt hallgatta a rádióban, mai napig is 
emlékszem rekedtes hangjára. Kádárnak. Hosszan beszélt, én inkább zenét akartam hallgatni, 
de nem lehetett eltekerni a rádió keresıgombját, és fogalmam sem volt arról, hogy három év 
múlva kirobban az olajválság. 

Tudod, hogy mi a szeretet?, kérdezte védıangyalom. Bambán bámultam rá, erısen 
gondolkodtam, még a zsíros kenyérbıl is elfelejtettem harapni. Igen, tudom, válaszoltam 
bizonytalanul. Szeretem a borsólevest. És focizni is szeretek. Megsimogatta fejemet. Ebbıl 
úgy gondoltam, hogy jó választ adtam. A borsólevest még most is szeretem. 

Ülök a hófehér „papírlap” elıtt, mindkét kezem a billentyőzeten, írni akarok valamit, de 
csak kergetıznek fejemben a gondolatok, a pandémia átformálta a világot, ám nincs kedvem 
az átformált világról írni. Védıangyalom mellettem ül, ugyanolyan gyönyörő, mint volt 
régen, ı nem öregszik. Vigyázni kell a gondolataimra, belelát a fejembe. 

Mi lenne, ha szép dolgokról írnál?, néz rám kérdın. Persze. Megpróbálom, bólintok. 
Erısen gondolkodom. Ma 360,27 forint az euró árfolyama, a király kalapot vett, arra tette a 
koronát, a fekete gumicsizma disznóvágásról maradt rajta. A szépség mulandó. 
Védıangyalom megköszörüli torkát. Nevetünk. Jól van, tudom én is, a szépség mulandó, 
csak a te szépséged örök! Ne udvarolj, nincs esélyed, csóválja meg fejét. Javíthatatlan vagy, 
közli. 

Igen. Javíthatatlan vagyok. Nem jutottam túl a borsólevesen, ráutaló magatartásom – 
metakommunikatíve – egy gyönyörő vers, tökéletlenül gyönyörő, ritmusa feszes, a tudattalan 
útvesztıibıl életszagú érzések szabadulnak ki, melyek ki nem mondott szavakká 
manifesztálódnak. Védıangyalom kezébe temeti arcát. Önmagadtól nem tudlak megvédeni, 
mondja szomorúan. 

Jól van, igyekszem, írhatnék az esti égboltról, az annyira romantikus, vörös és narancs, 
néhol kék, egészen mély sötétkék, a narancs felfalja az égboltot, aztán minden feketévé válik, 
beköszönt az éj. Na, ez jó lesz!, vidulok, szép képek az alkonyatról, még azt is beleírom, 
hogy az öröklét nem a templomokban keresendı. Védıangyalom siralmas képet vág. 

Tudod, mi a szeretet?, kérdi. Igen, már tudom, felelem. Ne merd azt mondani, hogy 
szereted a borsólevest!, emeli magasra mutatóujját. Nevetünk. 

Nem tudok a szeretetrıl írni, kimondva minden szó súlytalanná válik, hárítom el a 
választ. Próbáld meg, kíváncsi vagyok, veregeti meg vállamat. Elgondolkodom. A gızölgı 
borsóleves képe van elıttem, védıangyalom oldalba vág. 

Talán a nevetés és a beszélgetés képessége a szeretet. Az odafigyelés, a tisztelet. És 
munka. Akkor is hajlandó vagyok szeretni, amikor fáj a fogam, amikor fáradt vagyok, amikor 
épp mást szeretnék. A szeretet cselekvés. Ezért nem lehet jól megfogalmazni. Cselekvés 
értékek, érzelmek mentén. Kiállás, védelmezı hatalom. Igen, a szeretet sokszor harcos, 
máskor pedig csak árad. 

Na, ugye, tudsz te a szeretetrıl írni, néz rám meghatottan védıangyalom. Bólintok, igen, 
szeretem a borsólevest! 

A fejéhez kap. Lassan hatvan éve ırizlek téged, mondja, semmit nem javultál, 
elviselhetetlenül cinikus tudsz lenni! Azt mondod, szerethetetlen vagy, miközben te magad 
nem hagyod, hogy szeressenek. Egy lusta, trehány dög vagy! Írj, ne nyafogj! 
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Elkerekedik a szemem, egy védıangyal nem beszél így!, közlöm, hátat fordítok neki, 
pedig legszívesebben megölelném. Majd írok a kerti poszátáról, hogy mily szépen énekel. 
Annak biztosan sikere lenne. Szerelmesen énekel. Jó lesz úgy? 

Védıangyalomat nem látom. Amikor besokall tılem, akkor eltőnik. Ma tényleg 360,27 
forint az euró árfolyama. Amikor besokallok magamtól, én is eltőnnék. A naplementében, 
amikor aludni tér a kerti poszáta, amikor már nem hallani énekét, amikor az éj betakarja a 
földet, amikor elszabadulnak az álmok. 

 
 

 
 
 

 
 

Zamárdi 
 

Fotók: FÁBIÁN MÁRIA  
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VERS – FORDÍTÁS  
 

 
KARAKOÇ, ABDURRAHIM 
 
Ellerimden  tut 
 
 
Sırat’tan incedir sevda köprüsü 
Beraber geçelim tut ellerimden. 
Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü 
Beraber uçalım tut ellerimden 

 
Gönüldeki birlik kalkandır dışa 
Aldırma ayaza, yele, yağışa 
Giden ilkbahara, gelecek kışa 
Beraber göçelim tut ellerimden. 
 

Birleşmek üzredir şafakla gurûp 
Korku beklenilmez kapıda durup 
Đster zehir olsun, isterse şurup 
Beraber içelim tut ellerimden. 

 

Çağır hayallerin en ötesini 
Yakından duyarsın aşkın sesini 
Sonsuz mutluluğun penceresini 
Beraber açalım tut ellerimden. 

 
Hatırla kaybolan hatıraları 
Elmastan ışıklı, altundan sarı 
Zaman tortusundan işte onları 
Beraber seçelim tut ellerimden. 

 

Şüphe “başlangıç”tır, karar “nihayet” 
Zamanı zamana etme şikayet 
Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet 
Beraber kaçalım tut ellerimden. 
 
 

 
KARAKOÇ, ABDURRAHIM 
 
Fogd a kezem  
(Ellerimden  tut) 
 
 
A szerelem hídja keskenyebb, mint a Sziraté,  
Menjünk át együtt, nyújtsd a kezed, 
Mint fehér galambok, örök szerelmesek, 
Szálljunk együtt az ég felé, fogd a kezem. 
 
Szívünk szövetségben, védıpajzsként óv 
Zord, hideg széllel, viharral szemben, 
Tovatőnı ısz után közelgı télben 
Menjünk együtt, fogd a kezem. 
 
Öszesimulva, mint kalászban a szemek, 
Állunk a váratlan nyíló kapuban, 
Legyen ott bár méreg, vagy bódító  szirup, 
Igyuk ki együtt, csak fogd a kezem. 
 
Az álomfolyó szemközti partján  
Már közelrıl hallik a szerelem-hang, 
Tárul a végtelen boldogság  ablaka, 
Nyissuk ki együtt, fogd a kezem. 
 
Gondolj az eltőnı emlékekre, 
Gyémántnál, aranynál fénylıbb-ékesebbre, 
Pompájuk lepárolódott az idıben, 
Idézzük együtt, fogd a kezem. 
 
A kezdet még kétség, de végül a döntés 
Ha idırıl idıre csak panaszt jelent, 
Szabadságunkért szökjünk, ha akarod, 
Meneküljünk, csak fogd a kezem. 
 
 
 
 
Fordította: GİSI VALI,  
BARTHA JÚLIA nyersfordításából 
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SZEPESI JOLÁN-JOLKA 
 
Cédulák 
 
Egyedül vásároltam nyolc éves koromtól 

minden nap, azokban a kis boltokban, 

amik nem estek útba Anyámnak 

munkából hazafelé jövet, 

kis cédulákra felírtam vagy  

felírta İ nekem,  miket vásároljak, 

tejfölt a habaráshoz, 

cukrot a reggeli teához 

kenyeret meg tejet,  

szappant, ha úgy elvékonyult, 

hogy nem lehetett már mosdani vele, 

ha betelt az iskolai füzetem 

csak fizetésnap után vehettem újat, 

ilyenkor mindig megsimítottam az  

üres oldalakat és megkaptam ígéretüket,  

hogy enyém lesz a ma még ismeretlen,  

ha intézni kellett a tőzifautalvány beváltását 

vagy a házkezelıségen bármit, 

egy  cetlire felírtam a címet, a villamos vagy  

a trolibusz számát amivel odajutok, 

azóta is  

felírom, ami fontos, azért, hogy  

nyugodtan elfelejtsem*, 

de úgyis mondhatom ,  

megírom, ami fontos, azért, hogy  

nyugodtan elfelejtsem. 

 
 
*idézet Petıcz András Tandorinak Auteuil versébıl 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Az elsı mondatot legnehezebb leírni 

 

utána tágul a lélek szív gondolat 

a sok elpazarolt év agyonhallgatott mélyérıl 

akár a gejzír kitörnek a szavak 

nyugtalan ilyenkor a költı aggódó tétova 

lesz-e értelme a szónak értik érzik-e szépségét 

ízét zamatát a készülı versnek 

az elsı mondatot legnehezebb leírni 

utána tágul a lélek szív gondolat 

a többi már nem a költı dolga 

felfeszíti magát a halhatatlanság keresztjére 

de harmadnapon feltámad és negyven nap múlva mennybe megy 

 

 

 

 
 

Zemplén, panoráma --távolban Regéc vára 

Fotó: SZABÓ MÁRTA  
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 

Költészet 
Szonett-koszorú 
(részlet) 

V. 

Várna – ereszd el! a lényeget írd s igaz éled a sárban; 

drága az élet; a pénzed a mézed – alig van! a szádat 

bánatod elkeseríti: lehiggad az íz a pohárban. 

 

Élve kevésre becsülnek – elélsz: a kenyér hasa zsíros; 

csillog a tepsi, harang a fazék s ma se dünnyög a lábas. 

Több fizetést, ha akarsz – belegörnyed idıd meg a hátad 

és az örökhagyatékodat elveszi s elnyeli sírod... 

 

Senki nem érti a tetteid – elmenekülsz, a szemedben 

rejtve a nyárteli álmok az ıszre ütöttek, a télre, 

félre sodornak a kések, az átlagos emberi... délre 

végleg alázuhan ifjan a nap s belepusztul a lelked! 

 

Tudd, mit akarsz, hogyan és mi a célja; ne ülj a mocsárban 

már, ha nem állod a bőzt s hogy a kulcs nyele fordul a zárban: 

árva világod elosztja az ısz: nyomokat hagy a nyárban. 

 

 
 

SÁRKÖZI LÁSZLÓ: Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005 
https://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET  
 

Pandémia idején 
 
Valaki oson a házak között, 
Alattomosan andalog. 
S mi rettegve éljük napjaink? 
Szívünkre árny ül, ha hagyod. 
 
Bennem él még a remény, 
Ha parányi is, de ragyog, 
S én lassan afelé lépkedem, 
Hogy elérjek egy fénylı csillagot. 
 
Valaki oson a házak között, 
Nincs benne semmi irgalom, 
Ha rám találna zárt ajtóm mögött, 
Nem lesz kettınk közt vonzalom. 
 
A házak között a félhomályban, 
Még ott bukdácsol a félelem, 
De tiszta szívvel nézek a jövıbe, 
S hogy egyszer jobb lesz, elhiszem. 
 
2021-03-20 

 
 
 
 

 
 

Zemplén, Kerek-kı 
 

Fotó: SZABÓ MÁRTA  
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SERES REBEKA 
 
Elrabolsz az életembıl 
 
Érezlek magam mellett, 
Rúzsfoltos aurád betölti a teret. 
Közelebb húzódsz, 
s én arrébb araszolok. 
Undorodom tıled. 
Az ablaknak dılök, 
de már nincs hova bújnom. 
Összeprésel a jelenléted. 
Az ujjlenyomatos üvegen át  
nézem a mellettem elsuhanó tájat. 
Sima felületére lehelem félelmen, 
de nem ment meg senki sem. 
Néma sikolyom elveszik 
a házak kusza sorai között. 
Immár nincs hova bújnom, 
utolsó reményem szertefoszlott 
az emberi közömbösség ködében. 
Megfulladok tıled. 
Érzem, ahogy hozzám érsz, 
csupán egyetlen ujjal, 
mégis égı nyomot hagysz testemen. 
Tırként szúrod belém vágyad, 
magadnak akarsz mindörökre. 
Nehezen lélegzem, 
jelenléted kiszívja belılem az erıt, 
remegek a félelemtıl. 
Mégis menekülök. 
Felállok, ellöklek és elrohanok. 
Tudom, ha nem teszem, 
elrabolsz az életembıl. 
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SZ. PİRDY MÁRIA 
 
 

Azt mondják… 
 

Általában nem válaszolok a postámba érkezı prezentációkra, üzenetekre, és nem 
továbbítom azokat. Biztosan nem, ha még fenyegetnek is, hogy ha nem küldöm tovább másik 
öt/tíz embernek/vagy legjobb barátaimnak, adott idın belül ilyen meg olyan kellemetlenség 
történik majd velem. 

Ennek az üzenetnek a címe azonban megfogott: „Olvasd lassan és csendben.” Elolvastam. 
A közhely számba menı bölcsességek, és néhány vicces, jópofi „házi mondás” között 
találtam egy gondolatot, amit többször újraolvastam, annyira igaznak éreztem minden 
állítását. 

„Azt mondják, egy percig tart, hogy észrevegyél valaki különlegeset, egy órát, hogy 
komolyan vedd, egy napot, hogy megszeresd és egy egész élet kell ahhoz, hogy elfelejtsd.” 

Sok órát töltöttem a neten keresgéléssel, hogy megtaláljam, ki a szerzıje az idézetnek. 
Magára az idézetre egy tizenöt évvel ezelıtti bejegyzésben bukkantam rá, azóta „kering” a 
neten. Mindig voltak/vannak/lesznek újak, akiket megérint. A különbözı társas oldalakon 
egymásnak adják-küldik a váratlanul érkezett szerelemrıl fogalmazott szép gondolatot. Még 
mostanában is. Ha az eredeti üzenetbıl kiragadva (ahogy én is tettem) csak ezt az idézett 
részt adják tovább, szerzıként „ismeretlen”-t írnak. 

Aki életében megélte az ilyen pillanat–perc varázsát, az tudja, igenis létezik, hogy egy 
pillanat alatt egész életre szólóan megszeresse azt a különleges valakit, akit csak úgy, 
véletlenül pillantott meg és ismerkedett meg vele. És akárhogyan is alakul a kapcsolatuk 
jövıben, soha nem fogja elfelejteni. Ez az érzés a részévé válik, el nem múlóan befészkeli 
magát a gondolataiba és a szívébe. 

Ha valaki most azt hinné, ilyen csak a szebbik nemmel fordulhat elı, hatalmasat téved! A 
férfiak sem kivételek! Csak errıl kevesebb szó esik a beszélgetésekben, irodalomban, 
mővészetekben. Mintha szégyellni való dolog lenne bevallani, hogy bizony ıket is utolérik a 
villámcsapásszerő találkozások. Kivétel talán a költészet, amiben a férfiak a nıi költıknél 
nyíltabban vallanak a földindulásszerő pillanatokról és az így született szerelem megélésérıl. 
A nık ebben a mőfajban mintha szemérmesebbek lennének! 

Bárki is fogalmazta meg elıször az idézett gondolatot, élete tapasztalataként írta le. 
Különben hogy’ állíthatta volna, hogy „…egy egész élet kell ahhoz, hogy elfelejtsd.” 

* 
Legfiatalabb nagynénémre, a nálam tizenhét évvel idısebb Kuszóra úgy emlékszem, mint 

akin nem fogtak az évek. Apai nagyanyámmal lakott együtt, kertes családi házban. Kicsi, 
aszalódott testő öreglány, akinek az évtizedek múlásával csak a tartása lett görnyedtebb. 
Vénlányos frizurája akár emblémája is lehetett volna. Két vékony copfját a tarkója alatt 
koszorúba tőzve hordta, élete végéig. A divat szót mintha nem ismerte volna, bármit is vett 
fel, minden lógott rajta. Külseje szelíd, jóindulatú, gyermeteg lelket takart, de nefelejcs-kék 
szemében mindig huncutság csillogott, amivel magára vonzotta a figyelmet, és feledtette 
elınytelen külsı adottságait. 

Gyerekként, ha látogatóba mentünk hozzájuk, és el akartam tőnni nagymama szigorú 
tekintete elıl, behúzódtam a hálószobába. Ott háborítatlanul nézegethettem Kuszó vésett 
elefántcsonttal borított imakönyvét, amely tele volt szebbnél szebb szentképekkel. Tizenkét–
tizenhárom éves koromban, egyik ilyen alkalommal fekete-fehér fényképre leltem a lapok 
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között. Férfi arcképére. Fekete haján csillogtak a mőtermi fények, dús, majdnem összeérı 
szemöldöke alatt barátságos sötét szem nézett szembe velem. Mégis szögletes, rigócsípett 
(gödröcskés) állán idıztem el. Talán azért (amit akkor nem tudtam volna így 
megfogalmazni), mert erıteljes, kemény egyéniséget sejtetett. 

– Kuszó! Kuszó! – futottam át a másik szobába. – Nézd, mit találtam az imakönyvedben! 
– és a hátam mögül elıhúzott kezemben a fényképet lobogtattam. 

Nagynéném tekintete elborult, szeme színét mélykékre változtatta a harag és az ijedtség. 
Mint egy vadcsapda, marka úgy szorult a csuklómra. Soha nem gondoltam volna, hogy 
akkora erı van benne! Olyan fájóan fogta, hogy az ujjaim szétnyíltak. A földre hullott 
fényképet felkapta, és a köténye zsebébe csúsztatta. 

– Ne haragudj! – lihegte. Szaggatott lélegzése lassan csillapodott. – Nem akartam 
fájdalmat okozni neked! – Ujjával lehúzta arcomról a könnycseppeket, majd átölelt. – Gyere, 
menjünk vissza! 

Megitatott, és maga mellé ültetett a díványra. 
– Tudod – kezdte nagyon halkan – a mama (így hívta az unokák jelenlétében az 

édesanyját) soha nem tudhatja meg, hogy imakönyvbe fényképet tettem. A mama szemében 
ez bőn. Halálos bőn! 

– De, ki ı? – kérdeztem megszeppenve, miközben fájó csuklómat simogattam. 
Kuszó hosszasan hallgatott, tekintete az arcomat kutatta, mintha latolgatta volna, 

beavathat-e a családi körben tabunak számító témába. 
– A vılegényem volt. Nem hivatalos. Mama nem engedte, hogy eljegyezzen. Baptista egy 

katolikus családban! Megtiltotta a további találkozást vele – szakadt ki belıle egy szuszra az 
újra éledt keserőség. – Utána csak titokban láthattuk egymást. Mama egyszer észrevette az 
ujjamon felejtett győrőt. Ki akart tagadni, hogy az akarata ellenére a menyasszonyának 
tartom magamat. 

Amit most hallottam, nem tette elıttem szerethetıbbé nagyanyámat. Most is, mint 
mindig, bármilyen korlátozás ellenérzést váltott ki bennem. 

– Ha szeretted azt a fiút, miért engedted, hogy a mama…! 
Felcsattanó hangom valójában az együttérzésemet fejezte ki. Kuszó szomorúan csóválta a 

fejét. 
– A leleplezıdésünk után nem sokkal Márton váratlanul meghalt. 
– Szép neve volt! – nyögtem ki, mert a döbbenettıl csak ennyire telt tılem. 
Nagynéném bólintott, majd szája elé tett mutatóujjával jelezte, hogy errıl ne beszéljek 

senkivel. 
* 

Ettıl a naptól kezdve, fiatal korom ellenére megéreztem, hogy nagymama vallási okokra 
hivatkozva gúzsba kötötte és önzésbıl magához láncolta Kuszót. Többé nem a lesajnált 
vénlányt láttam benne, hanem a vılegénye emlékének élı magányos teremtést, akinek nem 
volt sem ereje, sem bátorsága változtatni nagyanyám által irányított életén. 

A múló évek, a felnıttségem kölcsönös bizalmat teremtettek közöttünk. A fénykép 
megtalálása óta nyitva maradt kérdéseimre is szívesen válaszolt. 

* 
Elsı báljára keresztanyja, a legidısebb, asszony nıvére kísérte el. Tıle kapta a szeme 

színével megegyezı színő kék báli ruháját is. Otthon nem volt tükrük, mert a nagymama 
szerint az csak a hiúságot táplálta, és amikor elıször a bálteremben az óriási tükörben 
meglátta magát, nem akart hinni a szemének. Hosszasan nézte a tükörképét, és azon 
gondolkodott, tényleg magát látja-e vagy, ahogy az anyja mondaná, az ördög incselkedik 
vele. 

Élete elsı táncosa majdnem az ölébe esett. Kuszót nézte ki magának, hozzá iparkodott, 
miközben megbotlott egy illetlenül elıl hagyott lábban. Így indult Márton bemutatkozása. 
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Sőrő bocsánatkérések közepette vitte táncba, de mire a táncparkettra értek, mindkettıjükbıl 
kibuggyant a nevetés. Az illemen mégsem esett csorba. 

Márton, a cigányos kinézető, nagynénémnél alig magasabb, mokány férfi biztos kézzel 
vezette a parketten. Nem érzékeltek semmit és senkit maguk körül, annyira belefeledkeztek 
egymás szemébe.  

A báli idıszak kedvezett a találkozásaiknak, testvére fáradhatatlanul vállalta a kíséretüket. 
A gond a báli szezon után kezdıdött. A kor etikettje szerint nem maradhattak kettesben, egy 
fiú meghívás nélkül nem mehetett lányos házhoz. A fordítottját még elképzelni sem illett. 

Márton felkészülten, győrőkkel a zsebében érkezett a házhoz. Hitt a szerelmükben, hitt a 
jövıjükben, és zavar nélkül állta jövendıbeli anyósa már-már vallatásnak beillı kérdéseit. 

Nagymama, szokásához híven, kendızetlenül mondta ki a véleményét. Nem járult hozzá 
az eljegyzésükhöz, lánya fiatal korára és a vallási különbségre hivatkozott. Késıbb 
néhányszor azt is felhozta Márton ellen, hogy nem nagy „was ist das” gızfürdıben 
masszırnek lenni. 

Mártont nem tántorította el a visszautasítás. A vasárnapi szentmise után a templomnál 
várta Kuszót, és akkor húzták egymás ujjára a győrőt. Ami meg sem melegedhetett a kezén, 
anyja szeme elıl máris a ridiküljébe kellett rejtenie. 

Így találkozgattak titokban. Márton bátorította, ne adja fel, higgyen benne, hogy ık 
összetartoznak. Minden fillért megfog, mondta, közös otthonra győjt, ahová elviszi Kuszót, 
hiába fog tiltakozni az anyja. 

Alig telt el fél év a megismerkedésük óta, amikor a nyár végén bekövetkezett a tragédia. 
Erıs sodrású hely felé úszott fej-fej mellett, egymással versenyezve a testvérpár. A 

vetélkedés lázában nem vették észre a folyó medrébe szúrt, tılük kissé távolabbi zöld ágat, 
amely hagyományos jelzése volt a veszélyes folyószakasznak. A hatalmas örvény elkapta 
mindkettıjüket. A part közelben úszók közül elsınek Márton vetette magát utánuk. Késıbb 
azt mesélték, akik látták, a testvérek az elmerülésük elıtt olyan görcsösen kapaszkodtak 
Mártonba, hogy neki már nem maradt ideje szabaddá tennie magát. A testvérek magukkal 
húzták a mélybe. İt sohasem adta vissza a folyó. 

A rossz hír, hogy a Tisza újra áldozatokat szedett, végigfutott a városon, de nagynéném 
csak egy hét múlva, a templomban hallott a tragédiáról, és szembesült vılegénye halálával. 

* 
Amíg nagymama élt, nagynéném fél napokra takarításokat vállalt. A keresetét nıvérei 

egészítették ki a megélhetésükhöz szükséges összeggel. Nagymamával ketten mővelték a 
konyhakertet, télire gyümölcsöket aszaltak, lekvárokat fıztek, savanyúságokat raktak el. 
Mindent feldolgoztak, ami a kertben termett. Reggelente köménymagos rántottlevest ettek, 
pirított kenyér kockákkal, délben fızelékeket krumpliból, zöldfélébıl, száraz hüvelyesekbıl. 
Néha került rájuk tükörtojás is. Este teát ittak a pirítós kenyérre.  

Nem panaszkodtak. Imádkoztak, köszönték Istennek a megélt napokat. 
Kuszó minden nap kezébe vette az imakönyvét és évente, vılegénye halálának 

évfordulóján, csendes misét mondatott érte. 
Nagymama az élete utolsó négy évét ágyban töltötte. Nagynéném nehezen bírt egyedül a 

kerttel, a termény feldolgozásával, ereje végsı határához ért. Nıvérei közül csak keresztanyja 
élt a városban, felette is elmúlt az idı, hátfájása miatt nem vállalta a kerti munkában való 
segítést. Testvérei hozzájárulásával Kuszó embert fogadott a gyümölcsfák metszéséhez, 
beszántatta az elvadult veteményest. Helyére szellısen ribizlit és büszkét (egrest) telepítettek. 
Nem sok munka van vele, vélekedett keresztanyja, amennyit magától megterem, annyi lesz, 
zárta le a kertátalakítását. 

* 
Negyven felé közeledett, amikor egyedül maradt. Kérésére az egyházközség egy közelben 

lakó rokkantnyugdíjast ajánlott a kerti munkákra és a házban az apróbb javítások végzésére.  
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A körzeti rendelıben talált magának írnoki munkát, egy nála tíz évvel idısebb általános 
orvos mellett. Szorgalmas, értelmes, tanulékony volt, szerette a munkáját. Egyszeri hallás 
után hibátlanul írta a betegségek és a gyógyszerek latin nevét, rövid idı után tévesztés nélkül 
adta az orvos kezébe a kért eszközt, mőszert. A körzet betegei hamar megszerették a szelíd 
természető, biztatást sugalló, huncut nézéső nagynénémet. 

Akkoriban kezdtem el dolgozni a fıvárosban. Két-három havonta meglátogattam. 
Éjszakákba nyúlóan beszélgettünk a családról és természetesen Mártonról is, akinek kissé 
kopott fényképe üveggel védett keretben már a hálószoba falán függött. Rövid élető 
szerelmük minden apró részletét elmesélte, többször is az évek során. Nem akarta feledni 
egyetlen pillanatukat sem. 

Egy alkalommal szégyenlısen kibökte, hogy vén korára (mondta ezt negyvenhét évesen!) 
a fınöke, aki három felnıtt gyerekkel maradt özvegy, megkérte a kezét. Meglepett a hírrel, 
alig jutottam szóhoz. 

– És mit válaszoltál? 
– İszintén elmondtam, hogy az én szívem 16 éves korom óta foglalt. A barátsága 

azonban sokat jelent nekem és szeretném, ha ez a jövıben sem változna. Látszólag elfogadta 
– tette hozzá kérdı pillantásomra, – de ez a békés viszony kicsit megbillent. Érzem. Nem 
tudom, mit tegyek? – tárta szét a karját. – Azt hiszem, elfogadom a Járvány kórház gazdasági 
osztályától kapott ajánlatot. A bérszámfejtıbe keresnek munkatársat. Ne nézz rám ilyen 
kétkedve! A számokkal mindig jó barátságban voltam. Beletanulok, hidd el, gyorsan. 

Azt hiszem, nem ismertem eléggé nagynénémet. Kiderült, sokkal keményebb, 
céltudatosabb, mint addigi élete során feltételeztem. 

* 
A váltás határozottabbá tette, anyagi helyzete javult és az idıközben meghalt keresztanyja 

gyerekeinek pénzbeli támogatását köszönettel lemondta. A tılem havonta kapott összeget 
(mint késıbb kiderült) a nevemre takarékba tette, nem akart megbántani a visszautasítással. 

Sokáig titkolta, hogy egyre gyengébbnek érzi magát. Amikor dagadt bokáját vagy 
szívtájéki simogatásait észrevettem, élénken tiltakozott, elıttem is tagadta a baját. Nem 
beszélt arról, hogy évekkel ezelıtt érszőkületet diagnosztizáltak a koszorúérben, a szíve 
elégtelenül mőködött. Gyógyszert szedett rá, de mőtétrıl hallani sem akart.  

Soha nem erısítette meg betegségét, a sejtésem ellenére mégis váratlanul ért a 
kolléganıjétıl kapott értesítés. „Klárika kedden délelıtt rosszul lett, de már nem tudtak 
segíteni rajta. İszinte részvétem.” 

* 
Nem sokkal a halála elıtt kelt végrendeletében Kuszó átlépte vallásosságának határait. 

Úgy rendelkezett, szők családi körben szórjuk hamvait a Tiszába. 
Együtt akart nyugodni élete szerelmével, akivel a találkozásuk pillanatától kezdve együvé 

tartoztak. 
 
 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 108 

 
 
HOLÉCZI ZSUZSA  

 
 

Egy régimódi történet 
 
A közelmúltban Galántán játunk, abban a mátyusföldi járásközpontban, ahol az én 

barátnım nyugdíjazásáig könyvtárosként dolgozott. Kedves, barátságos kisváros, mindössze 
hetven kilométerre a magyar határtól, és ahogy a beszélgetéseink során megtudtam, még ma 
is több mint negyven százalékban magyarok lakják, akik büszkék a nemzeti 
hovatartozásukra. Az itt élık nagy része református vallású, barátnım nagyapja presbiter* 
volt, akinek az öccse papnak tanult, és a szomszédos községben, Vágsellyén szolgált a 
református templomban. De az én Cilikém „kilóg a sorból”, az ı apukája a múlt század 
negyvenes éveiben áttért a katolikus vallásra. Kérésemre elmesélte ennek okát, amit most 
megosztok veletek: 

Tudni kell, hogy a nagyszülei még tisztes jómódban éltek a múlt század elsı felében, volt 
birtokuk és városi házuk is, így az egy szem gyereküket Pesten tudták taníttatni. Gyula jogász 
lett, hazatérve egy neves ügyvédnél kezdett dolgozni. Mindössze fél év telt el munkába állása 
után, amikor egy bonyolult hagyatéki ügy kapcsán találkozott Kollár Ilonával, a hidaskürti 
tanító lányával: egy szıke, kékszemő, végtelenül bájos ifjú hölggyel. Ilonka korán 
félárvaságra jutott, és édesanyjának rokonai el akarták perelni tıle azt a házat, amelyért ık 
becsülettel gondozták az anyai nagyszülıket. A kedves és okos leány teljesen elbővölte az 
ifjú ügyvédbojtárt, aki minden tudását összeszedve harcolt apa és lánya igazáért.  Elıször 
csak az ügylet részleteinek megbeszélése érdekében kereste föl Kollárékat az otthonukban, 
kis idı múlva azonban már Ilonka két szép szeméért is gyakori vendég lett Hidaskürtön – 
ahol egyébként apjáék egyik majorsága is volt. Ilona özvegy édesapjával és öccsével élt a 
házban, a tanítás mellett a háztartás ellátása, a kert gondozása is az ı nyakába szakadt. Nem 
csoda hát, hogy a sok teendı miatt a fiatalok általában nem a korzón sétálgattak: Gyula egyre 
gyakoribb vendég lett a házban, amihez a tanító úr beleegyezését adta. 

 Nem is lett volna semmi baj, ha a Kollár család református lett volna! De ahogy az idı 
tellett, és a fiatalok már elválaszthatatlanok lettek, Gyulát egyre jobban aggasztotta: mit fog 
az ı református presbiter apja szólni a választottjához? Mert azt tudni kell, a múlt század 
negyvenes éveiben a két felekezet között nagy volt az ellentét, szülıi elvárás volt, hogy a 
református fiúk református családból nısüljenek. A botrány akkor robbant ki, amikor egyszer 
Gyula éppen a gyümölcsszedésben segédkezett Ilonkáék portáján, és az édesapja - aki az 
elızı napokban keletkezett nagy sár miatt nem a megszokott útvonalon hajtott a birtokra – 
meglátta ingujjra vetkızött fiát a barackfa alatt, amint éppen csókot lopott a lánytól. Azonnal 
megállt, köszönés nélkül berontott a portára, és két atyai pofonnal adta Gyula tudtára, hogy 
semmi keresnivalója ott. Ráparancsolt, azonnal vegye a felöltıjét, és üljön föl a kocsira. A 
férfi megszégyenülve búcsúzott Ilonkától, és kelletlenül bár, de követte apját. Otthon a szülık 
nyomatékosan tudtára adták: kidagadják az örökségbıl, ha még egyszer a tanítóék portáján 
látják. Arra számítottak, a fiú jobb belátásra tér, de tévedtek. Az elsı adandó alkalommal 
elment Ilonka apjához, elmondta, hogy az ı szándékai komolyak, a lány kedvéért át akar térni 

                                                 
*A református vallásban az egyházközségekben – az egyházközség választásra jogosult tagjai közül – 

bizonyos idıtartamra (12 évre) választott egyházközségi tisztviselı, akinek feladata az egyházközség 
presbitériumának munkájában való részvétel, „az egyházközség szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az 
egyházi önkormányzat gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában” való közremőködés. 
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a katolikus hitre, és ha Kollár úr áldását adja az ı kapcsolatukra, a lehetı legrövidebb idın 
belül feleségül fogja venni szerelmét. 

Ilonka apját meghatotta a fiú ragaszkodása, megengedte Gyulának, hogy hozzájuk 
költözzön és a lány öccsével lakjon egy szobában. Így hát Gyula összeszedte a városi házban 
lévı holmiját, és kiköltözött a faluba. Kora reggel kerékpárral indult dolgozni a városba, és 
szabadidejében szorgalmasan tanulta a katolikus pap által rendelkezésére bocsátott Kis 
katekizmust: készült az átkeresztelkedésre. 

Amikor már az esküvı napját is kihirdették a templomban, egyik délután az ügyvédi 
irodában egy üzenet várta: édesanyja beteg, jöjjön haza és látogassa meg. Gyula – aki nagyon 
szerette anyukáját – sietve rohant a városi házhoz, ahol meglepetésére csak apja és református 
pap nagybátyja várta ıt. A két férfi elıbb szép szóval, majd egyre harsányabb kiabálással 
próbálta „észhez téríteni”, és lebeszélni a házasságról. Gyula azonban hajthatatlan maradt, 
mire a tisztelendı atya nekiesett, és ütni-verni kezdte, miközben a család szégyenének és 
hálátlan fattyúnak nevezte. A fiú azt sem tudta, az ütések fájtak-e jobban vagy nagybátyja 
szavai, de nem ütött vissza. Megvárta, míg a „szent ember” kitölti rajta bosszúját, aztán 
végtelen szomorúsággal hangjában csak ennyit mondott: 

– Isten áldja apám. Engem ebben a házban soha többé nem lát – ezzel odalépett az 
ajtóhoz, és hazakerekezett a Kollár házba. 

 
Az esküvı után Hidaskürtön vállalt jegyzıi állást, így nem kellett naponta bejárni a 

városba. Nagy szerelemben és boldogságban éltek. Egy évvel az esküvı után Ilonka 
csodaszép kislánynak adott életet: Cilike a szıke göndör hajával, és pufók pici arcával olyan 
volt, mint a barokk templomban az angyalok. A faluban persze híre ment, milyen szép babája 
van a „kis tanító néninek”, és a hír Gyula szüleihez is eljutott. A fiú anyja sokat sírt 
bánatában, hogy nem láthatja egyetlen unokáját, esdekelt a férjének, hogy kocsizzanak arra, 
mert belebetegszik, ha nem láthatja. Végül egy nap Gyula a hivatalban egy levelet talált az 
asztalán. Rögtön megismerte apja írását, így kissé remegı kézzel bontotta ki a borítékot. A 
levélben ez állt: 

„Fiam! Anyád elemészti magát a bánattól, hogy nem láthatja az unokáját. Ha istent 
ismersz, hozd el vasárnap délután 5 órára a kertek alatt az öreg birsalmafához. Nem akarom, 
hogy a faluból bárki lássa. Tedd meg a kedvéért, ne hagyd ıt szenvedni. Apád” 

Gyula szinte rohant hazáig. Megmutatta a levelet a feleségének és apósának is, majd 
kijelentette: ı nem fogja lopva vinni magával a kicsit. Felöltöznek Ilonkával ünneplı ruhába, 
mózeskosárba teszik Cilikét, és lovas kocsival fognak a majorhoz hajtani vasárnap délután. 
Ha az apjáék mindhármukat beengedik, akkor rendben, de ha nem, visszafordulnak anélkül, 
hogy a babát megmutatnák. 

Így is lett. Még mielıtt a szülei elindultak volna a szılıskert végében lévı birsalmafához, 
Gyula behajtott az udvarra az eperfák alá. A kocsi zörgésére édesanyja nézett ki az ajtón, és 
boldogan rohant a csézához. Átölelte rég nem látott fiát, majd mit sem törıdve azzal, látja-e a 
férje az ablakból, magához ölelte Ilonát is. Ezután kivette a kosárból Cilikét, és karjában vitte 
a pitvarba, ahol Gyula apja tipródott. A feleség elébe lépett, és ezt mondta: 

– Ettıl a csodától akart maga megfosztani? Makacs vénember! 
Az apa pedig lehajtotta a fejét, és csendben azt kérdezte:  
– Meg tudtok nekem bocsátani fiam? Nem akartam én rosszat, de tudod: a tradíciók…, 

meg a falu szája. Hogy épp a presbiter fia – akinek az egyházi fegyelem betartása a feladata – 
kikeresztelkedik… De már látom: értük érdemes volt. 
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SZEDİ TIBOR 
 
Fény és árnyék 
 
Fény lépi át az  
árnyék sötét  
küszöbét, 
pillanat könnyed  
tánca fehér 
fal zavartalan 
felszínét  
felkavarja.  
 
Árnyék néma 
pantomimje, 
asztalra olvadó 
másodperc  
töredéke, 
győrött idı 
simára vasalja 
arcát.  
 
Langy fény 
ajkán megszökik  
a csend sóhaja, 
mozdulatlanságba 
dermedt lét.  
 
Árnyék lábujjhegyen 
a jelen ajtaján kioson, 
fény a múlt kilincsét 
végül elengedi.  
Fénybıl és 
árnyékból születı 
jövı gyermeke.  
 
Budapest, 2020. május 19. 
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FÖLDESDY GABRIELLA 
 

Viszonzatlanul 
 

(Elsı változat) 
 
Hajni, úgy a tizennegyedik évét betöltve kezdett fiúkra gondolni. Az utcán járva megbámult egy-

két csinosabb fiatalembert, várta, hogy a fiú visszanéz, és tekintete találkozni akar a lányéval, mert a 
vonzalom kölcsönös. Ám nem volt az. Második gimnáziumba járt, amikor megismerkedett egy 
iskolai zenés bulin Péterrel, a fellépı amatır zenekar vezetıjével. Azt hitte, most már szerelmes. 
Félte, óvta az érzést, tartalékolta, hogy sokáig tartson. Zenekari fellépések, hosszú séták, csók a kapu 
elıtt. Egyszer csak kimerült a szolidnak nevezhetı kapcsolat. 

De voltak másféle kalandok is. Árpi vidéki fiú volt, öt fiútestvér közül ı volt a középsı. Jó 
családból származott, de Árpi nem volt igazán csinos fiú, túlzottan szervilisnek tetszett, jelentéktelen 
kinézete volt. Hajni akart ugyan vele járni, de amikor egy moziban megnéztek egy francia 
kalandfilmet, Árpi tétován megfogta a kezét, és elhúzta maga felé. A dolog szokványosnak tetszett, 
mégis kiábrándította Hajnit. Nem így képzelte. Ez a fiú nem az ı esete. El is küldte pár nappal 
késıbb. 

Azt képzelte, ha jön az igazi, a nagy İ, azt megismeri az ember, pontosabban, az ember lánya. 
Megdobban a szíve, jelez, vagy valahogy ráérez. Érettségiig aztán nem jelentkezett az Igazi, akik 
feltőntek a láthatáron, azokkal épp csak eltelt az idı. 

A nagy változást a televíziós szavalóverseny hozta, ahol feltőnt egy nagyon komoly fiatalember, 
kifejezett szavaló tehetség. Az 1970-es években jártunk. Hajni a képernyın át belé szeretett. 
Termetre csak középmagas ugyan, de hangja bársonyos, mélyrıl tör fel, és száguld a térben, amikor 
a verset mondja. Heves izgalom fogta el a lányt, amikor az új kedvenc megnyerte a versenyt egy 
ismert Nagy László verssel.  Az átjárt izgalom mélyén valahogy mégis érezte, hogy nem lesz ebbıl 
semmi, mert az ilyen celebek tele vannak hódolókkal, mindenféle szereplésekkel, ahol elkényeztetik 
a frissen felfedezetteket, megközelíthetetlenné válnak kívülrıl jövık számára. 

Hajnit közben felvették az ELTE jogi karára, szorgalmasan bejárt az elıadásokra, bár 
szívesebben lett volna valamelyik bölcsész szakon. Tervbe vette, hogy bármi áron, de megpróbál 
átmenni a másik karra, majd bekönyörgi magát bármelyik szakra, mindegy, csak ott legyen. 

Barátnıkre már szert tett az évfolyam-, és csoporttársak közt, de kedvére való fiú – pláne, aki 
érdeklıdne is iránta – nem jelentkezett. Sőrőn látogatta a kari büfét, hogy ha elkezd fájni a gyomra 
elıadás közben, legyen kéznél valami uzsonna féle ennivaló. Egy ıszi borongós nap délelıtt épp 
elıvette a büfében vett szendvicset az elıadás közben, amikor az ajtóban megjelent a tv-s 
szavalóverseny gyıztese. Körülnézett, majd leült az egyik padba. Hajni formális szédülést érzett, 
felkavarodott a gyomra az idegességtıl, gyorsan visszatette a szendvicset a táskájába. Ez csak a Sors 
keze lehet, amely idehozza neki a fiút, akibe hónapok óta szerelmes. A továbbiakban nem figyelt 
már az elıadóra, melegség öntötte el, a pulóverét is le kellett venni, csak egy blúz maradt rajta. 

De hogy lehetne a közelébe kerülni? Emlékezett a nevére, Baranyai Szilárdnak hívták a fiút, de 
Hajni nem tudta, mit csináljon. Leszólítsa, írjon neki üzenetet az egyetem tacepaójára, várja meg, 
amíg Szilárd felfedezi az érte rajongó lányt, és talán megtetszik neki? Rémes dilemma, mire idáig 
jutott, vége lett az elıadásnak, „imádott szerelme” kimenekült a terembıl, Hajnit észre sem vette. 

A feladat összetettnek tőnt, de nem volt reménytelen. Kiment a terembıl, leszaladt az aulába, 
majd még az utcára is kirohant, hátha meglátja Szilárdot, de a fiú köddé vált. Eszébe jutott a dékáni 
hivatal. Itt intézik a tanulók adminisztrációját. Bekopogott, majd benyitott. Valami ürüggyel kezdte, 
egy jövedelemigazolási papír iránt érdeklıdött, nem is figyelt a válaszra. Aztán megkérdezte, hogy 
Szilárd hallgató-e itt, a jogi karon? Az ügyintézı készséggel elıvette a mappáját (hol volt még a 
számítógépes nyilvántartás?), kereste a nevet, de nem talált ilyen nevő hallgatót. A közönyösen nézı 
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adminisztrátor aztán megjegyezte, hogy az elıadásokra külsısök is szoktak járni, hiszen minden 
elıadás nyilvános. 

A következı héten már Hajni úgy ült be az elıadásra, mint a vadász a magasan álló lesállásba. 
Nem volt szerencséje, Szilárd nem jött el. İrjítı ez a parttalan várakozás, pláne, amikor másnap 
váratlanul meglátta a fiút a közeli Papnövelde utcán egy kisebb társaság közepén. Épp ı mesélt 
valamit a többieknek, akik figyelmesen hallgatták, majd mindannyian nagy kacagásba fogtak. A 
társaságban lányok is voltak, Hajni rögtön kombinálni kezdett, biztos, az egyik lány Szilárd „csaja”. 
Egyre idegesebb és kedvetlenebb lett az üggyel kapcsolatban. 

Legalább lenne alibi fiúja – gondolta Hajni, elterelné a gondolatait. Az egyetemista fiúk többsége 
azonban valahogy nem ismerkedett az évfolyamos lányokkal, s fıként nem udvarolt, a közönyöst, az 
érdektelent kommunikálta a külvilág felé. Gondolataiban azonban mindig Szilárdhoz tért vissza, azt 
érezte, csak ez a srác kell neki, és össze kell jönnie a dolognak.  

Hamarosan fordulat következett be. Egyik délelıtt a büfében állt sorba kávéért, sütiért, amikor 
meglátta Szilárdot, mintha keresne valakit itt a büfében, megállt az ablaknál, és leste a ki-, és bejövı 
egyetemistákat. Hajninak ırülten vert a szíve, lüktetett a pulzusa, amikor odalépett Szilárd elé, és 
megszólította. Sikerült érzelmeit leplezve beszélni hozzá: Idejársz a jogira? Múltkor láttalak Római 
jogon. Szilárd nem lepıdött meg, pedig Hajnit sosem látta korábban, nyugodtan válaszolt, ez végül is 
mindennapos rutin beszélgetésnek számított. Nem, orosz-magyarra járok a Bölcsészen, csak érdekel 
a Római jog, néha átjövök, belehallgatok. 

Néhány kérdést még tisztáztak, Hajni persze elıjött a szavalóversennyel, gyorsan gratulált az 
elıtte álldogáló gyıztesnek, ez bizonyára jó pontnak számít a fiúnál. Szilárd nem volt meghatva, 
válasz nélkül hagyta a gratulációt, mintha terhére lenne ez a fajta ismertség. Arról kezdtek 
beszélgetni, milyen szabadidıs programok, egyetemi szakkörök léteznek, ki melyikre jár, mennyi 
olvasnivalója van, odébb van még a vizsgaidıszak, és hasonlók. Felmerült a Surányi Ibolya féle 
szavalókör, amit a Bölcsészkaron tartottak. Hajni eldicsekedett azzal, hogy beiratkozott hozzájuk, 
mert ı is szeret verset mondani. Azért szólt errıl, mert reménykedett, Szilárd majd kapva kap rajta, 
és ı is fog járni Ibolyához, így gyakran találkozhatnak. Ez nem volt igazán nyerı, egy verseny-
gyıztes már nem akar holmi „szavalóiskolába” járogatni, ı már messzebbre tekint. A beszélgetés itt 
be is fejezıdött, a fiú az órájára nézett, mennie kell, gyorsan elköszönt s elviharzott. 

Ez is több a semminél. A következı Római jogon ismét ott volt Szilárd, Hajni látta bejönni az 
ajtón, odanézett, s integetett neki, üljön mellé. A fiú látta az invitálást, de nem mellé, hanem mögé 
ült. Nem beszélgettek, mert az elıadó csendet parancsolt. A végén Hajni hátrafordult, s a büfébe 
invitálta a fiút, igyanak egy tonikot, biztos ı is szomjas. Sajna, nem talált a dolog meghallgatásra, 
ezúttal az volt a kifogás, hogy haza kell utaznia Pápára [mert hogy ott laknak a szülei], siet a 
pályaudvarra, megy a vonata. 

Hajni gyanakodni kezdett, biztosan ı, Hajni, átható tekintetével elárulja, hogy szerelmes a vonzó 
srácba, és ezért az menekül elıle. Vissza kell fognia magát. Eltelt két hét, közben nem látták 
egymást, úgy tőnt, ennyi volt az egész, el is felejtheti. Aztán ismét felbukkant a lány titkos szerelme, 
méghozzá a fıbejárat elıtt futottak össze, csodák csodája, Szilárd ezúttal még mosolygott is, mintha 
örülne a találkozásnak. Rég láttalak, szabadságot vettél ki? – viccelıdött a fülig szerelmes Hajni, 
mire a fiú elnevette magát, és felajánlotta, hogy üljenek be a Véndiák nevő eszpresszóba, amit 
akkoriban sok egyetemista látogatott, szemben volt a jogi kar bejáratával, fiatalos kinézetet mutatott, 
félhomály, kávé és konyak illata terjengett a belsı térben. Beültek, de mindkettıjüket feszélyezhette 
a majdnem üres presszó csendje, inkább a megszokott kávét, narancslét itták. Fesztelenül kezdtek 
beszélgetni, kiderült, Szilárdnak van egy ismerıse a Surányi féle szavalókörben – Kapos Ildikó -, 
tıle hallotta, hogy Robert Burns verseit elemzik, tanulják, de volt már Janus Pannonius mősoruk is 
az Egyetemi Színpadon. Neki, a verstanulás, szereplés lételeme, az I. díj megnyerése csak 
ugródeszka volt, mert nagyobb tervei vannak, történetesen a Színmővészetire akar bejutni. És az 
orosz-magyar szak? – kapaszkodott ebbe Hajni, mintha neki a Bölcsészkarra járó fiú lenne a 
biztosabb pont, nem a színiakadémiára járó. Hát oda biztos volt, hogy felvesznek, felvételi nélkül 
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kerültem be – vallotta be a hıs díjnyertes -, viszont innen már könnyebben tudok átlovagolni a 
színészetire, vagy a rendezıire. 

Igen, így kell ezt csinálni. İ meg a Bölcsészre akar átlovagolni, de ha nem kezdi el most, abból 
se lesz semmi. Érezte, hogy túl nagy falat ez a srác, nem fog vele semmire menni. De próbálkozott 
mégis, ilyen könnyen nem adja fel. Egy hirtelen elhatározással a hétvégi programra terelte a szót, 
egy irodalmi estet javasolt a Nagymezı utcai kis színházba, elıtte náluk, Hajniéknál találkoznának, 
az ı Podmaniczky utcai [akkor még Rudas László utcának hívták] lakásuk amúgy is ott van a 
közelben. Gyere hozzánk du. 4-re, akkor még lesz idınk beszélgetni, mielıtt az Irodalmi Színpadra 
megyünk! Igen merész volt az ajánlat, de nem ütközött ellenállásba. Jókedvően váltak el, ki-ki ment a 
napi soron lévı dolgára.  

Hajni most kezdett el igazán félni a szombattól. Miként fogadja, mivel kínálja, bemutassa-e a 
szüleinek? És akkor ı is tetszik a fiúnak, azért jön el? Vagy hívják ıt mások is, és mindenhová 
elmegy? Megannyi kérdés, amelyek mind megválaszolatlanul maradtak.  Szombatig még két nap 
volt hátra, halálra izgulta magát, hogyan rendezze a lakásuk kisszobáját, ami az övé volt, de a szülei 
nagyszobájából nyílt, szóval, jobb lenne, ha anya, apa nem is lennének ekkor otthon. Készült itallal, 
harapnivalóval, de legfıképpen lelkileg készült a fiú fogadására. 

Szombat délután már fizikálisan rosszul volt, pulzusa százhúsz fölé ment az idegességtıl, amikor 
csengettek. Csak apja volt otthon, aki viszont amúgy is a konyhában barkácsolt valamit, Hajni ajtót 
nyitott, beengedte Szilárdot, aki udvariasan köszönt apjának, kabátját felakasztotta az elıszobában, 
természetesen viselkedett mindvégig. A kisszobában ültek le az íróasztal elıtti székekre, mivel a 
kisszoba nem volt alkalmas vendégfogadásra, a nagyszobába viszont nem akarta leültetni, az rideg 
volt és öreges ízléső. Most próbálta a konyakot kínálásra, de Szilárd szabadkozott, valami könnyebb 
italt kért. Hajni így maga sem ivott a konyakból, kólát meg tonikot hozott be a hőtıbıl. 

Szilárd a süteménybıl is csak egyet vett, nem volt rá hatással a házi zserbó, sem a sajtos rúd. 
Viszont szívesen válaszolgatott Hajni kérdéseire. Kik a szülei, van-e testvére, mikor gondolt 
átiratkozni a színmővészetire? Szilárd mesélt magáról, szeretteirıl, de Hajnitól nem kérdezte meg 
ugyanezeket. Az is kiderült, hogy egyidısek, csak pár hónap különbség van köztük – Szilárd javára, 
ugyanis öt hónappal ı fiatalabb Hajninál. A hangulat egyre jobb lett, sokat nevettek egymás 
szövegein, mintha minden stimmelne kettejük között. Az volt az érzése, hogy az Isten is egymásnak 
teremtette ıket. 

Elmúlt hat óra, indulni kellene az Irodalmi Színpadra, éppen Babits-est van, amire mindketten 
kíváncsiak. Hajni már szédült a felgyülemlı érzésektıl, odahajolt Szilárdhoz, és szájon csókolta. A 
fiú visszacsókolta ugyan, de folytatni nem akarta a felfokozott szerelmi jelenetet, és nem is mondott 
semmit. Elhúzódott, felállt, elnézést kért, és sürgıs dolgára hivatkozva elbúcsúzott Hajnitól. Mire 
Hajni észbe kapott, hogy miért nem mennek a Babits-estre, Szilárd már becsukta maga mögött az 
ajtót. Irtóztató volt a csend, ami a becsukott ajtó mögött maradt. Az ágyra dobta magát, és befúrta 
fejét a díszpárnába, hangtalanul sírt egy órát. A Babits-estre egyedül nem ment el. 

Ritka szörnyő hétvégéje volt. Csak feküdt az ágyában, szeme beduzzadt, homlokán vizes 
borogatás volt még vasárnap is. Apja egyszer megkérdezte: Ki volt ez a fiú, aki becsapta az ajtót 
maga után? Vajon udvarol neked? Olaj volt a tőzre apja kérdése, legszívesebben felrobbant volna. Á, 
dehogy udvarol, pusztán évfolyamtársam, megbeszéltük a feladott házi dolgozat témáját – hazudta 
apjának, miközben szenvedett, mint a kutya a csalódástól és a szégyentıl. Szerencsére anyja nem 
volt otthon, nem találkozott Szilárddal, apja nem mondott neki semmit az ügyrıl. 

Nyilvánvaló volt, hogy a dolognak egyszer s mindenkorra vége. A csók megszégyenítı volt, de 
Hajni mégis belekapaszkodott. Lehet, hogy mégis folytatni kéne valahogy ezt a kapcsolatot, meg 
fogja keresni a fiút, és ráveszi, valljon színt az ügyben. A következı héten átment a Bölcsészkarra, 
kinézte, mikor van Szilárdnak évfolyamelıadása, és lesbe állt a tanterem bejáratánál. Kedden nem 
volt sikere, a fiú nem jött az elıadásra, viszont csütörtökön pont meglátta, hogy közeledik a terem 
felé. Odaállt elé, és indignálódott hangon bejelentette, beszélniük kell, szánjon rá tíz percet. Szilárd 
nyugodtan állt kötélnek, semmiféle érzelem nem mutatkozott rajta. A beszélgetés legfeljebb négy-öt 
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percig tartott, és csak tovább rontotta a helyzetet, nemhogy javította volna. Tulajdonképpen a 
szituáció nevetségessé vált volna, ha Hajni kérdıre vonja a srácot, miért csókolta vissza, ha nem 
akarja folytatni a kapcsolatot, egyáltalán miért jött föl hozzájuk, miért hitegette azzal, hogy együtt 
mennek szavalóestre? Nem is tudta, mit akar Szilárdtól, inkább csak ı várt valamit, talán azt, hogy a 
fiú kér majd elnézést a hirtelen távozása miatt, vagy ı hívja el sétálni, beszélgetni, és akkor már 
zavartalanul csókolózhatnának. Ezt várta, de hiába. 

Ehelyett Hajni lesütött szemmel arról beszélt, hogy ı félreértette a szombat délutáni találkozást, 
és igaz-e ez, vagy nem értette félre, és akkor megint találkozhatnának. Ez volt a lehetı legrosszabb 
megoldás, mert erre pofoncsapás következett – nem valóságos, hanem képletes, ám letaglózó. 
Szilárd a legnagyobb lelki nyugalommal fejtette ki, hogy semmi további szándéka nincs Hajnival, ı 
elment hozzájuk, mert kedvesen hívta, de nem akar vele járni, mert van már kedvese, méghozzá 
éppen az a Kapos Ildikó, aki a Surányi Ibolya szavalókörébe jár, és igen jól megvannak egymással ez 
idı szerint. Máskülönben pedig, miatta jár át a Jogira, néha ott találkoznak, mert Ildikó is jogásznak 
készül. Szóval, tényleg félreértés volt a dolog, de nem Szilárd, hanem Hajni értette félre a csókot. 

Bocs, sajnálom – ennyit tudott Hajni kinyögni – akkor szia! Szilárd nem kért bocsánatot, és nem 
is köszönt vissza, csak bemutatta még utoljára varázslatos mosolyát, megfordult, bement a terembe. 
Hajni leforrázva állt még néhány percig a folyosón, aztán hazament, és beteg lett. A szégyenbe 
betegedett bele, abba, hogy kitette magát egy ilyen hülye helyzetnek, amiben ı lett az egyértelmő 
vesztes fél, aki végül hoppon maradt, a másik pedig cinikusan tovább lépett.  

Ami történt, nem volt tragédia, csak egy kis csalódás, amit Hajni huszonegy évesen szenvedett 
el, és nyugodtan el lehetett felejteni, vagy nevetni rajta, hiszen az élet sok-sok kalandot, szerelmet, 
nem remélt hódításokat tartogatott számára (ezt azért akkor még nem lehetett elıre látni), ugyan mit 
számított ez a fricska, amit egy elkényeztetett szépfiú mővelt vele. Ráadásul érezte, hogy nem ı 
viselkedett félreérthetı módon, hanem az udvarlót játszó másik fél. Utólag ez bizonyosnak látszott. 

Az egyetem befejezéséig néhányszor találkozott Szilárddal, aki mindig udvariasan köszönt, de 
más nem történt. Késıbb összefutottak a Bajor Gizi Múzeumban is, majd évek múlva a Ferenciek 
terén látta Szilárdot ácsorogni egyedül. Távolról nézték egymást mintegy öt másodpercig, aztán 
Hajni továbbment, Szilárd maradt a tér közepén, ekkor már nem nézte Hajnit. Ez volt az utolsó 
közös pillanat. 

 
 

 
 
 

Zemplén, Komlóska – Poljana 
 

Fotó: SZABÓ MÁRTA 
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FANTAZY 
 
MÁNDY GÁBOR 
 

Egy város titkok nélkül 
 

  – Na, ehhez mit szólsz? Valaki máris észrevett. És érdeklıdik irántad.. 
  – De kicsoda? Én egyáltalán nem ismerem – mondtam zavartan. 
  – Kinyomozzuk – mondta Theresa, és Rob is érdeklıdve odahajolt. 
  Nyomogatták a gombokat és lapozgattak a felbukkanó képernyık és adatsorok között, 

majd Theresa elkezdte sorolni: „Eva Rudner, 31 éves, szingli, foglalkozása kereskedı, évi 
fizetése 47 ezer dollár, mindenféle biztosítása van, középiskolát és két szaktanfolyamot 
végzett, elvált, van egy 5 éves kislánya, a volt férje Bill Gringer, 40 éves, csoportvezetı egy 
szállítási vállalatnál… – Akarod, hogy ıt is lenyomozzam?” 

  – Jézusom! Olyan hirtelen jött ez az egész. Nem hiszem, hogy készen állok arra, hogy 
máris felszedjek egy nıt, ráadásul egy gyerekes anyát, egy idegen városban… – nyögtem ki. 

  – Itt minden ilyen hirtelen történik – nevetett Rob. 
  És valóban. Már meg is jött a következı üzenet: „Látom, engem tanulmányoztok. 

Elkezdhetünk egy telekonferenciát is. Mit szóltok?” 
  Elámultam. Vendéglátóim noszogattak, hogy menjünk bele, ezért igent mondtam. De 

még nem tudtam, mibe megyek bele. 
  A megfelelı gombok megnyomása után megjelent a képernyın Eva. Egészen jól nézett 

ki. Az átlagosnál dundibb volt, de ez engem sosem zavart. Még egy pocakos nınél is 
élveztem, hogy olyan, mintha három melle lenne.. Ilyen vagyok. Hálás típus. 

  A társalgás egészen kellemes volt. De Eva nyomatékkal kérdezte meg, hogy van-e 
valakim. 

  – Pillanatnyilag nincs. De miért akarod tudni? Ez feltétele a barátkozásnak? 
  – Láttalak otthon, és arra gondoltam, hogy nem feltétlenül kellene egyedül töltened az 

estéidet. („Na, mit mondtam? A produkciód egy valóságos promóció is” – súgta oda 
Theresa.) 

  – Ez hízelgı, de azt nem a nyilvánosságnak szántam. 
  – Nálunk az nem számít. Egyébként ha látni akarsz zuhanyozás közben, erre is 

rákereshetsz. Egy szerény kóstoló, mielıtt személyesen találkozunk – mondta Eva. 
  („A rejszolásodat már harmincnégyen látták. És hét ember lájkolta is, öt nı és két férfi” 

– súgta közben Theresa.) 
  – Persze, szívesen találkozom veled, de nem túl gyors ez az ismerkedés? – 

aggodalmaskodtam. 
  – Ezzel ne törıdj, szívem. A banketten mindig a kaviáros szendvicsek fogynak el 

legelıbb. És aki túl sokáig méregeti ıket, az éhesen marad. Én az a típus vagyok, aki elsınek 
nyúl a finomságért, és csak késıbb töprengek. Tudod, a tett halála az okoskodás. Ezt egy 
angol hapsi mondta, de igaza volt. 

  Therese alig tudta visszafojtani a kuncogását. Mi beszélgettünk tovább. Evát érdekelte, 
hogy mivel foglalkoztam az elıtt, hogy N-be jöttem. Mondtam neki, hogy könyvtárban 
dolgoztam. Erre elhallgatott, majd félénken megkérdezte: 

  – Ó, akkor rém okos lehetsz. Nem mondtam valami butaságot? 
  – Nem. És különben sem számít. Tudod, én az olyan nıket szeretem, akik nemcsak 

szépek, hanem kedvesek és együttérzık is, akik akkor is kitartanak mellettem, amikor 
magatehetetlenül fekszem otthon. 
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  Eva hosszan hallgatott. 
  – Mi van? Ezzel elvettem a kedvedet? – kérdeztem. 
  – Nem. Csak az orvosi leleteidet próbáltam megkeresni, de nem jön be semmi. 
  – Új lakó vagyok itt, orvosnál még nem jártam. Csak pár napja csatlakoztam a 

kísérlethez. Miért? Annyira fontos az egészségi állapotom? 
  – A regisztráció közben le kellett volna adnod egy csomó igazolást. 
  – Mirıl? 
  – Sok mindenrıl. Hogy nem követtél el bőncselekményt, nincs fertızı betegséged, nem 

állsz orvosi kezelés alatt, nincs elmebajod meg ilyesmik. 
  – Hát, ezek szerint még nem dolgozta fel a rendszer az egészségi és bőnügyi adataimat. 

De addig nem is akarsz találkozni velem? 
  – Ez egy kicsit kockázatos – vallotta be Eva. – De azért csak nyugodtan nézd meg, 

ahogy meztelenül zuhanyozok. Kíváncsi vagyok, tetszem-e. 
  Hát, ez az ismerkedés egyelıre megszakadt. De Theresa mondta, hogy ne adjam fel. 

Közben tovább figyelte a fotel mögötti erotikus elıadásom nézettségét. Már több mint százan 
látták, ötvennyolcan lájkolták, és a megosztások száma is egyre nıtt. 

  – Lassan valóságos sztár leszel – mondta nevetve. 
  – De azért ezt nem értem – mondtam. – Miért engem néznek, amikor mindenki mindent 

a nyilvánosság elıtt csinál, ezek szerint? 
  – Ó, a mi szeretkezéseinknek is egészen jók a mutatói – mondta Rob, némi büszkeséggel 

a hangjában. – Van egy kumulatív index is, ami szerint egész jól állunk a szerelmesek 
virtuális vetélkedésében. Az aktusaink közül 13 bekerült a legnézettebb ötszázba. És sokan 
lájkolták a fürdéseinket, még azokat a sétákat is, amelyeket kéz a kézben tettünk a parkban. 
Mert nem csak a szex érdekli az embereket, hanem az érzelmek is. És ha tudni akarod, az a 
jelenet, amikor Theresával beszélgettél, rajtam kívül még hatvanöt embernek tetszett (ezen 
belül 52 volt a nık, 14 a gyerekek száma). 

  – És ez benneteket egyáltalán nem zavar? – kérdeztem. 
  – Nincs semmi rejtegetnivalónk – mondta Theresa, és mosolygott. 
  – De például az oktatói munkában nem baj, hogy a gyerekek is bekukucskálnak a 

hálószobátokba? Hogy tudsz elébük állni úgy, hogy elıtte már láttak tökéletesen meztelenül, 
látták, hogyan élvezel és hogyan törlöd a fenekedet? 

  – Persze lehet, hogy miközben ott állok elıttük, néhány fiú a meztelen nıt látja 
(emlékezetbıl vagy  képernyı-másolatként is), de amikor a tesztekre vagy az osztályozásra 
kerül sor, akkor mégsem nı vagyok a szemükben, hanem a tanár. Akkor csak az számít.. 

  – A meztelenség, a szex, az erotikus fantáziálás hozzátartozik az élethez – szólt közbe 
Rob. – És a gyerekeket sokkal jobban érdekli a sztárok viselkedése, tetoválása, nemi élete, 
mint amennyire mi érdekeljük ıket. Úgyhogy ezzel együtt lehet élni. 

  – Jó, tudom, hogy ez egy kísérlet, és egyszer véget fog érni. De addig is, én 
megpróbálok minél ritkábban szerepelni a közösségi médiában. Mit javasoltok, mit tegyek? – 
kérdeztem, némi kétségbeeséssel a hangomban. 

  – Ez egyéni ízlés kérdése – mondta Rob. – Ha csak sétálsz, olvasol, könyvtárba jársz, 
keveset beszélsz és azt is visszafogottan, akkor nem lesz belıled szenzáció. 

  – Ez így van – értett vele egyet Theresa. – De nehogy azt hidd, hogy az intelligens 
kinézető, jóképő, csendes pasikat nem veszik észre az olyan nık, akiknek éppen ilyen társ 
kell. Így is minden lépésedet követni fogják. És jelentkeznek. Az a legjobb, ha kidolgozol egy 
stratégiát arra, hogy hogyan rázd le ezeket a nıket, de úgy, hogy ne bántsd meg ıket. Mert 
persze ebben a rendszerben a sértı megjegyzéseknek is utána lehet keresni, és isten ments, 
hogy egy egész várost magadra haragíts. 

  És bizony, nagyon kellett vigyáznom. Igaz, hogy az elsı napi performanszom lassan 
kiment a divatból, de sokan hozzászóltak az Evával, Theresával és Robbal folytatott 
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beszélgetésekhez is, pro és kontra. Úgyhogy egy kissé ideges voltam, amikor a helyi 
könyvtárba mentem, állásinterjúra. 

  Ott is egy hölgy fogadott, ı volt az igazgató. A kezében ott volt az összes addigi 
szakmai életem kivonata, valamint egy összeállítás arról, hogy miket mőveltem az N-be 
érkezésem óta. Bemutatkoztunk. Susan Bradford 38 éves, értelmes kinézető nı volt, egyetemi 
diplomával, de még a PhD-jén dolgozott. Elvált, két gyerekkel. A városka színjátszó 
egyesületét támogatta, színdarabokkal, és néhány kisebb szerepben ı maga is fellépett. 
Szabadidejében szívesen kerékpározott, a számítógépén hetente megnézett egy-két 
mővészfilmet és a többi és a többi. (Mindezekbıl nemcsak az látszik, hogy egy értelmes és 
mővelt asszonyról van szó, hanem, hogy én is alaposan utánanéztem a beszélgetésünk elıtt.) 

  – Mister White, szeretettel üdvözlöm kis könyvtárunkban. Látom, hogy már megkezdte 
a városunkba való beilleszkedését, és sok kapcsolatra is szert tett. Ma reggelig már 426 
személlyel alakult ki ilyen-olyan kapcsolata. Ez fontos, mert a könyvtárosoknak benne kell 
élniük a településben, méghozzá nemcsak fizikailag, hanem az emberek tudatában is – 
mondta, és az arca derős volt, semmiféle iróniát nem tudtam felfedezni rajta. De ı láthatta, 
hogy mire gondolok (úgy látszik, az, hogy mindenki mindent tud a másikról, még erısebben 
kifejlesztette az empátiát, szinte kitalálják egymás legtitkosabb gondolatait is). 

  – Sajnálom, hogy egy bizonyos meggondolatlan cselekedetem, amit nem kívánok 
részletezni, a kelleténél is jobban felhívta rám a város lakóinak figyelmét. Erre a jövıben 
jobban oda fogok figyelni – mentegetıztem. 

  – Nem kell részleteznie. Láttam – mondta Bradford asszony, és ezúttal egy halvány 
mosoly is átsuhant az arcán. 

  – Látta? – lepıdtem meg. – Hogyan? 
  – Nem elsı kézbıl. De a tájékoztató könyvtárosunk, Jane, felfedezte, és továbbította, 

azzal, hogy „nem ezt a palit akarod felvenni?” 
  – És? Ez az epizód nem tette tönkre az esélyeimet? 
  – Miért tette volna tönkre? Ha akarja, annak is utánanézhet, hogy Jane hogy élvezett el a 

gyepmesterrel. Minden fenn van a közösségi hálón. Mondja, meg tudja mondani, hogy ma 
milyen színő bugyit vettem fel? Mert ennek is utánanézhet. Nincs semmi elrejtve. 

  – Sajnálom, de nem néztem, ahogy felöltözött. 
  – Nagyon helyes – nevetett. – Mindent szabad, de semmi sem kötelezı. Tudja, ha 

George Soros még élne, megnyalná a tíz ujját. Ez az igazi „nyílt társadalom”. 
  – Nem hinném, hogy erre gondolt. A gondolatok szabad áramlásához nem kell 

bekukucskálni mások vécéjébe. 
  – Meglehet. De ha minden nyilvános, akkor összeesküdni sem lehet a közösség ellen. 

Akkor nem lehet következmények nélkül csalni, hazudni, félrevezetı reklámokat készíteni, 
hiszen minden kiderül. 

  A továbbiakban már elsısorban a szakmai kérdésekrıl beszélgettünk. Bradford asszony 
sok kérdést tett fel olyan dolgokról, amelyek nem szerepeltek az önéletrajzomban, a 
publikációs listámon, rákérdezett a kedvenc olvasmányaimra (a közösségi adatbázisban 
elsısorban az utóbbi néhány év vásárlásai szerepeltek, nem kapcsolódott még teljesen össze 
az új rendszer a régivel, amelyik egyébként is sokkal jobban védte a használók személyiségi 
jogait). 

  Úgy láttam, hogy mindennel meg volt elégedve, és ez érzıdött a stílusán is. Az interjú 
vége felé mosolyogva azt mondta:  

  – Mostantól kezdve hívj Susannak! Van szabad állásunk, a „titkok nélküli város” projekt 
még nem keltette fel sok könyvtáros érdeklıdését. 

  – Valószínőleg konzervatívak és bezárkózók, nem szívesen tárulkoznak ki – mondtam. 
  – Igen. De egy igazán nyílt társadalomnak nyílt polgárokra és nyitott gondolkodású 

kulturális munkatársakra van szüksége. Gyere vissza holnap, akkor körbevezetünk, és 
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megbeszéljük a pontos beosztásodat. Most az építésszel találkozom, a könyvtár bıvítésérıl 
beszélgetünk. Itt lesz majd a városi színház állandó helye, egy gyerekklub és hasonlók. A 
részletek kidolgozásában számítunk a szakmai ötleteidre! 

  A könyvtárból hazafelé sétáltam a parkban. Megint ott volt Theresa, de épp felállt, hogy 
visszamegy az iskolába. Örömmel üdvözöltük egymást. 

  – Látom, minden rendben – mondta. – Megkaptad az állást. Gratulálok! 
  – Honnan tudod? 
  – Jaj, hogy kérdezhetsz ilyet! Természetesen élıben követtem a beszélgetésedet az 

igazgatónıvel. Te már a baráti körömhöz tartozol, és érdekelt, hogy jutsz át ezen az 
akadályon. De most meg vagyok nyugodva. Jó helyed lesz ott neked. 

  – Örülök, hogy így gondolod. De miért vagy ennyire biztos ebben? 
  – Az állásinterjú elıtt is oda kapcsoltam, és a lányok oda voltak érted. Aztán amikor 

kijöttél, Bradford asszony közölte a többiekkel, hogy fel vagy véve, és ujjongtak. Féltékennyé 
is tettél. 

  – Hogyhogy? Rájuk vagy féltékeny? 
  – Nem, nem. Hanem hogy milyen könnyő dolgod lesz. Bezzeg nekem nem örültek 

annyira, amikor felvettek matektanárnak. 
  – Gondolom, itt is több a nıi pedagógus, mint a férfi. 
  – Igen. Mert bár a meztelen kolleganık látványa vonzza a pasikat, a titkok általában, a 

mindenki más titkaiban való turkálás meg inkább a nıket hozza izgalomba. 
  Este meglátogattam ıket, Theresa jól fızött, utána pedig ittunk az én karrieremre. 
  Másnap Jane fogadott, ı vitt körbe. 
  – Lányok, itt az új kollégánk. Az a fiatalember. És alattam fog dolgozni.  
  Erre mindenki jót kuncogott. Kivéve egy magas, sötét hajú, vékony kolleganıt, Joant, 

aki csak barátságosan mosolygott. (Ezzel azonnal belopta magát a szívembe.) 
  Jane megmutatta az irodámat, és egy listán átadta a munkaköri kötelességeimet. Egymás 

mellett dolgoztunk, szótlanul. De egyszer Jane közel hajolt hozzám, és suttogva megkérdezte: 
„Bordó vagy barna?” 

  Nem értettem a kérdést. A lány kacsintott egyet, de ezzel sem jutott közelebb. 
  – Nem értem. Minek a színét kérdezed?  
   – Hát az alsónadrágod színét, fiúka. 
     – Miért érdekel? – kérdeztem megütközve. 
  – Beavatási szokás – felelte Jane. A többiek is felkapták a fejüket, és vigyorogtak. 
  – Tudod, minden új munkatársunkat meglessük, amikor az elsı nap felöltözik, hogy 

munkába jöjjön. Sok múlik a bugyi vagy a gatya színén. 
  – És? 
  – Ma reggel mindegyikünk megnézte, ahogy felöltözöl, és nem tudunk megegyezni a 

gatyád színében. Ami benne van, azt láttuk, és mindannyiunknak tetszett, de az árnyék miatt 
a felvételen nem egyértelmő a színe. Megmutatnád? 

  – Ne haragudj, Jane, most nem mutatom meg. Mert semmi jelentısége sincs. Tudod, egy 
férfi nem azt az alsónemőt veszi fel, amelyik egy adott alkalomra a leginkább megfelelı, 
hanem azt, amelyik éppen tiszta. Vagy amelyik legelıbb a kezébe akad. 

  – Ezt nem hiszem el – mondta Jane. A többiek is kételkedve néztek. 
  – Mióta van nálatok ez az alsónemő-nézegetı szokás? 
  – Elég régóta. 
  – És azt gondoljátok, hogy én is megnézem, hogy hogyan öltözködtök? 
  – Feltételeztük. 
  – Akkor értem. 
  – Mit? 
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  – Hogy miért feltételezte Susan is a felvételi interjún, hogy meg tudom mondani a 
bugyija színét. 

  – És nem tudtad megmondani? 
  – Persze hogy nem. Lehet, hogy ez benneteket érdekel, de engem egyáltalán nem. 
  – Az sem, hogy mi van belül? 
  – Az inkább. De nem leselkedve, hanem kölcsönös megegyezés alapján. 
  Ezzel a téma lezárult, és dolgoztunk tovább. Hosszú volt a nap, de volt egy fél órás 

ebédszünet. Ki akartam szaladni a szomszédos élelmiszerüzletbe, de Joan, a magas, vékony, 
barna hajú kolleganı megelızött. 

  – Hoztam neked egy gombasalátát és csokis fánkot. Ezek a kedvenceid, ugye? 
  – Igen. De honnan tudod? 
  – A bankkártya-adataid szerint amióta itt vagy, minden másnap ezt ebédeltél. És ma 

éppen másnap van. 
  – Eltaláltad – mondtam, és alaposan a szemébe néztem. Tényleg figyelemreméltó 

teremtés. Egy picit csúnyácska, de figyelmes. És nem az öltözködésemet figyeli, hanem az 
ebédelési szokásaimat. 

  Ezt a dolgot nem akarom nagyon részletezni. A lényeg az, hogy Joan és én egyre jobban 
megkedveltük egymást, sok idıt töltöttünk együtt. 

  Ez persze nem kerülte el a kolleganık és a barátaink figyelmét. Egyre többet célozgattak 
arra, hogy lám, megtalálja zsák a foltját, és ha véget ér szociálpszichológiai kísérlet, majd 
utána is együtt maradunk, hiszen annyira összeillünk. 

  Persze jelentkeztek az ellendrukkerek is. Evának is feltünt, hogy egyre gyakrabban látja 
Joant a képen, amikor csak utánam nyomoz, és mások is csalódásuknak adtak kifejezést, 
látva, hogy más lett a választottam. 

  Még Theresa is egy kicsit másképpen viselkedett ezentúl. Érzékeltette, hogy eddig is 
csak barátok voltunk, de mostantól még inkább. Úgy látszik, egy kicsit a nıiességének is 
hízelgett, hogy bennem talált egy – régi kifejezéssel élve – házi barátot, akivel nem kell 
megcsalnia az urát, de azért fürdeni lehet a hódolatában. Hát, ilyen az élet. 

  Jelentkezett egy Irina nevő nı is, aki minden apropó nélkül elküldte nekem Joan 
egészségi vizsgálatának a leleteit, amelyekbıl kiderült, hogy egymás után több súlyos 
betegségen is átesett, és a soványsága is egy ismeretlen kórnak köszönhetı. 

  – Rendben van – gondoltam. Ezután még nagyobb szeretettel és odafigyeléssel fogok 
bánni vele. Mert nekem nem egy vetkızı és szexelı vadmacska kell, hanem egy szelíd, okos 
teremtés, aki a szívében hordja a szépségét, nem pedig a kozmetikumokkal agyonkezelt 
testén. 

   
* 

   
  Tulajdonképpen ezt akartam elmesélni errıl a szociológiai kísérletrıl. Pár évet lehúztam 

ott, és megtanultam élni az abszolút nyilvánosság eszközeivel. A munkámat jól végeztem, 
meg voltak velem elégedve. Joan és én összeköltöztünk, és boldogok vagyunk. Amikor 
visszajöttem New Jerseybe, ı is jött velem. Az egyetem és az Unesco által szervezett kísérlet 
befejezıdött, megköszönték a részvételünket, de a mi kettınk kísérlete azóta is zavartalanul 
folytatódik. 

 
 

Vége 
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KÖVES JÓZSEF 
 

Legenda 

A Paradicsom nem gyümölcs, hanem Éden. 

Itt élt Ádám-Éva nyugalomban, szépen. 

Bıséggel termett mi szem-szájnak ingere, 

Ékességem vagy, mint Drezdának Zwingere 

mondta látnokian és bókolva Ádám, 

miközben hanyatt dılt Évája bal lábán, 

te vagy az én pálmám és mennyei mannám 

ha tudnék írni, most versekbe faragnám. 

Tehát szeretsz, Ádám? – kérdezte az asszony, 

ıszintén felelj, mert nagyon megharagszom. 

Vágyóan szólt Ádám:  nyugi,  a  jó Isten 

nem ád módot arra, hogy válasszak itten. 

Egyetlenem vagy, szó szoros értelmében, 

talán ezért is oly unalmas az Éden. 

  

 
 

http://megezmegaz.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1229526&fbclid=IwAR31huCbyA2w
keObjPZQzsuSZJLst4lcRs2PxKpYxXCPMclb_4GG-65suQI 
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:)) 
 

 
NYAKÓ ATTILA  
 
Gyer-mek-versike 
 
Csalitosban kicsi kecske, 
nem butácska, eszesecske. 
Ácsingózik bokron túlra, 
csalán csípi, bogáncs szúrja, 
 
csipketövis bırén csúszkál, 
azt sem érzi, csak kukucskál. 
Csurom vizes, el van ázva, 
mi a csuda hozza lázba? 
 
Fejtsük meg hát, gidánk titkát, 
na, gyerkıcök, vajon mit lát? 
(Biz’ ám, ilyen vágyódást kelt 
gidámból egy káposztáskert…) 
 

 
 

 
 

Grafika: TRAUTSCH TIMEA 
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VERMES GYÖRGY  
 
Haikuk 
(magyarul, angolul, a szerzı fordításában) 
 
 
İrült világban      In a crazy World 
Csak az ırültek lesznek    Only the crazy peoples are 
A normálisak!      Really normal 
 
Élet kocsiján      On the car of Life 
A hátsó ablak tisztább,    The rear window is cleaner 
Mint a szélvédı!     Than the windshield, no? 
 
Alkoholmentes     The alcoholfree 
Sır az elsı lépés a     Beer is the first step towards 
guminı felé!      The rubber woman 
 
 
Tiszavirágnak      The wing of day fly 
Szárnyacskája meglebben    Flutters over the water.- 
Temetı ének      Cemetery song 
 
A tiszavirág      The day fly's beauty 
Szépsége is egyben - a    Is the ugliness of death 
Halál csúfsága      At the same moment 
 
A tiszavirág      The day fly herself 
Az örök körforgása     Is the circulation of 
Az életünknek      Our everyday life 
 
A tiszavirág      The day fly herself 
Repül, párzik, majd elhull,    Is flying, mating, dying. 
Kis élı ciklus      A small, living circle. 
 
A tiszavirág      The day fly herself 
Rövid napba sőrített     Is the drama of the life 
Élet drámája      Pressed to a short day 
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HALÁSZ ERZSÉBET  
 

Körtánc 
 
A munkahelyemen estélyt rendeztek. Vacsora, bál. Diszkréten menekülni próbáltam a 

vacsora után, de elkéstem. Egy nagyon vidám körtánc alakult ki pillanatok alatt, valaki 
elkapott és behúzott a körbe. Sok éve táncoltam utoljára, kész csoda, hogy szinte azonnal 
felvettem a ritmust. A pillanat varázsa elszakította azt a láncot, ami menekülésre késztetett 
már jó ideje.  Csakhogy aki behúzott, az gyorsan ki is rángatott partnerének, és szorosan 
magához húzott… volna, de én eltoltam, megdermedtem. Megjelent a régi görcs, amit sehogy 
se tudtam az évek során úgymond feldolgozni. Még hozzám sem ért egy fiú, már azt néztem, 
hogy menekülhetnék. (Kislány koromban egy negyvenes, ötgyerekes „családapa” próbálta 
egyik kezével lerángatni a nadrágomat, a másikkal befogta a számat. Rúgtam, ahol értem, 
míg egyik rúgásom úgy célba talált, hogy elengedett. Elvörösödve, izzadva lihegte, hogy ı 
csak viccelt, ne próbáljak senkinek mást mondani, mert az apám bánja meg (a fınöke volt ez 
a férfiak gyöngye). Rosszkor jött az emlékkép: a partnerem könnyedén meghajolt, és 
faképnél hagyott. Nem volt már akadálya a menekülésemnek. 

Másnap délután egy újpesti kis téren szembejött velem. Zavartan álltunk egy percig, de ı 
hamar túltette magát, és megkérdezte, volna-e kedvem vele színházba menni este, mert van 
egy plusz színházjegye. Mősoron: Az Ördög és a Jóisten (Sartre). Elfogadtam. Volt mirıl 
beszélgetni elıadás után, sokáig gyalogoltunk. Olyan volt ez a beszélgetés, mintha sok éve 
ismernénk egymást. Hazakísért. Kézfogással búcsúztunk, de úgy tartotta a kezemet az 
övében, mintha mindig csak engem keresett volna – és végre megtalált.  

Karácsony közeledett. Mondtam, én a szüleimnél leszek. İ otthon dolgozik, mondta, de 
ha netán van kedvem a beszélgetést folytatni, felírja a címet. Telefon még nincs. Egy éve 
költözött, amikor kimenekült egy rémálom házasságból, megesküdve önmagának, hogy soha 
többé házasság, sıt belátható ideig nıt sem akar közelrıl látni. 

Karácsony másnapján édesanyám italt töltögetett pici poharakba. Súgtam neki: én nem 
iszom meg, inkább elvinném. A szemével intett, hogy menjek utána. A kamrában kis üvegbe 
italt töltve rám nézett: Csak nem? Végre van valakid? – Még nem tudom, anyukám, de most 
elmegyek.  

Magam sem tudtam, hogy hová megyek. Ám egyszer csak ott álltam az adott cím elıtt –, 
és becsöngettem. Soha olyan kitörı örömet még nem váltottam ki senkibıl, mint akkor. 
Annyira örült nekem, hogy szóhoz se jutott rögtön, csak kitárta az ajtót. Ott álltunk szótlanul 
a csepp elıszobában, kezem a kilincsen. Aztán leültünk egy csupa-könyv szoba kicsi 
asztalához egy pohár itallal és egy tányér pogácsával.   Ahogy próbáltam nyíltan elmondani a 
régóta cipelt csúf emléket, azt éreztem, hogy oldódik az „Isten ırizz, hogy hozzámérjen” 
iszonyata.  

A körtánc varázslata azt sugallta, hogy kössük össze az életünket. Házassággal. Azután 
jött a „lakva ismerjük meg egymást”. Kezdıdött egy csodálatos erdélyi körúttal, ahol az 
egyik férfi útitárs mellém lépett, a látottakról szólt valamit, míg a férjem fényképezett – , aki 
dühösen kiabálni kezdett, hogy menjek oda hozzá. Persze, indokot is talált, mivel én 
jegyzeteket készítettem a felvételekrıl, kérte, mutassam meg, hogy éppen mit írtam. (Esetleg 
egy telefonszámot?) Többen döbbenten nézték a jelenetet. Aztán a régi barátaim lassan 
elmaradtak. Mindegyikben talált valami kivetni valót. Neki nem volt  barátja. Mint elmondta, 
egy barátja volt, azzal „összejött” a volt felesége. Körülötte már szinte mindenki tudott a 
viszonyról, többen próbáltak célozgatni, de ı azt hitte, csak pletyka.  Ez akkora ütés volt, 
hogy bizalmatlan a barátságokkal. Rajtaütés-szerően jött elém a munkahelyemre, és naponta 
többször is odatelefonált. Nem találkozhattam nélküle senkivel, ha békét akartam otthon. 
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Aztán egyszer mégis csak elém állt. Mondta, ne haragudjak, nem bizalmatlanság, nem 
féltékenység ez irántam, de rajtam kívül nincs más kapaszkodója. Nemrégiben elvesztette 
szeretett munkáját, a tanítást. Régóta rossz szemmel nézték, hogy saját jegyzeteibıl tanít. Ez 
pedig nála nem valami feltőnési vágy volt, hanem csak feldolgozhatóbbá, érdekesebbé akarta 
tenni a tárgyat. Rajongtak érte a tanítványai. Nem mindennapi módon búcsúztatták, ma is 
elszorul a szívem az emlékétıl: szerenádot adtak búcsúzóul. Annyira megrázták a történtek, 
hogy nem bírta kiheverni. Infarktus következett. Az életét megmentették, de az állapota csak 
egyre romlott. 

  
Öntudatlanul, magatehetetlenül feküdt. Mondta az orvos, hogy ne vigyem már haza. 

Áthelyezik egy „másik” osztályra. Futva mentem a szobájába. Mint egy élettelen csomag!  
Sok- sok napon át fogtam a kezét, simogattam, szorítottam, beszélgettem hozzá suttogva, a 
hajdanvolt k ö r t á n c o t visszaidézve.  Egyszer csak megmozdult a keze. Ezt hamarosan a 
felülés követte, majd lassan, kapaszkodva, a járás. Úgy gondolom, a testi-lelki érintés 
visszahozott egy - egy pillanatot. Azt a villanást, ami akkor született, mikor táncolni hívott, és 
önmagának tett esküje ellenére feleségül kért.    

A kezelı-orvosa döbbenten nézte, ahogy a nyakamba kapaszkodva napról-napra többet 
lépeget. Egyszer csak a gyógytornász nem találta a szobájában. Már futottam a busztól a 
kórház felé, mikor megláttam, hogy ott ül a padon, ahol régen várni szokott. Minden nap 
azon fohászkodtam az Éghez, hogy még egyszer lássam azt, hogy vár a régi padunkon. A 
korlátba kapaszkodva, döcögött le a lépcsıkön. Hogy kettınk közül kinek volt nagyobb az 
öröme…Még kaptunk pár szép évet.  

Amikor egyedül maradtam, elveszetten bolyongtam a környéken. Egyik szomszédom ezt 
észlelve, elhívott egy csoportos kirándulásra. Környékbeliekbıl állt a társaság, kedvesen, 
szeretettel fogadtak. Ám egy régi barát is jelentkezett: hogy ı is egyedül maradt, miért ne 
próbálhatnánk meg együtt? – Talán valaki mással. Én maradok a kiránduló csoporttal, 
válaszoltam. Többé nem keresett. 

 
 
 

Fáklyászene 
 
Volt egyszer egy ember, aki fáklyás zenét kapott búcsúzóul a beosztottjaitól, mikor el 

kellett hagynia szeretett városát. 
Az alig-ablakú szoba-konyhás ház elıtt – ahol a szülei éltek, összefutottak a környék 

lakói akkor este. Ott volt a cigánylány is, akit ki kellett volna rúgnia, mert hiány volt a 
kasszában. Mikor elé tolták a papírt, nem írta alá, míg meg nem nézi az ügyet közelebbrıl. 
Behívta mindkét pénztárost. 

– Tudom, hogy nekem kell elmenni, mert cigány vagyok –, zokogta a tiszta ruhás, tiszta 
arcú fiatal lány, de én soha nem nyúltam a kasszához. Becsületszavamra. 

Jött a másik, aki igazán nem szenvedett önbizalom-hiányban. 
– Visszatettem volna most is – , csicseregte, de pont akkor jött az ellenır. 
– Hogyhogy? Máskor is kivett már? 
– De mindig vissza is tettem –, mondta a szıkére festett hajú, gondosan sminkelt 

fiatalasszony önérzetesen. – Egyébként meg az igazgató úr tudja, hogy én kinek a felesége 
vagyok? És nem lesz ilyen nagylegény, ha megmondom, hogy a maga felesége kinek a … 
Akkor is mondom, ha nem érdekli… 

Így tudta meg, amit sehogy sem akart a pletykákból elhinni, mígnem az „illetékes” 
megerısítette, hogy – Hát igen, de nem az én hibám, hogy nem éreztem magam nınek 
melletted. Ez meg tudott udvarolni, bókolni, szórakoztatni. 
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De miért nem szóltál, és miért mástól kell ezt megtudnom, hogy évek óta jártok a legjobb 
barátomnak hitt gazemberrel, közben szültél is két gyereket, akiket az anyád nevel, és ki 
tudja, ki a vérszerinti apjuk? Jaj, a két gyerek –, hasított bele a fájdalom, akik bíznak benne, 
akik a nevét viselik… (Bár ez a hitvány is itt…) 

– Nyugi. A gyerekek tıled vannak. Ezt egy nı tudja. Különben is úgy csüngnek rajtad, 
mintha én nem is lennék, csak apjuk lenne, anyjuk nem. 

A bíróságon aztán neves védıügyvédje szárnyai alatt bizonygatta, hogy a férje az ágyban 
többnyire tehetetlen, és perverz pózokat kívánna tıle, amiket ö természetesen megtagad –, 
heherészett hozzá, mivel ezek ellenkezıjét nincs mód bizonyítani. Itt olyan csúf történetek 
hangozhatnak el, amelyek elvehetik a kedvét örökre a másik nemtıl az érzékenyebb gyomrú 
ügyfélnek.   

Véget kell vetni valahogy. A válóok: „Kölcsönös elhidegülés.” Mi mást mondhat, 
bármennyire biztatja is a saját ügyvédje, hogy mondjon ı meg még ocsmányabb vádakat 
akár, ha a gyerekeket ı szeretné nevelni. A bírósági gyakorlat szerint a kiskorú gyerekeket az 
„édesanyánál” helyezik el. Hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek: marad a közös lakás, 
külön szobával. A pokol mélye. 

Ahogy szédelegve ment a szülei háza felé, már sötétedett. Úgy érezte, nincs értelme 
semminek. 

 És akkor meglátta a fáklyás zenészeket a házuk elıtt. İk már tudták, hogy el fogja 
hagyni a várost. Azt akarták, vigyen magával valamit innen, a legfontosabbat: a 
nagyrabecsülésüket, a szeretetüket. 

  
  

 
 
 

 

 
 

Zemplén, Sátoraljaújhely –- panoráma  a Kálváriáról 
 

Fotó: SZABÓ MÁRTA  
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HORVÁTH–HOITSY EDIT  

 

 
MAGÁNYOS I. 
 
Függönye résein át 
les ki a parkra; 
ismer mindenkit: 
felnıttet, gyereket. 
Botlás-botrány 
nem marad felfedezetlen 
fürkész figyelme elıtt. 
Szempárja: radar, 
s falra tapasztott 
füllé vált maga is. 
 
Mérföldrıl is hallja 
a ténykedı szerelem 
elfojtott kis neszeit. 
Megbotránkozik; 
felfedez, tapasztal, 
rögtön ítél 
s viszi a hírt 
sebten – még melegen, 
hirdetve főnek-fának 
– úgymond az erkölcs nevében: 
„Ez történt itt – meg amott!” 
Végítéletet emleget: 
„Úgy kell a bőnös világnak!” 
 
Kárörömében ilyenkor 
– maga se tudja –, 
Vörös Rébék szörnyő, kietlen, 
istenverte magánya sikolt. 
Hogy undorodol 
tıle, felejted, 
s a fonák részvét 
útmenti virágát 
magadban nyílni hagyod. 
 

 

 
MAGÁNYOS II. 
 
Feszülten és merev derékkal 
ül, s mintha várna valakit, 
úgy néz elıre. 
Pohara érintetlen; 
a zajban csönd fogja körül, 
mint elrettentı páncél. 
Egymaga van, és senki 
nem mer leülni mellé. 
Fagyos és mozdulatlan 
tekintete a szüntelen magány 
vágányaira siklott s ott maradt, 
mint rozsdás vasszerelvény… 
Poharából gyöngyözve menekül 
a szénsav – alszik a lé. 
Félig kiissza, majd feláll, fizet. 
 
Magas és szikár – a harminc, 
vagy akár hatvan szürke év 
nyúzta le húsát… Elindul. 
Mindig szemben a tömeggel; 
két válla mellett elsiklik a sőrő, 
hordalékos közöny. 
Mindig sodrásnak felfelé tart, 
akár a nautilusz. 
Az utcahosszon s arra, messzebb 
a tér felett, dölyfös és nagybögyő, 
kékes galambok szállnak, 
dölyfös, nagybögyő égen. 
 
Otthon belenéz a tükörbe 
– véletlenül –, majd elfordul ijedten. 
Egy elszabadult, kósza fürtöt 
a szigorú és sima kontyból 
a szeméhez emel. Megállapítja 
– mint már annyiszor – 
fehér és törött szálból 
van épp elég… 
Fülében zúg, mint kagylóban a 
szellem – egy egész óceán. 
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BİSZE ÉVA 

 

Képeslap 
 

Nyugodni készült már a Nap. 

Lassan bandukolt a tó vízén 

Megállt és megcsodálta 

a tihanyi templom 

fürdızı tornyait. 

Néztem én is a fénylı ragyogást, 

a néhány imbolygó vitorlás-hajót, 

majd 

átölelt a csend és ringatott… 

a tó vize kék-zöld mámor, 

apró fodra fehér és alabástrom… 

Szél rezgeti a parti nádast, 

– tétova, méla gondolat szálldos – 

Távolabb Füred esti fényei, 

a városi élet zajos lüktetései… 

A mellvédre dılı néhány ember 

ugyanazt nézte, amit én, 

s visszhangzott 

– bár csak én hallottam – 

az elámult, révült szívverést… 

 

S mindezt most neked küldöm, 

éld át a csodát, a fényt, 

az alkonyi Balaton 

szíves üdvözletét… 
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KOZÁK MARI 
 

Anyám születésnapjára 
Tudod Mari – hajol elém anyám 
az éjjel angyalokkal álmodtam 
hófehér szárnyuk takarta 
paplanom ráncai közt búsuló magányom 
tenyeremben sírt a tegnap 
egy gyöngy-könny hullt kezemre 
ujjam formálta volna – gyenge 
hát engedtem le a földre… 

Jó anyám – öleltem magamhoz 
angyalt hozott elém is a hajnal 
kettıt hogy ne legyen árva 
az aki elıbb itt hagyott – illatuk 
ágyamra ült a csenddel 
halk szók suttogtam ajtóm elıtt 
szorosra zártam szemem 
nehogy szökjenek – maradtak velem… 

Tudod Mari – súgta az ajkára 
kéredzkedı álmokat 
ismertem ám ıket – egyszer már 
eljöttek azon a szürke hajnalon 
elibém térdeltek – csókolták arcom 
nem tudtam igaz vagy csak álom… 
nyitottam szemem – ágyamra ültek 
vigyázunk – mondták – s tovarepültek… 

Jó anyám – köszöntöttek 
nyolcvannyolc éved hagyták nekem 
te mégis az ısz kabátját keresed 
hogy hosszú utadra abba eredj… 
tudják jön még tavasz nyílik még lilaorgonád 
az ereszen a fecskepár érted kiált… 
hagyd csak Marim – ne kecsegtess 
odakint varjak kárognak telet. 

…ültem ölembe ejtett kézzel 
mivé lettél drága anyám 
csak ülsz – lábaid nem engednek menni 
hátad gyötrik a bajok 
tartalak – te dılsz elém – sírnak a napok 
s hallod ahogy a varjú érted károg. 
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KOOSÁN ILDIKÓ 
 
(két vers a Rondo Capriccioso c. kötetbıl) 
 
 
Válás 
 
Még visszanézett. Utána lestem  
a lökdösıdı, sőrő tömegben, 
elindultam, szinte futva indult ı is 
át a zebrán, szemben a kıris- 
fánál egy csapzott-szıke kislány  
láttam, integet neki, ı meg oly furcsán 
karolta át, mint elébb a vállam,  
mikor hévvel fonódunk össze nálam 
ma is, alig órája múlt, billent a váza  
virága is… most meg tele a járda 
itt hagyott illatával, szórja a szél, 
más semmi... Egy halállal felér. 
 
 
 
Hiányjelek 
 
 
Éveim rommezején valóság-íző mesék 
közt járva még hihetı a tegnapelıtt is 
idilli helyünk még idelátszik 
sínpárok mentén sárgul a pitypang 
hallik a déli harangszó, s a távoli 
vonatfütty-foszlány dallamtöredéke 
együttlétünk illatát mégse 
idézi vissza az órák magánya 
sem a sírodra hulló alkonysugárban 
ellobogó gyertyalángjaim ölelkezése. 
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HOGYA GYÖRGY 
 

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

 
Arcsibald Arcsibaldovics hirtelen Nápolyban találta magát és ezen nem is csodálkozott. 

Tudta, hogy ı valójában Arcsibald Arcsibaldovics, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált a 
számára, hogy az ı egykori Arcsibald Arcsibaldovics-lelke valahol mélyre merült benne, és a 
jelenlegi énje a Majorana névre hallgat. Tisztában volt azzal is, hogy ı most lassú léptekkel 
halad új munkahelyére, és diákjainak elıször fog elıadni. A tenger felıl sós levegıt hozó 
szellı kimondottan jót tett a gondolkodásnak, s mivel az egyetemig még jó két utcahossz várt 
rá, végigvette tennivalóit. Az atomok spontán ionizációjáról ma nem fogunk beszélni — vette 
sorra a lehetıségeit — ma inkább a relativisztikus, szimmetrikus hullámegyenletet próbálom 
velük megértetni — döntötte el.  

Az épülethez érve nem lepte meg, hogy a portás Majorana professzor úrnak szólította, s ı 
a lehetı legtermészetesebben válaszolt a köszönésre, hogy másképp, mint olaszul!  

 

— Egyszóval Arcsibald Arcsibaldovics-Majorana vagyok — mosolygott magában, 
miközben felment a lépcsın a második emeleti tanári szobába.  

Asztalán már ott hevert a friss újság, fejlécében vastag betőkkel a cím: Tegnap 
Moszkvában tragikus körülmények között elhalálozott Mihail Alekszandrovics Berlioz  
szerkesztı. A mai dátum: 1938. márc. 27., tehát mindez tegnap történt… Kézbe vette az 
újságot és átfutotta a cikket. —Igen, ı megmondta neki, hogy jobban aggódjon a saját 
életéért, mint ez enyémért — gondolta. Sajnálta Berliozt, de most már látta, hogy korlátolt 
ember volt, akire méltatlanul nézett fel akkora tisztelettel.  

Otthonosan mozogva vette le és akasztotta fel a fogasra a kabátját és tette a karosszékére 
a táskáját, majd miután meggyızıdött róla, melyik tanteremben van órája, elindult.  

Meglepetésére csak kilenc diákot talált benn, akik élénken vitatkoztak valamin. Fülét a La 
smarfia kifejezés ütötte meg, s csodálkozott is, hogy az idejáró egyetemisták lottószámok 
rejtélyeivel foglalkoznak.  Amikor a diákok meglátták ıt, hatan eltávoztak, így a létszám 
háromra csökkent.  

Arcsibald Arcsibadlovics-Majoranát azonban ez a legkevésbé sem zavarta. Alig várta, 
hogy a táblán levezesse legújabb, korszakalkotó elméletét, mely szerint a neutrínónak nincs 
antirészecskéje, mint a Dirac-elmeletben, hanem a neutrínó azonos az antineutrínóval, 
hasonlóan a foton esetéhez. 

Elméje olyan tisztán mőködött, mint maga a világ. Igen, pontosan, számítása levezetése 
közben a világgal mérte önmagát, azokkal a képletekkel dobálózott, amelyek Fermit, Bohrt, 
és Heisenberget is meglepték volna, s csodálkozott is, hogy miért nem mondta el mindezt 
akkor, Koppenhágában, amikor kvantummechanikai kicserélıdési erıkrıl és a magerık 
telítettségérıl publikált alapvetı tanulmányokat. Már nem mellékszereplınek tekintette 
magát, igaz, nem is fıszereplınek. Egyszerően átrendezıdtek bizonyos dolgok.  

Nem mérte mennyi idı telt el, míg egyik tábláról a másikra haladva mindent teleírt, csak 
akkor eszmélt, mikor válla felett hátraszólt, hogy: —Van kérdésük? 

Néma csend volt a válasz.  
Erre megfordult, és kíváncsian nézett a diákok szemébe.  
Mivel agya maximális fordulaton forgott, és érzékei is kifinomultabban mőködtek, 

azonnal megértette a helyzetet: A diákok egy szót sem értenek az egészbıl. A padokból 
mintha maga az egykori Arcsibald Arcsibadlovics nézett volna vissza rá. Ugyanaz az 
értetlenség kísértette, mint amikor Woland tréfája következtében Jézus születésének tanúja 
lehetett… mikor is? Úristen, mintha ezer éve lett volna pedig csak tegnap történt! 
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—Itt van hát a bökkenı! —nyögött egyet. — Most már értem. —Nem kellett hozzá sok 
idı, hogy megértse mi a helyzet.  

Három kérdést tett fel nekik, majd miután egyikre sem kapott választ, szó nélkül kiment 
az osztályból, a tanáriban magához vette a kabátját és táskáját, és elindult a kikötıbe, hogy 
felszálljon a szülıvárosába, Palermóba induló hajóra.  

Továbbra is tökéletesen tisztán látta a dolgokat, azok összefüggéseit és a saját 
lehetıségeit.  

Nem is lepıdött meg mikor indulás után a hajókorlát mellett állva Woland lépett hozzá.  
Arcsibald Arcsibadlovics meglepıen nyugodtan fogadta az idegen újabb jelenését. A 

tegnapi találkozó alkalmával kétely, félelem, bizonytalanság és igen, bizonyos ellenszenv is 
munkált benne Woland iránt, ám ma teljesen nyugodtan nézett a szemébe.  

Még mindig nem ismerte Woland titkát, fogalma sem volt arról, miképp képes megjelenni 
és eltőnni, miként olvas a gondolataiban, és miként tudta elıre hogy Berlioz meg fog halni, 
de a mai tudatlansága már eltért a tegnapi mőveletlenségétıl. Azzal mindenképpen tisztába 
kellett jönnie és el kellett fogadnia, hogy mindazon ismereteket, amelyekkel az imént az 
osztályban saját magát és a diákokat elbővölte csak és csakis Wolandnak köszönheti.   

—Törvényszerő, hogy aki sokkal többet tud a többieknél, annak menekülnie kell? — 
kérdezte csendesen.  

—Pontosan. Sıt maga a tömeg kívánja leginkább az ilyen egyének eltőnését — felelte az 
mosolyogva, ám ebben a mosolyban már nem volt lenézés, nem volt gúny és Arcsibald 
Arcsibaldovics szerette volna azt hinni, hogy nem volt benne szánalom sem.  

Arcsibald Arcsibadlovics átérezte helyzetét. Semmi újat nem tud mondani Wolandnak, 
hiszen Woland mindent tud, olvas a gondolataiban, s nyilván meglehetısen unja a kérdéseit 
is, amelyek semmi meglepıt nem tartalmaznak.  Woland az elérhetetlen tudás 
megszemélyesítıjeként jelent meg most elıtte, s ez bizonyos értelemben feszélyezni kezdte. 
A mindent átfogó tudás, a mindent magába foglaló képlet elérhetetlenségének érzése kerítette 
hatalmába. Ezt a csalódást, ezt a hiábavalóságot érzi Einstein óta minden elméleti szakember, 
s ezt élte át maga Arcsibald Arcsibadlovics is. Valami vigasztalót várt Wolandtól, de az 
megelızte. Mint mindig. 

—A világegyetem jelenleg buta anyagból és energiából áll, ami buta embereket és rossz 
gondolatokat jelent. De higgye el, csak idı kérdése, hogy mindez intelligens anyaggá és jó 
gondolatokká alakuljon át. 

—És most mi lesz?  
—Mivel mi lesz? 
—Nos, elsısorban velem, és mi lesz az „igazi” Majoranával?  
—Most már ön az igazi Majorana.  Az ön döntése határozza meg a sorsát.  
—Már nem kerülök vissza Moszkvába? — kérdezte, de sejtette a választ.  
Woland ránézett, koromfekete szemgolyói félelmetesen verték vissza a felettük elterülı 

kék égbolt színét: —Professzor úr. Meg kell szoknia, hogy ne tegyen fel olyan kérdéseket, 
melyekre tudja a választ.  Indiában a brahminok úgy tartják, bizonyos embereknek 
megadatik, hogy kétszer szülessenek; egyszer fizikai valóságukban másodszor pedig igazi 
tudatuk születéseként. Ezt ık dwijnek nevezik. Önnek megadatott, hogy a tudata is világra 
jöjjön, csak önön múlik, mihez kezd mindezzel — azzal megemelte kalapját és elsétált.  

Arcsibald Arcsibadlovics pillantásával követte Wolandot, míg el nem tőnt a fedélközbe 
vezetı lépcsın, majd a hajó korlátját erısen markolva végigpillantott a tenger 
hullámain…Palermo még nem látszott ...csak a végtelen ég, a végtelen tenger és a végtelen… 

 

A másnapi lapok már az elsı oldalon hozták a nap új szenzációját Ettore Majorana 
professzor érthetetlen eltőnésérıl… 
 

Vége 
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BÖRZSÖNYI ERIKA 

 

Újra meg újra 
 
Önmagamat faragom nap-mint nap,  

újra meg újra, márvány vagyok és 

szobrász, meg az anyag maga, máskor 

csak fára futja, de van, hogy még arra 

sem, olyankor csak kósza  gondolat  

lehetek, mit rabul ejtett a romló test. 

Mégis, újjá kell születnem, érzem, 

még ha gondolataimat kıbe sosem  

vésem, akkor is vagyok, ma és holnap, 

fájdalmak szántotta emberi test és lélek. 

Oszthatatlan egyetlen egy. 

 
2017-11-17 
 
 
 

 

 

Zemplén, Komlóska .  Puszta-vár  „tengeralattjáró” 

Fotó: SZABÓ MÁRTA  
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NÁSZTA KATALIN 
 
Versbe szıttelek 
 
nem visz rá a lélek, hogy hazudjak 
csak úgy írhatok, ha bízom abban 
meg is hallgatnak 
neked szólok 
akit szeretek 
kiért haragszom 
érted, nem ellened írok  
és szabadon 
 
itt jártak régi barátaink 
néztük egymást, mint jó rokont 
kutattuk az ismerıs vonásokat 
hogy s mint vagytok  
ábrázatunk kopásán 
csak az idı mulatott  
 
vannak moccanatlan részek 
kis morzsa örökkétig-ek 
összefőznek, mint pókhálót 
póklábak-kezek 
ha beletépsz, újra szövi 
kitartó fegyelemmel 
nem maradunk abba  
semmikor sem  
 
így szıttelek versembe téged 
aki most rám figyelsz 
nem bántalak  
nincs erısebb háló a versnél  
sem kitartóbb a költınél  
egy arasszal szívem fölött  
ırizlek 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 

 
Shakespeare beszól 

 
„Shakespeare nem írt régiesen, saját korának beszédét, beszólásait használta” – a 

Klasszikusok fordítva címő cikk (Népszabadság, 2014. dec. 18., 11. o.) „jelmondatába” 
foglalt vélekedés jó két évtizede uralkodik nálunk. Mivel jeles és méltán becsült kutatók – 
egyúttal gyakorló Shakespeare–fordítók – kezeskednek e felfogásért, ellenvéleményemet 
magam is szakmai tekintélyekre hivatkozva fogom jelezni. 

N. F. Blake, aki több könyvben is foglalkozott a shakespeare–i nyelvhasználattal, így ír: 
„Csak homályos fogalmaink lehetnek arról, milyen is volt a fesztelen élıbeszéd ebben a 
korban. Ami ugyanis fennmaradt, az nagyrészt irodalmi anyag, vagy a hivatalos nyelvet 
tükrözi. A modern dráma naturalista konvenciói miatt hajlunk arra a feltevésre, hogy 
Shakespeare is a természetes élıbeszéd színpadi alkalmazására törekedhetett. Nem is 
számolva most az Erzsébet–kori nyelvhasználat mesterséges kötöttségeivel, kimondhatjuk: az 
ı drámai nyelve kevésbé volt élıbeszédszerő, mint jó néhány kortársáé.” Egy másik értekezıt 
idézve hozzáteszi: „Még prózában írt dialógusai is jóval távolabb esnek az Erzsébet–kori 
köznyelvtıl, mint Middleton vagy Ben Jonson színpadi nyelve.” (N. F. Blake, The Language 
of Shakespeare, 1989, 29. o.) 

Még egy – úgyszólván találomra kiválasztott – elemzésre utalok. A III. Richárd egyik 
legutóbbi kritikai kiadásának szerkesztıje megállapítja, hogy ez a királydráma alkotójának 
egyik leginkább színpadra termett mőve. Mégis így folytatja: „A darab olyan írók mőveire is 
utal, mint Seneca, Thomas Sackville, Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, 
Philip Sidney és John Lyly; ezek a visszhangok irodalmi utalásrendszerrel gazdagítják a 
darabot, és a közvetlen színpadi igényeken felül a mővészeti alkotás rangjára emelik.” (John 
Jowett [szerk.], King Richard III, 2000, 2. [The Oxford Shakespeare]) 

A mindennapi élıbeszédnek a magyarországi Shakespeare–kultuszban manapság 
érvényesülı színházi és fordítói követelménye, már–már dogmája oka is, következménye is 
annak a meggyızıdésnek, amely szerint fordítás és színházi munka legfıbb feladata a 
korabeli helyzet újjáteremtése: úgy kell hatni a mai nézıre, ahogyan az Erzsébet–kori 
darabok hatottak az egykori befogadóra. Ez a rekonstrukciós modell azonban meglehetısen 
ingatag. Általában is fölöttébb kétséges, hogy egyáltalán felidézhetı az „eredeti” találkozás 
mő és hallgatója, olvasója között. Miképpen élvezték a korabeli nézık például Shakespeare 
kései színmőveinek sokszor igencsak szövevényes mondattanát, a jelentésrétegek bonyolult 
viszonylatait? A cikkben már a Macbeth „éles dialógus[ai] és a szonettek mélységeit elérı 
monológok” is mintegy zavaró tehertételként mutatkoznak: „a mai színpadon ez utóbbi 
mesterkéltnek hat” – ez a minısítés egyébként mintha ellentmondana a „korszerő” fordítás 
közkelető indoklásának is. 

A lejegyzett beszélgetésekben fölvetıdik (újra)fordítás és zenei elıadás hasonlósága. Szó 
nélkül hagyva most ez analógia buktatóit, be kell vallanunk hiányérzetünket: a zenekritika 
éber figyelmével és alapos szakszerőségével ellentétben az újabb meg újabb adaptációkat 
fordításkritika hiányában rendszerint bizony csak a „korszerő és pontos” jelzıkre szorítkozó, 
odavetett megjegyzések fogadják – egy–egy színibírálatban. 

Még két észrevétel. Hogyan is kell visszaadni a Macbeth monológjait? „… 
[t]ermészetesen ötödfeles jambusokban!” – olvassuk Papp Sándor Zsigmond írásában. 
Csakhogy e lendületes mondatban valami tévedés bújhat meg: vagy a régies magyar 
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szerkezetes számnév („ötödfeles”) titkát, vagy a shakespeare-i dráma verstani szabályait 
felejtette el a szerzı. 

Végül: egy újabb párhuzam (bibliafordítások) jegyében a konklúzió ekképp szól: „A 
templom is olyan, mint a színház: fontosabb, hogy mit mond valaki, mint az, hogyan 
mondja.” – Tetszetıs, de egy kissé rossz emlékő áligazság: az irodalomra pedig (amelynek 
mégiscsak van némi köze a színházhoz) életveszélyes. 

 
 
 
 
 

FETYKÓ JUDIT 
Ausztrália messze van* 

 
 

Lajos házában a vendégség után még nagyobb volt a rendetlenség. Poharak, tányérok az 
asztalon, a padlón, széken, dobozok tetején. Elszánta magát, hogy bemegy a két nı után 
Pestre, fel is hívta Pétert, Olga vette fel a telefont. 

– Megbolondultál? Most vezetni? Tele van még a fejed, jó ha reggelre kijózanodsz! – 
szólt rá Olga. 

Lajos magára maradt a felismeréssel: valóban sokat ittak, most nem mehet sehova. Be se 
zárta az ajtókat, ledılt a heverıre, elmélázott a történéseken, majd elaludt. 

Már pitymallott, mikor Péter felébredt. Egészen elgémberedtek a végtagjai, lassan 
kikászálódott a nyugágyból, dörzsölgette a lábait, amikben mintha számtalan hangya 
nyüzsgött volna. Benn a házban a fiai és Olga mélyen aludtak. 

Bekapcsolta a számítógépet. Megnézte a leveleit. Kata írt. Örül, és szorongott. Olvasni 
kezdte: 

„Rég meg akartam írni, vagy tán jobb lenne szóban elmondani. Egyik megoldás sem 
tökéletes. Talán nem is kéne említést tenni róla. Jöhetne a mondat folytatásaként a „de”. A 
gondolat halad, csapong és visszatér alapmotívumához, valahogy nem akaródzik beleszıni a 
„de” szócskát. 

Vajon megértenéd? Vagy magyarázatoknak, mellébeszélésnek tartanád? Beszélgetnünk 
kéne, hosszan, tiszta fejjel, csakis az ész-érvekre hagyatkozva. Nevetséges. Ebben a témában 
kevés az ész, érzelmet meg nem ajánlatos bizonyos határokon túl belekeverni a dologba. 

Legutóbb azt mondtad, eltiltottak a dohányzástól. Nagyon helyes! Ez bíztató jel. Addig 
még igen nagy az esélye az embernek mindenfélére, míg van, amit elhatárolnak tıle. 

Meg fogsz haragudni, tán megtagadod a barátságunkat, mit a barátságot, egyáltalában 
még az ismerısséget is –, nekem kéne vagy kellett volna megtagadni, már régen –, ha 
ilyeneket írok. 

Beszélünk néha, mindketten közlékenyek vagyunk, elég jól ismerjük a másik gondjait, ezek 
a beszélgetések mégis valahogy nem úgy végzıdnek, ahogy kéne. Tudjuk jól az okát. Azóta 
sem tudod elfogadni, hogy barátság lett, és így lett barátság, és nem holmi forró érzelmek 
utáni állapotból barátságnak nevezett mi is? harag, sértettség, vagy bármiféle romhalmaz 
ami barátságnak csúfolt, ám egyáltalán nem baráti (sıt, egyáltalán nem barátság szóval 
pontosítható) kapcsolatok után barátságnak neveznek. Meglehet, nálad másként indult, és 
alakult idáig. 

                                                 
* azonos címő színdarab regényváltozata  (http://mek.oszk.hu/10500/10529/) 
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Ha lehetne, és hatalma lenne a szónak –, s mert annyiszor azt mondtad, hogy igaz 
barátod vagyok, olyan igazán ahogy még a férfiak sem –, rád parancsolnék: ne rontsd az 
egészségedet, ne hallgass belsı, hamis sugallataidra, sem azokra, akik bíztatnak a meglevıtıl 
való elszakadásra, annak lebecsülésére, elégedetlenségre. Néha mondom: „érted haragszik, 
nem ellened”. Talán a közvetlenül körülötted lévık is érted haragszanak, neked szeretnének 
segíteni, hisz most is elfogadnak, mint eddig mindig. 

Azt hiszem, talán nem tévedek, el vagy kötelezve ahhoz a bizonyos színő hajhoz és ahhoz a 
szemhez, mely naponta szeretettel néz rád, évtizedek óta veled van. Ezt néha cáfolod, gyakran 
kikacsintgatsz a világba, mint most. Hiába. Mindenben elıjön, újra meg újra megjelenik az 
örök motívum, ott van a verseidben, a novelláidban, a fı nıalak: Olga. A többi nem számít, 
mind lejár, múlandó. Marad a képzeletbeli és vágyott és egyben valós, aki türelmes, a biztos. 

Mikor rád jön a keresés, vedd végre eszedbe, hogy nem biztos, mondhatni az a biztos, 
hogy az új frissen megkívánt fele annyit sem ér mint a benned és veled élı. 

Hosszú lett ez a levél. 
Végül, és itt a lényeg: elegem van. Ez a mai nap, ahogy idegeid lázában nem bírtál 

magaddal, túlment a határon. (Nem vettem észre idıben, hogy te elszálltál a valóságtól.) 
Valószínőleg író-barátságunknak lassan vége, vagy jó esetben ha lecsillapodtál, és 
szerencsémre másért fogsz lángolni, addig még valahol megmaradnak a nyomai. Tedd meg, 
hogy soká nem írsz, erre a levélre se, és nem hívsz fel.” – Ezt megkaptam. Még jó, ha nem tilt 
le a levelezıjérıl – gondolta. 

Az éjszaka sötétje kezdett lilába váltani, a levegı harmattól volt nedves, az érı 
gyümölcsök és a virágok illatába a nedves fő szaga, a közeli kaszálón száradó széna illata is 
belekeveredett. Összeszedte magát, bezárta az ajtót, a kaput és átment Lajoshoz. 

Ott minden tárva-nyitva. Lajos horkolva aludt, fél lába lelógott a heverırıl. Péter 
szemetes zsákot keresett, majd elkezdte összeszedegeti a mőanyag poharakat, mikor végzett 
vele, kihordta az edényeket a konyhába. Már nyolc óra is elmúlt, de Lajos még aludt, észre se 
véve, hogy a barátja körötte rakosgat. Péter próbálta felkelteni Lajost. 

– No szép! Én vagyok beteg, te nem bírsz felkelni. Rád nem hat az alkohol. Mindig 
észnél vagy. Józanodik. Józanodik? Mégis kiütötte a szesz, el lehetne alóla vinni a házat. 
Mindenki elment. Talán észre se vetted? 

Az forgolódott, nyújtózkodott, nem bírt magához térni. 
– Hol van most Lajos úr? Élve, vagy halva? Vagy csak van egyszerően, mint aki most 

ébred – meglökdöste alatta a heverıt. 
– Mindjárt – szólalt meg végre Lajos, s amint szemét kezdte kinyitni, fájón élesnek érezte 

a fényt. Zúgott a feje, tompa volt az agya, a gyomra háborgott. Sóhajtozott, a szemét 
dörzsölte. 

– Kicsomagolhatnál már! – beszélt tovább Péter, tudomást se véve a másik 
másnaposságáról. – Olyan ez a ház, mint egy lerakat. Hogy lehet így élni? Edény dobozban, a 
ruhák bıröndben, a zoknidat a kredencben találtam. Az ember csak turkál, míg megtalál 
valamit – nálunk bezzeg mindig rend van, gondolta, aztán módosított a dolgon: majdnem 
mindig rend van. Megbotlott egy még a földön lévı üvegben. – Még ez is! Jó, hogy rá nem 
léptem. Elgurul alattam, el is esek… 

Lajos morgott valamit, hogy mindjárt felkél, hallja, amit barátja beszél. Nyögött, nagy 
nehezen ébredt. 

– Még jó, hogy rá nem léptem ezzel a rossz lábammal! – maradt meg Péter az elızınél. –
Mert még mindig nem pakoltál ki! A szekrény üresen áll. Eldönthetnéd már, mit akarsz – arra 
gondolt, hogy úgyse fogja eldönteni, egyedül van, meg is teheti, hogy ilyen rendetlenségben 
él. – Nem jó Pest. Nem volt jó. Ez se jó. Mi jó neked? Lassan az egész országot belakod. 
Aztán vissza Pestre, mert ugye az élet, az élet csak ott élet – s közben felvillant benne, hogy 
igaz, ott élet, a vidék mintha csak valami távoli, homályba veszı tartomány lenne, minden 
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odatömörült, a média, a könyvkiadás. Azért folytatta a mondókáját. – A színház, csak ott 
színház. A nık, csak ott nık. Egyáltalán, minden Pest, Pest, Pest… De akkor mi a francnak 
jössz el folyton? Nincs olyan megye, ahol ne lenne egy állomás. Te szárazföldi matróz! 

– Ne takaríts! – szólalt meg Lajos, látván, hogy a barátja igyekszik rendet tenni. 
– Lakás, kocsi, jó munka. Nem kell neki. Otthagy mindent és kijön falura, mert itt majd 

megépíti a térbe beleolvadó házat. Majd ı lesz a falu bolondja, a kocsma hıse, ha elkezdi 
unni az egészet – ismét megbotlott valamiben. – Cipı. Az Ildi túracipıje. Nem is gondolná az 
ember… Vajon még mi lesz itt szétszórva? 

– Ildi? Ildi hol van? 
– Mire mentél vele? Olyan lehetetlenül viselkedtél. Úgy beszéltél vele, mint mikor a 

tanító a kötelezı, nem szívesen vállalt órákon száraz tényekként leadja a tananyagot. Ildi 
unatkozott. Az asszonnyal évek óta barátkoznak, most ı is gondolkodhat rajta, minek is hívta 
meg… A nıket nem érdeklik a kövek. A kövezés. Úgy magyaráztál neki, mintha mindent 
tudnál az ásványokról. Magasröptő okoskodások – fellobbant benne a féltékenység. – Aztán 
meg… Le nem lehetett téged vakarni a barátnımrıl. Az én barátnımrıl! Lehet, már nem a 
barátnım. Kellett nekem kihívni ebbe a bandába… 

Lajos lassan feltápászkodott, nyújtóztatta a derekát. Bosszantotta Péter beszéde. 
– Tán álltam volna kézen, hogy egész nap röhögjön? Beszéltem vele is eleget. Sokat is. 

Van szódavíz? 
– A hőtıben... Hozzam? 
– Majd én! Magamhoz kell térnem – papucsot sem vett, mezítláb járkált a konyha meg a 

szoba közt. Behozta a szifont, a szájához illesztve abból itta a szódavizet, az nagy nyomással 
jött, le is öntötte magát.– Te Petya! Mit szólt Olga, hogy nem mentél haza? 

– Hazamentem. Pirkadatig aludtam is valamennyit. Még este ı mondta, hogy jöjjek át, ha 
beszélgetni akarok. Neki csendre volt szüksége – meg hogy ne legyek ott, hogy ne 
szuszogjam tele a hálószobát a pálinkával, hogy kiheverjen engem, mielıtt megvadul a 
hülyeségeimtıl, gondolta. – Mentél volna be a lányokkal, utánuk, kocsival. Részegen 
vezetni? Tılem kitörheted a nyakadat, úgyis az lesz a véged. Azt keresed évek óta. 
Egyszerőbb rögtön, gyorsan. Tudod, bele egy kamion hátuljába. Legalább százhatvannal, 
vagy amennyit a motor bír. 

– Ilyesmit tegnap is mondott valaki. Százhatvannal? Igen. Annyi épp elég lenne – nagy 
levegıt vett. Tudomásul vegye, hogy mások, most a más épp ma és itt Péter, de lehet, hogy 
valójában a nem-Péter mások is így látják, hogy az ı életének alakulása valami hasonló felé 
tart? Igyekezett elhessegetni magától a százhatvan gondolatát – Elmentek… Egyik sem akart 
itt maradni – tértek vissza gondolatai a nıkre. 

– Nekik nem ment el az eszük. Csak nekem, merthogy a barátom vagy – vajon valóban az 
vagy? merült fel Péterben kimondott szavaival szinte egyszerre. 

–Kell ahhoz egy jó barát, hogy az ember ne legyen egyedül. Ha nincs a családod, csak 
veled indulnék el. Így is eljöhetnél. Micsoda út lenne! Kifizetem a jegyedet oda-vissza. Ott 
aztán ellennénk valahogy. Vajda Zoli is talált munkát. 

Péter ma még nem ivott, józanul egészen reálisan látta ezeknek az álmoknak a 
megvalósíthatatlanságát. A gerince ma is fájt, tán el se múlt a fájdalom, csak nem figyelt rá. 
Azért a lelke vágyott az útra, a kalandra, nem sok kellett hozzá, hogy megint elhiggye, amit 
Lajos beszél. Megkeményítette magát, majd kitérıen válaszolt. 

– Velem koloncot vennél a nyakadba. Kıbıl púpot. Meg aztán: hogy ne legyél egyedül, 
mi? Még engem is magaddal vinnél, csak legyen egy marha, aki ott is veled van – majd ott is 
rakhatnám rendbe a cuccaidat, gondolta. –. Annyit jár a szád a családról meg az 
egyedüllétedrıl. Kész marhaság. Az ember mindig egyedül van, csak azt hiszi, hogy nem. 
Vagy azt hazudja magának. A másik oldala… Mikor eltöltöm a napomat, bár egyedül 
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vagyok, mégse vagyok egyedül. Este Olga hazajön, és olyan, mintha egész nap velem lett 
volna. 

Lajos alig figyelt Péterre, nem érdekelte, amit az az egyedüllétrıl mondott. Félig behúzta 
a fürdıszoba ajtaját, hosszan zuhanyozott, a vizet a még elviselhetı hidegre állítva, hátha 
attól magához tér. Azon tőnıdött, hogy van-e itthon citrom, vagy C-vitamin, egy 
másnaposság utáni csupa cukor, csupa citrom feketekávéhoz. Már borotválkozott, de még 
akkor se jutott eszébe, hogy végzıdött a tegnapi nap. 

– Miben is maradunk? Mikor jönnek ki Katáék? Elfelejtettem – kisgatyában, arcát 
törölgetve bukkant fel egy pillanatra. 

Péter dühös lett. 
– Katáék… No, szépen vagyunk… Katáék... Katáék!... Mért nem Ildiék? Ildiék! Hm! – 

morogta az orra alatt. 
Lajos nem hallotta jól, mit beszél, vissza se kérdezett, nem érdekelte. Péterben keringtek 

az e-mail sorai. 
– Nem ígérték. Pár hét múlva, vagy akár ma. Náluk ezt nem lehet tudni. Dolgoznak, 

mennek ide, mennek oda, ki-kiszaladnak, van, hogy csak egy fél órára – aztán úgy döntött, 
hogy most megmondja Lajosnak ami a bögyében van már napok óta. – Aztán meg, elıadtad 
megint a „nem várok vendéget” címő magánszámot. Szíves meghívás, a jövıre 
vonatkozólag! Jobb lenne kiírni: nem hívtalak, ne gyere! De mégis: gyere, mert unatkozom, 
valakinek ki kell önteni magamból az ürességet. 

– Ilyen vagyok… – halkan mondta, de Péter meghallotta. 
– Ilyen vagyok! Ilyen vagyok! – ismételgette némi éllel. – Légy ilyen! Mit vársz? Kit 

vársz? Ez az Ildi is… Mondom neki, milyen rendes fiú ez az én barátom, mennyire 
magányos, mennyire ragaszkodó típus. Aztán, mikor itt a nı, alig vakkantasz. Csak a 
kövekrıl. Bezzeg Katával volt mirıl beszélgetned! 

– Féltékeny vagy. Te féltékeny vagy! – nevetett az. 
– Az vagyok!!! Meg dühös vagyok – inkább csalódott volt, de arról nem beszélt. 
– Nem szeretem az ilyen ismerkedést. Az összes nı az életemben, csak úgy, csak 

egyszerre ott volt, hogy nem is gondoltam rá. Szerelem egy pillanat alatt. Mint a villám. 
– Az. Villám. Aztán maradt a leégés a villámcsapás után. Mind lelépett – nekem meg 

megvan Olga, pedig mekkora marha vagyok, gondolta. 
Lajos rendbe szedte magát. Kávét fızött, elıszedte a kristálycukrot. Tripla adag kávé, 

annyi cukor, amit még el lehet oldani benne, túltelíteni cukorral, fél citrom leve… A szokott 
recept szerinti gyógyital ma nem vált be. Valamit használt, talán a kávé koffeinje, de nem 
úgy, amint várta. 

– Hm! Hát ez ma nem használ. Mégis kell valami alkohol… – állapította meg, konyakot 
töltött, Pétert is kínálta. 

Az nem fogadta el, a főnyírást emlegette, hogy már nem halaszthatja tovább. 
– Nem bírom olyan jól, mint te. Pedig te, állítólag nem iszol. Engem szoktál kioktatni az 

alkohol káros hatásairól. 
– Hiába iszom, az agyam sose áll le tıle. Sose felejt – válaszolt Lajos a második pohár 

után. – Csak épp a tegnapi este vége még nem jutott eszembe. Teljesen kiesett. 
 

 
 

Folytatjuk… 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2021. XI. évfolyam 2. szám 
 

 139 

 

 
 

Pancsoló szajkó 
 
 
 
 

 
 

Fürdés után… 
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