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JELENITS ISTVÁN 
 
 
Gloria, gloria… 
Karácsony 
Lk 2,1-14; 15-20 

 
Szent Lukács evangéliuma szerint a betlehemi pásztoroknak „az Úr angyala” adta hírül a Messiás 

születését. Amikor befejezte szavát, „egyszeriben mennyei seregek sokasága vette körül”, és 
dicsıítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsıség a magasságban Istennek és békesség a földön az 
Istennek tetszı embereknek!” (Lk 2,13-14) Ez az istendicsıítı angyali ének azóta is felcsendül az 
ünnepi misék Glóriájában, de a népek karácsonyi énekeiben is. Ritkán gondolunk rá, hogy maga 
Szent Lukács szintén visszautal rá. A virágvasárnapi bevonuláskor, passiójának kezdetén köszöntik 
Jézust ennek az éneknek érdekes változatával: „Áldott az Úr nevében érkezı király! Békesség a 
mennyben és dicsıség a magasságban!” (Lk 19,38) 

Az Ószövetség prófétái szerint mennyei udvarában angyalok ünneplik Istent — szentnek és 
dicsıségnek. „Szent, szent, szent a Seregek Ura; dicsısége betölti az egész földet.” (Iz 6,3) Nem 
hízelgés ez, nem propaganda vagy hazug udvari hangoskodás, hanem az öröm jókedvő kitörése. 
Földi párja talán egy örvendezı szerelmi vallomás lehetne. 

Az evangéliumban Jézusnak egy-egy csodája után „dicsıítik az Istent” azok, kik részesei vagy 
tanúi lehettek annak, ami történt. Épp Lukács írja, hogy a tíz leprás megtisztulásakor egy tért vissza, 
„emelt hangon dicsıítette az Istent”, és hálát adott Jézusnak. Jézus megkérdezte: „Nem volt más, 
csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsıséget adjon Istennek?” (Lk 17,15-18) 

Az angyalok azért „adnak dicsıséget” Istennek karácsony éjszakáján, mert tudják, mit jelent 
Jézus születése. Isten dicsısége, hogy a Fiát elküldte hozzánk. Szent Pál majd a damaszkuszi úton 
gyızıdik meg errıl, amikor „Krisztus arcán” — azon a vértıl, köpésektıl szennyes arcon — 
fölragyog neki „Isten dicsıségének ismerete” (2Kor 4,6). 

A virágvasárnapi bevonuláskor „a nagy sereg tanítvány fennhangon áldani kezdte örömében az 
Istent..., mondván: ... A betlehemi angyalokról is azt olvassuk: áldották az Istent és mondták”. A 
képzımővészeti hagyományban azonban ezek a karácsonyi angyalok zeneszerszámokkal jelennek 
meg, és énekszóval áldják az Istent. Istendicsérı mondatuknak igazi kifejtését nem is az egzegézis 
adja, hanem a zene, a gregorián Glóriáktól Bachig és tovább. Milyen érdekes, hogy a mi magyar 
nyelvünkben olyan csúnyácska szó felel meg a latin glóriának! Amilyen meleg és dallamos az, 
olyan zenétlen a mi dicsıség szavunk. Nem csoda, hogy némely népi betlehemes megırizte a latin 
mondatot, s az angyali szó latinul hangzik fel benne: Gloria, gloria in excelsis! 

 
 

* 
 
 

Egyetemes ünnep 
 
Hétköznapjaink szinte maradéktalanul ki vannak szolgáltatva a pillanatnak. „Elég a napnak a 

maga baja” — mondja az evangéliumi bölcsesség, így múlnak el a hétköznapok bajukkal, 
örömükkel: amint új napra ébredünk, nem is igen emlékezünk a megelızıre. 

Az évrıl évre visszatérı ünnep állandóság a múló idıben. Emlékeket ıriz és idéz, a karácsony 
például egész életünk emlékeit, akár csak azzal is, hogy elıvéteti velünk a régi karácsonyfadíszeket, 
megzendíti azokat az énekeket, amelyeket gyerekkorunkban anyánktól, apánktól tanultunk. 
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Illyés Gyula írta, hogy amikor kertjében dolgozik, eszmét cserél az ásó feltalálójával. Való igaz: 
hétköznapi munkánk is belekapcsol az emberiség nagy közösségébe. Csakhogy erre épp munka 
közben nemigen gondolunk. Az ünnep viszont bátorít arra, hogy eszünkkel, szívünkkel bejárjuk 
azokat a messze ágazó kapcsolatokat, amelyek a többi emberrel összefőznek. A karácsonyi 
ajándékok, az ünnepi asztal gazdagsága nemcsak a test öröme, hanem a léleké is. Szövegek, 
dallamok, szokások messze földrıl, esetleg évezredek távolából jutnak el hozzánk. Szívünket 
megmelegíti az a tudat, hogy van valami közös kincsünk olyan emberekkel is, akiket személyesen 
sosem ismerünk meg, mégis egyek velünk, hiszen együtt tudunk ünnepelni. 

Az igazi ünneplés azt is lehetıvé teszi, hogy összemérjük idıben elıre mozgó életünket, s azt az 
állandóságot, amely mint az égbolt, fejünk fölé nyílik, vagy mint gyönyörő talapzat, hordozza, 
megalapozza mindennapi sürgölıdésünket. Diákokat kérdeztem egyszer, jelentett-e nekik csalódást, 
szomorúságot, amikor megtudták, hogy a karácsonyfát nem angyal hozza. Az egyik gyerek válaszára 
máig emlékszem: 

„Amikor kicsi voltam, örültem a fának, az ajándékoknak meg az angyaloknak is, akiket nem 
tudtam tetten érni, de mindenen ott éreztem a kezük nyomát. Késıbb meg büszke voltam arra, hogy 
én már együtt díszíthetem a fát, készíthetem az ajándékokat szüleimmel a kisebb testvéreimnek.” A 
mondatok sorát folytathatnánk tovább: ugyanabban a szent játékban más és más szerepet oszt 
nekünk az élet, amint elıbbre haladunk az esztendık során. Ez nem cifra hazugság, amely idıvel 
leleplezıdik, hanem költészet a javából, vagyis igazság, sosem kell kiábrándulni belıle. 

Persze a Biblia ismeri az ünnep kiüresedésének veszedelmét is. Csaknem háromezer éves a 
prófétai figyelmeztetés: „Újholdjaitokat, zarándoklataitokat egész szívembıl győlölöm — mondja az 
Úr. Terhemre lettek. Már belefáradtam abba, hogy elviseljem ıket. Ha kiterjesztitek imára 
kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek 
csupa vér.” Az evangéliumban Jézust látjuk, hogy küzd az ünnepért: a templomból kiőzi az 
árusokat, a zsinagógában gyógyít szombaton. Nagycsütörtök este új értelmet ad az ısi húsvéti 
vacsorának, kenyeret tör, nyújtja a borral teli kelyhet: „ez az én testem, ez az én vérem — ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre”. 

Az az ünnep, amely Istennek nem tetszik, az embernek sem hoz igazi felszabadulást. A próféták 
óvása, Krisztus intelme után érthetı minden puritanizmus, amely az ünnepekkel kapcsolatosan azon 
fáradozik, hogy a lényeget kiemelje, a túlburjánzó másodlagos elemeket letisztogassa. De azért 
ennek is megvan a maga veszedelme. Hiszen az ünnep lényege épp azzal mutatja meg az erejét, 
hogy bátran, gazdagon magához kapcsol rengeteg esetlegességet, s beragyogja, saját fényének 
sziporkázó tükrévé teszi ıket. 

A reformáció és a felvilágosodás óta eltelt századok sokat romboltak ünnepi hagyományainkon. 
A legtöbb ünnep esetében még a keresztény közösségekben is sikerült kettéválasztaniuk az 
ünneplésnek egyházi, templomi és „civil” szféráját: mindkettı rovására. 

Csodálatos módon egyedül a karácsony állt ellen ennek a tudatos vagy tudatlan „trend”-nek. 
Karácsony este gyertyát gyújtunk otthon, elolvassuk az evangéliumot, szent éneket éneklünk, és 
megajándékozzuk egymást. A családi otthon egy-két órára szinte templommá lesz. Viszont a 
templom családiassá válik az éjféli misén. Ugyanazokat az énekeket fújjuk itt is, amelyeket nemrég 
odahaza énekeltünk. Elıkerülnek a betlehemesek, kissé álmosan, de megilletıdve, most ık 
prédikálnak a karácsonyi evangéliumról. 

Csoda-e, hogy vannak emberek, akiket egyedül a karácsony főz az egyházhoz, gyerekkoruk 
hitéhez, s akik betántorognak az éjféli misére, talán kissé botrányosan is, de nem (vagy nem pusztán) 
azzal a szándékkal, hogy botránkoztassanak? İrizzük, szorítsuk a szívünkre a karácsonynak ezt az 
egyetemességét! Tegyünk meg mindent azért, hogy minden ünnepünk visszataláljon oda, ahonnét a 
karácsonyt nem sikerült a gyanakvás és a kételkedés századaiban sem elmozdítani! 

 
Jelenits István, Élet és evangélium, Bp., 2001, Új Ember Kiadó, 257–261. /Jelenits István 
összegyőjtött írásai, 4./ 
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VASADI PÉTER 
 
Remény 
 
Kimosakodni az éjbıl 
nem lehet büntetlenül. 
Viszed magaddal a napvilágra 
bıröd alatt, a szívverésben, 
s szemed színében lerakódik. 
A könnyő világosság gyermekei 
nem értik, mitıl pislogsz 
nehézkesen. Szavad szóródik, 
itt is, ott is egy darab, 
fölfőzve főben mondatod. 
Némán volna jó. S vakon. 
Hunyt szemmel hallgatni 
legalább. S hallgatózni. 
Az éjt ragyogás perzseli, 
de kívül-belül bársonyos. 
Csak ténferegsz a fény 
csapásai alatt vakondokok 
között, de dudorászol. 
Alig várod a sötétedést. 
Végre szétterül, s te úszva, 
röptükben villámló denevérek 
testvéreként leköltözöl. 
Nagy zene fogad. Golyó 
s bilincs nem bír vele. 
 

 
Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban, Bp., 2005, Kortárs Kiadó, 120. 
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AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE: 

Biszei hite 
 

 
 

Biszei a híd alatt áll mozdulatlanul, és már régóta arra vár, hogy jöjjön a nı. 
Amint felnéz a magas kıkorlátra, melyet félig benıtt a folyondár, idınként feltőnik a lenyugvó 

nap sugaraiban a járókelık ruhájának fehér szegélye, meg-meglibbenti a lenge szellı. De a nı csak 
nem jön. 

Biszei könnyedén füttyent egyet, miközben vidáman nézi a híd alatt elfolyó vizet. 
Közvetlenül a híd alatt mintegy hat négyzetméternyi, sárga homokföveny húzódik a víz mentén. 

A parti nádasban szinte mindenütt kis lyukak tátongnak, s amikor betódulnak a hullámok, tompa 
buggyanás hallatszik.  

De a nı csak nem jön. 
Biszei kisvártatva a part felé indul, figyeli a nyugodt folyót, amelyen egyetlen csónak sem úszik. 
A folyó partjait teljesen benıtte a zöld nádas. A sőrő növényzet síkjából helyenként főzfák 

szöknek a magasba. A vízfelületet is nád borítja, úgy tőnik, nem is olyan széles a folyó. A nádasban, 
mint egy kimonó keskeny övszalagja, csendesen kanyarog a tiszta folyóvíz, s közben megcsillan 
felületén egy-egy aranyló felhıcske árva tükörképe.  

De a nı csak nem jön. 
Biszei otthagyja a folyópartot, most járkál fel-alá a fövenyen, bele-belehallgat a környék 

csendjébe, miközben lépésrıl lépésre mellészegıdik az alkony.  
A hídon lassan elhal a járókelık zaja. Nem hallatszik sem a cipık koppanása, sem a paták 

dobogása, sem a szekerek nyikorgása. Csak a szél zizegése, csak a nád susogása, csak a víz 
csobogása… Valahol felrikolt egy kócsag. Biszei megáll, nézdelıdik. Megjött a dagály, a fövenyt 
csapdosó víz most már közvetlen Biszei közelében csillog.  

De a nı csak nem jön. 
Biszei mérgesen összeráncolja szemöldökét, miközben egyre szaporább léptekkel jár fel s alá a 

híd alatt a szürke, sekély hínárban. A folyó vize eközben elıször egy hüvelyknyit, majd egyszerre 
két arasznyit emelkedik. Lám, már el is öntötte a homokzátonyt. Bırét ekkor átjárja a folyó árjának, 
a víz illatának hővössége. Felnéz: már a lemenı nap arany sugarai is kihunytak, a szürkéskék 
alkonyi égen csupán a koromfekete kıkorlát körvonalai rajzolódnak ki élesen.  

De a nı csak nem jön. 
Biszei végül is megáll. Már a cipıjét nyaldossa a folyóvíz, miközben acélnál is hővösebb fénnyel 

meg-megvillan, s elárasztja a híd alját. Nemsokára Biszei térdét, hasát, mellét is eléri, s azután, 
semmi kétség, egészen elnyeli a kegyetlen ár! Eközben egyre csak dagad a víztömeg, a lábikráját 
már ellepték a folyó hullámai. De a nı csak nem jön. 

Biszei továbbra is ott áll a vízben, s mintha valami utolsó reménysugárra várna, fel-felpillant a 
híd fölé, fel az égre. 

Derekát ellepte a víz, már rég körülfogta a végtelen tengerár alkonyi kékje. Közel s távol a 
lebegı ködön át csak a sőrő nádas, a folyóparti főzek magányos lombjainak susogása hallatszik. A 
vízbıl felröppen egy farkassügér-forma hal, s fehér hasával meglegyinti Biszei orrát. Az égen, 
melyben a halacska táncát járta, itt-ott feltünedezik egy-egy csillag, a folyondárral benıtt kıkorlát 
körvonalait egy szempillantás alatt elnyeli az éj sötétje.  

De a nı csak nem jön… 
 
Éjféltájban, amikor holdfény vonja be a parti nádast és a főzfákat, a folyóvíz és a lenge szellı 

halkan suttogva a híd alól a tengerig viszi lágyan Biszei holttestét. De a lelke – talán azért, mert 
csordultig volt szerelemmel –, a lelke eljutott a magányos ég szívéhez, a hold sugarához. Titokban 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2013. III. évfolyam 4.szám 
 

 12 

hagyta el a testet, s egy óvatlan pillanatban az égbe szállt olyan némán, ahogy a folyóból elillan a víz 
és a hínár szaga. Szállt-szállt egyre feljebb… 

Aztán néhány ezer évvel késıbb, miután számtalan újjászületésen túljutott már, ennek a léleknek 
újból emberi alakban kellett testet öltenie. Ez a lélek most bennem van, belém költözött. Ezért van 
az, hogy én, aki a mai korban születtem, nem vagyok alkalmas semmilyen értelmes dologra. Éjjel és 
nappal céltalan álmodozással élem az életem, miközben valami megfoghatatlan dolog eljövetelére 
várok. Pontosan úgy, ahogy akkor az alkonyatban, a híd alatt Biszei várta, egyre várta a kedvesét, 
aki nem jött el sohasem. 

 
 
1919. december 

Japán nyelvbıl fordította: VIHAR JUDIT 
 

 
 
 
 

 
 

Hold és vízpart 
Fotó: KEGLOVICH ANITA  
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VIHAR BÉLA 
 
 

A kedveshez 
 
Ahol már nincs segítség, 
 sem istenek kegyelme: 
elhozza balzsamírját 
 az asszonyok szerelme. 
İk, akik életosztók, 
0így tanítanak minket 
csókjukkal elviselni 
0éltünket, sebeinket. 
Karodra ráfonódom: 
0oltalmazz, védj meg engem, 
hogy egyszerre anyám légy, 
0anyám és a szerelmem. 

 
[1960–1962] 

 
 
 

A fehér ruhás 
 
Pályaudvar. A végállomás. A mozdony felsikoltott. 
Köröskörül sőrő sorfalak. Katonák. Katonák. 

Közöttük a hömpölygı folyó: a számőzöttek csapata vonult. 
Los, los! Tovább, tovább! – csattogtak korbácsként a sürgetı 

szavak. 
A gomolygás örvényébıl egy hófehér ruhás középtermető férfi 

arca bukkant fel néhány röpke pillanatra. 
– Mővész? Professzor? Költı? Különc intellektuel? 
Kicsoda İ? 

Hirtelen megtorpant megbénult lábbal. A szemek tébolyát 
szemlélte hosszasan. A drótkerítés keselyőkarmait. 
A nyári ég eszelıs nyugalmát. 

Hé, te bolond! Mozdulj! Az istened! – kiáltott valaki élesen. 
Pengeként hasított a szó. Ráütöttek. Oldalba lökték. 
Szalmakalapja pehelyként elröpült a valószínőtlenségbe. 
Aztán egy anyának zokogó kisdedét karjára emelte volna 
vígaszul. S ekkor ismét ököl sújtott reá. 

Elestében, mint sebzett madárraj, porba hullottak az iratai, 
a győrt jegyzetlapok. 
Nikkelórájának számlapja elrepedt. 
Megállt, megdermedt a mutató. 

Majd tovasodorták İt. 
Az útkanyarnál sugárzó öltönye még fel-felvillant egyre távolodva. 
Tízezrek tömegében, kezében kis börönddel Jézus haladt a gázkamra felé. 
 
[1978 e.] 
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A folytatóhoz 
 

Te, egy új évezred eljövendı állampolgára, te maroknyi valóddal hozzánk érkezett kisded, miféle 
távolokból jöttél, kúszva kínok között, a vér bíborló iszapján keresztül, kitaszítva az anyatest 
tápláló trópusából, a külvilág hideg Antarktiszára, közibénk. 

Mint valaha mindannyian, megismételvén a hajdanlét katasztrófáját, gyíkvoltunk millió esztendıs 
sorsát, kiőzettél te is az ıstengeri magzatvíz ölébıl, amelynek hullámzását véled fölismerni a 
ringató karban, s egykor majd – öntudatlan sejtéssel – a ritmus táncában is. 

Ki szunnyad benned, mily biológiai egyenlet eredménye vagy te, esendı csecsemı, zokogó száj, akit 
ma még oly közeli rokonság főz mókus és cica testvéreidhez, gubbasztva a fejlıdés lépcsıfokán? 

Könnyek csillagával szemedben köszöntöd e világot, amely az anyag törvényei szerint hazádul 
adatott. 

Az idı folytatja benned önmagát, és apák, anyák serege üzen sejtjeid, idegszálaid szerkezetében, az 
elıdök megismételhetetlen szorzataként. 

Íme, álomba merülten pihensz, megfáradt utas, a pólya hófehér bárkájában. 
Titkok könyve is vagy, amelynek lapjára máris betőit rója a percek zuhogó reflexe. 
Virulj hát, drága vendég, csöppnyi vándor, életed hajnalnyitánya elején. Valósítsd meg a bensıdben 

bimbózót, jóra való küldetésedet! 
Így növekedj, haladj, mindig fölfelé! 
Óvjon a történelem, röpítsen munka, szerelem! 
Jó utat jövendıdbe! 

 
[1974–1976] 

 
 
 

 

 
 

Gesztenyék 
Fotó: KEGLOVICH ANITA 
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HORVÁTH-HOITSY EDIT 
 
Koratél  
 
A tarka ısz már koratélbe fordult, 

s egyre szikárabb, egyre fakóbb. 

Borzongva húzza össze véznasága 

elıtt a nyőtt malaclopót, a sárga- 

foltost az ıs-diák, a garabonciás. 

 

Megverten ellopódzni vágyna, 

magára hagyva hantba-harasztba, 

mocsárba-süppedt lábnyomát. 

Reméli titkon: láthatatlan, 

hiába –, féllábbal még itt van. 

 

Látja más is talán, ha én még látom: 

szikár tölgy mögött, távoli fenyın: 

– egy félregörbült fán mereng, 

oly szomorún, hogy megsajnálom, 

ahogyan nyurga lába, 

ahogy kopott kabátja leng, 

s hogy gubbaszt, sóhajt s – hegedül! : 

nyirettyőjének kenetlen vonója 

alatt a hangolatlan húrok felnyikognak; 

fészek hullik, gallyak zokognak, 

széltıl majdnem letörve, zúgolódnak, 

sikongnak – reménytelenül. 
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ZENE, ZENE, ZENE 
 
 
 
UJHÁZY LÁSZLÓ 
 

 
Az Erkel Színház 

(Ujházy László írását a GRAMOFON folyóirat 2013. szeptemberi számából vettük át.) 
 

 
Az elızmények 
 
Amikor 1637-ben Velencében megépült az elsı olyan színház, mely már a korabeli operajátszás 
igényét vette figyelembe, s ezt követıen Itáliában, majd késıbb Európa-szerte egyre-másra épültek a 
pompásabbnál pompásabb operaházak, akkor ezzel szinte évszázadokra „szabványossá” vált az a 
páholysoros elrendezés, mely meghatározta azok felépítését, és ezzel akusztikai sajátságait. A 
nézıtér földszinti részét fél karéjban (leginkább harang, vagy patkó formában) közrefogó több 
emeletnyi páholysor jelentıs akusztikai csillapítást hozott létre. Ráadásul kezdetben a földszinten 
csak állóhelyek voltak, így ott lényegesen többen fértek el ahhoz képest, mint amit a késıbbiekben 
odahelyezett pad- vagy széksorok megengedtek. Így az öltözékek erıteljesebb hangelnyelése csak 
tovább fokozta a hangtér visszafogottságát. Míg a korai hangversenytermek – néhány kivételtıl 
eltekintve – inkább puritán építmények voltak, addig az operaházak már kezdettıl fogva építészeti 
remekek, melyek díszes külsı- és belsı kialakítása a nézıtéren át a színpadon elhelyezett pazar 
díszletekkel folytatódott.  
A páholyfülkék építésében persze nem volt akusztikai tudatosság, a cél lényegében az volt, hogy úgy 
növeljék a befogadóképességet, hogy akik az elıadás alatt bármely indíttatásból vissza szeretnének 
vonulni, azok meglelhessék az ennek megfelelı intim környezetet. Sıt, késıbb egyes esetekben 
éppen erkölcsi okokból vált szükségessé a fülkék közötti válaszfalak elbontása. Bár a 
színpadtechnikával ekkor már tudatosan foglalkoztak, az akusztikával annál kevésbé, azt azért 
mégsem jelenthetjük ki, hogy az építészek teljesen érzéketlenek lettek volna az akusztikai kérdések 
iránt. 
Jóval késıbb Garnier is leírta visszaemlékezésében, hogy a Párizsi Nagyopera tervezésekor kereste 
az akusztikai vezérfonalakat, csak semmit sem talált. Munkáját a „becsukott szemő akrobatáéhoz” 
hasonlította, ám neki sikerült elkapnia a labdát, mert szép és jó akusztikájú operaházat tervezett. 
Létezett tehát az akusztikával kapcsolatos érzékenység, ám a mai értelemben vett szakmai válaszok 
nélkül. Szerencsére ezekben az erısen csillapított terekben súlyos akusztikai hibák nem léphettek 
fel, a közönség pedig sokkal jobban kedvelte ezt a visszafogottabb hangzást, mint a zengést. Erre az 
akusztikára egyébként jellemzı, hogy utózengési idejét tekintve átmenetet képvisel a prózai 
alkalmazás miatt erısen csillapított színházak és a levegısebb hangzású hangversenytermek között. 
A szép hangzás és a jó szövegérthetıség között teremtıdik meg tehát az egyensúly, ami persze nem 
adódik könnyen, hiszen egy lassan hömpölygı szoprán ária levegıs hangzását kellene ötvözni egy 
Rossini-opera bravúrosan „hadarós”, inkább analitikus környezetet igénylı duettjeivel. 
 
Wagner operaháza 
 
A páholyfülkés operaházak sorát megtörı épületek között a legjelentısebb és mind akusztikai, mind 
pszichoakusztikai szempontból jelentıs építmény Wagner operaháza Bayreuthban. Wagner a 
páholysorok helyett visszatért az antik amfiteátrumok elrendezéséhez: erıteljesen emelkedı 
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nézıterének szinte valamennyi helyére közvetlenül eljut a színpadi énekhang, ami az operáinál 
elengedhetetlen jó szövegértést biztosítja, míg hatalmas zenekara a színpad alatt nyugodtan 
„kitombolhatja magát”, mert hangja csak egy viszonylag keskeny nyíláson át kijutva és a 
mennyezetrıl visszaverıdve éri el a hallgatót. Egy mai szemlélető közgazdász korabeli ıse nyilván 
feltette volna a kérdést: „Herr Wagner, ha maga lehalkítja a hatalmas zenekarát, akkor miért nem 
alkalmaz inkább egy sokkal kisebb létszámú kamarazenekart, nem a színpad alatt, hanem a szokásos 
zenekari árokban, esetleg a színpadon? Sokkal alacsonyabb költséggel megúszná az elıadásokat.” 
Wagner azonban értett a pszichoakusztikához, tudta, hogy másképpen szól egy lehalkított 
nagyzenekar tömörsége, mint egy teljes erıbedobással játszó kamarazenekar karcsú hangzása. Mára 
a tudomány is kiderítette, hogy a hangosság nagyon bonyolult kérdés, hiszen egy lehalkított 
fortissimón is érezzük az elıadás valóságos dinamikaszintjét, a mesterségesen felerısített 
pianissimót pedig továbbra is pianissimónak érezzük. A hangosság, a tömör hangzás nemcsak 
decibel, hanem artikuláció kérdése is. 
Wagner színháza belsı kialakítását illetıen is sokkal puritánabb volt, mint a kor színházai általában, 
s ennek is köszönhetıen utózengési ideje nagyobb: megközelítıen 1,5 másodperc, szemben a 
páholysoros operaházak 1,2 másodperc körüli utózengésével. 
 
Az Erkel Színház 
 
Az 1911-ben megnyílt Erkel Színház (korábbi elnevezései szerint Népopera, Városi Színház, de az 
egyszerőség szempontjából itt használjuk mai elnevezését), ugyancsak szakított a hagyományos 
építészeti megoldásokkal, s 17 000 köbméteres légterével ebben az idıben a világ egyik legnagyobb 
operaháza volt. (A számontartott jelentıs operaházak között csak a Metropolitan (19 500 m3) és 
Buenos Airesben a Teatro Colon (20 550 m3) elızte meg, ám az adatokból jól látható a kb. azonos 
nagyságrend. Ez a tény már önmagában is figyelmet érdemel! 
Jóllehet 1900-ban Clement Sabine kutatásainak köszönhetıen már megjelent az akusztikai tervezés, 
melynek eredményként épült fel a máig kitőnı akusztikájú Symphony Hall Bostonban, de ez még 
nem jelentette azt, hogy az akusztikai tervezés általános gyakorlattá vált, így még évtizedeken át 
épültek akusztikai tervezés nélküli termek, vagy ami talán még ennél is rosszabb: akusztikai 
tévtanok alapján épült zenei célú helyszínek. Gyakori hiba volt, hogy a színpaddal (pódiummal) 
szemközti hátsó falfelületrıl a színpadra jelentıs késéssel visszaérkezı hang (ezt már nyugodtan 
visszhangnak is nevezhetjük), az elıadókat nagyon zavarta. A késés a nagyobb teremméretekbıl 
adódott, s értéke már meghaladta azt a kritikus idıt, melyen belül az idegpályák még 
regenerálódnak, s tudatunkban ekkor már különválik az éppen megszólaltatott és a hátsó falakról 
késve visszaérkezı hang. A 20. századi termeknek ez tipikus hibája, hiszen pl. az 1901-ben épült 
müncheni Prinzregentheater vagy a késıbb épült eredeti Pleyel terem nagyrészt csupasz nézıtéri 
hátfala miatt ugyancsak az Erkelhez hasonló akusztikai hibával rendelkezett. Wagnernek 
Bayreuthban ebbıl a szempontból szerencséje volt, mivel az uralkodó ragaszkodott egy hátsó 
páholysorhoz, s ez a színpadról beérkezı hangokat felemésztette, emellett színháza is jóval kisebb 
volt (10 300m3). 
Az Erkel elıdje az akusztikai hiba ellenére mőködött, az elıadások szempontjából sikerrel, a 
pénzügyek szempontjából viszont annál kevésbé. A koncepció értelmében ugyanis olykor teljes 
külföldi társulatokat hívtak meg vendégjátékra, s ennek költségei annyira aránytalanok voltak, hogy 
ötévi mőködés után a fıvárosnak át kellett vennie a színházat. Az akusztikai hiba ettıl természetesen 
megmaradt, a legendák szerint olykor nagy hírességek (pl. Amelita Galli-Curci) bukását is okozva. 
 
Az akusztikai korrekció 
 
Az Erkel Színház 1951-ben történt átépítésekor elkerülhetetlen volt az akusztika javítása. Ekkor már 
a teremakusztika hazánkban is virágzó tudományág volt, kitőnı szakemberek fémjelzik ezt a 
korszakot, közöttük is elsısorban Tarnóczy Tamás tanár úrral, aki az akusztikai korrekciót tervezte 
és irányította. 
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A korrekció során a színpaddal szemközti hátsó fal új kialakítást kapott, melynek felülete úgy törte 
meg a beérkezı hangokat, hogy az ne jusson vissza a színpadra, ugyanakkor egyben javítsa az erkély 
hangellátását. De talán legjobb, ha magát Tarnóczy tanár urat idézzük, aki késıbb e munkáról ezt 
írta: 
„Akusztikailag négy szempontot tartottunk szem elıtt: a visszhangok teljes megszüntetését, az 
utózengési idı növelését, a diffuzitás fokozását és a hangenergia-sőrőség megnövelését a színház 
hátsó soraiban. A visszhangok valóban megszőntek, az utózengési idıt azonban csak mérsékelten 
lehetett növelni. Nagyon eredményes megoldásnak bizonyult a diffuzitást fokozó cikk-cakkos 
falkiképzés (ezt azóta külföldön is többször vették mintának), és végül az erkélyen átlagban 9 dB-lel, 
a földszint hátsó soraiban 6 dB-lel növekedett a hangenergia-sőrőség. Ez elsısorban a színpad elé 
épített hatalmas hangvetınek köszönhetı.” 
E gondolatokhoz magyarázatul: a diffuzitás egyenletes hangeloszlást jelent, vagyis azt a 
követelményt, hogy a nézıtér egyes pontjain ne legyenek kiugróan hangos és halk területek. A 
színpadi hangvetı pedig az a gondosan megtervezett hatalmas „tölcsér”, amely, segítve az énekhang 
„kiteljesedését”, akusztikai átmenetet képez a színpad és a nézıtér között. Az utózengési idı, amely 
az átalakítás nyomán 1,45 másodperc lett, nagyon jó érték az operajáték szempontjából, 
hangversenyteremként azonban inkább csillapítottabb, analitikus megszólalást eredményez. Talán 
egy kérdés maradt megoldatlan: a túl alacsony színpadnyílás, amely nem kedvez a színpad távolabbi 
síkjaiban megszólaló énekeseknek vagy hangverseny esetében a hangszereknek. Összességében 
azonban a színház akusztikája igen jónak mondható. 
Egyébként mivel utózengési ideje a zenekari koncertek esetén elvárható mértéket is megközelíti, 
ennek köszönhetıen az Erkel olykor e mőfajnak is sikeresen adott otthont. Emlékezetes, hogy pl. 
Doráti Antal egy zenekari fıpróbán – miután több helyrıl hallgatva is alaposan megvizsgálta a 
termet – azt akusztikai szempontból nagyon jónak találta. Talán ezért is érthetetlen, hogy a Magyar 
Színháztörténeti Lexikon (1994) „Erkel Színház” címszavában ezt olvashatjuk: „...az itt repertoáron 
szereplı darabokat a kielégítı akusztikai és színpadtechnikai feltételek hiánya miatt nem lehet 
megfelelı akusztikai körülmények között, szcenikailag igényesen színpadra állítani”. Az akusztikát 
illetıen ez félreértés, amely azonban jól példázza, hogy ha valaminek (vagy valakinek) a rossz híre 
elterjed, akkor sajnos abból már nehezen lesz megtisztulás. Különösen is érvényes ez az akusztika 
tudományára, melyhez (az akusztikusok kivételével) mindenki úgy érzi, hogy nagyon ért. 
 
A Magyar Rádió az Erkel Színházban 
 
A Magyar Rádió – korábbi értékmegırzı tevékenységének megfelelıen – szinte megalakulása óta 
valamennyi fontosabb zenei eseményt rögzítette, vagy közvetítette. Budapesti viszonylatban ez 
elsısorban a Zeneakadémiát, az Operaházat, a Vigadót és az Erkel Színházat jelentette. Az 1950-es 
években az Erkelben a nézıtér mögötti páholysor egyikében már kiépített közvetítıfülke állt 
rendelkezésre, a színpad, a zenekari árok valamint a padlás felé „bekábelezett” keverıasztallal, 
hangszóróval, de sajnos még csak mono üzemben. Rögzítı eszköz nem volt a fülkében, mert maga a 
felvétel „postai kábelen” keresztül – kezdetben lakklemezre, majd magnetofonszalagra – a Bródy 
Sándor utcai székház valamelyik rögzítı helyiségében történt. E kábelek ún. „zenei minıségőek” 
voltak, ami azt jelentette, hogy a szokásos telefonvonalakhoz képest lényegesen jobb volt a 
minıségük. (Ennek a megoldásnak nagy hagyományai voltak: Budapesten a Rádió már 1936-ban 44 
helyszínrıl állandóra kiépített kábelen bonyolította le a közvetítéseket.) A fülkét kettıs üvegablak 
választotta el a nézıtértıl, hogy a hangszóró a hátsó sorokat ne zavarja, miközben jó rátekintést tett 
lehetıvé a színpad felé. Ahhoz a megoldáshoz hasonlóan, ahogyan az Operaházból már 1927 óta 
mentek a közvetítések, az Erkelben is két mikrofon került a színpad elülsı szélére, kettı a karmester 
jobb és bal oldalán a zenekari árokba, míg egy további „térmikrofon” a közönség elsı sorai fölött 
befüggesztve a tapsot érzékelte. Ez utóbbit a közvetítések elıtt a padlásról kellett leengedni, majd az 
elıadás után felhúzni, s ilyenkor a padlás a keskeny pallóival, homályos világításával igazi élményt 
jelentett a „kábeleseknek”, miközben odafönn még a régi Népopera eredeti színpadnyílásának 
mosolygó és szomorkás maszkja is figyelte a rádiósok tevékenységét. 
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A színpadi mikrofonok akkor még nem a mai miniatőr szerkezetek voltak. Jól emlékszem, hogy 
amikor hangmérnökként éppen egy Lammermoori Luciát közvetítettünk, már az elsı felvonás elején 
a függöny olyan hévvel ment szét, hogy az egyik színpadi mikrofont feldöntötte. Nem láttam, hogy 
melyik szereplı (én Radnai Györgyre gyanakszom) a lábával csakhamar olyan észrevétlenül állította 
talpra a mikrofont, hogy a közvetítés rendben megtörtént. Ez az eset is bizonyítja azt a nagyon baráti 
kapcsolatot, amely a mővészek és a Rádió között abban az idıben fennállt. 
A rádiós munkára egyéb „veszélyek” is leselkedtek, mivel a közvetítı fülkét az elıadások alatti 
félhomályban – hiszen sötétben minden ajtó fekete – a szorult helyzetben levı nézık idınként 
összetévesztették a közeli illemhelyekkel, s ilyenkor az ott tevékenykedı rádiósok bizarr 
jeleneteknek lehettek tanúi mindaddig, amíg a hangszórót felhangosítva nem jelezték, hogy itt más 
tevékenység folyik. 
Akár az opera elıadásokat, akár a hangversenyeket tekintjük, az Erkel a Magyar Rádiónak egyik 
fontos „stúdiójaként” mőködött, így pl. 1943-ban az akkor még csak 43 tagú Rádiózenekar elsı 
nyilvános hangversenyét is itt tartotta, Dohnányi Ernı vezényletével. 
Késıbb a Rádió olykor még a monstre könnyőzenei elıadásokat is itt rendezte. Nagy légtere, 
akusztikája kedvezı környezetet biztosított a felvételek készítéséhez, bár az elıadások alkalmával a 
szükséges mikrofonok elhelyezése itt korántsem volt olyan könnyő, mint a stúdiókban. A sztereó 
korszak beköszöntével a régi mono fülke megszőnt, hiszen kis mérete miatt nem volt megfelelıen 
„sztereósítható”, s helyette a továbbiakban csupán egy „bemondói páholy” állt a Rádió 
rendelkezésére. A közvetítések már esetenkénti kiépítéssel, sztereó közvetítıkocsi segítségével 
történtek és remélhetıleg történnek a jövıben is – bár a jövı nem elsısorban mőszaki kérdés. 
 
Záró gondolatok 
 
Ha a Rákóczi úton elindulunk az Astoriától, már a sarkon emléktábla jelzi az egykor itt állt s 1840-
tıl „Nemzetiként” tisztelt színházat, melynek helyén hányattatott történetének méltatlan lezárásaként 
most irodaház emelkedik. Mit mondana szegény Grassalkovich Antal, aki a telket a magyar 
játékszín számára azzal a feltétellel ajándékozta oda, hogy „se el ne adassék, se más célra ne 
fordíttassék”. Néhány sarokkal odébb a Blaha Lujza téren egy újabb emlékoszlop, mely az emberi 
butaság által felrobbantott egykori „Nemzetinek” állít emléket. E rombolást (a korábbi terminológia 
szerint finomítva: „lebontást”) – bár akkor „észérvekkel” kitőnıen megindokolták, – ma már eléggé 
egyértelmően elítéljük. E rombolás arra mindenesetre jó volt, hogy az EMKE oldaláról áttekintve 
zavartalanul gyönyörködhessünk a Corvin áruház és társai építészeti megoldatlanságában. 
Szerencse, hogy ha majd utódaink tovább sétálnak a Keleti felé, néhány sarok után jobbra 
kanyarodva már nem emléktáblára, hanem reményeink szerint egy virágzó színházra bukkannak. 
Pedig évekkel ezelıtt ugyancsak győltek a viharfelhık felette. Amikor felröppent a rémhír: az Erkel 
életveszélyes, le kell bontani – bár magyarázat mindig van –, sokunknak már akkor is gyanús volt: 
mi állhat emögött? A választ persze nem nehéz kitalálni, ám kerüljük el a sajtópert, így ne is írjuk le, 
ehelyett inkább annak örüljünk, hogy a magyar zenekultúra egyik szentélyét sikerült megmenteni. 
Lehet persze, hogy építészeti szempontból túlságosan eklektikus, lehet, hogy nem is olyan szép, de – 
sok kulturális épületünkhöz hasonlóan – ez sem egy malterral összekötött, a beázás ellen 
megfelelıen fedett téglahalmaz, hanem a magyar operakultúra egyik tiszteletet érdemlı szentélye. 
Köszönet tehát az egykori építıknek, az átépítıknek és mindazoknak, akik a barbár pusztulástól 
megmentették, s e sorok megjelenésekor is épp ezen fáradoznak. 
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HOMLOKTÉR 
 
 

IMREH ANDRÁS 
 

A költı 
 

Lator Lászlónak 
 
Dél. Hallja a harangot. 
Már órák óta ül. 
És egyszerre beugrik, 
mintegy véletlenül, 
 
hogy is kezdje a verset. 
Most megvan a fonál, 
elkapta, nem ereszti, 
ír, ír. Iszik, föláll, 
 
visszaül és tovább ír. 
Nem tudja, hogy állt az elıbb. 
Végre lát. Látja Tróját, 
ott van, maga elıtt 
 
a hajóhad, a harci gépek, 
a teljes akháj sereg: 
Patroklosz, Hektór, Akhillesz, 
a sátrak és szekerek, 
 
kockák, serleg borok, 
egy kettétört aranyérem, 
20 106 ember, 
két légy egy dárdanyélen. 
 
Valamiért a várat 
Schlossburgnak képzeli, 
de tudja, jól van ez így, 
a lényeg az emberi 
 
Trójában, Bécsben, akárhol, 
tértelen és idıtlen – 
nem számít tér, sem idı. 
És ír, csak ír dühödten, 

 
 
 

 
 
 
 

most Aeneasról ír, 
nyakában az öreg 
Ankhiszésszel. Csak ı 
tudja, milyen beteg, 
 
elesett. Az esıtıl 
csúszik nagyon a föld. 
Vinné, kórházba vinné, 
elesik. Próbálja föl- 
 
emelni. Képtelen. 
Liheg. Az a tekintet 
örökre beleég. 
Ráadják, mint egy inget. – 
 
Most átveszi az ingét, 
késıbb nem érti, miért, de 
nem törıdik vele. 
Sokat olvasott, de megérte: 
 
térképeket, névmutatókat, 
szakkönyveket – miért? 
Alig pár versszakért, de 
minden mindent megért, 
 
mert minden a helyén van, 
és minden kiderült. 
Kész. Leteszi a tollat. 
Halálosan kimerült. 
 
Mennyi telt el azóta? 
Évek, évezredek, 
de legalábbis órák. 
Megnézi. Negyed egy. 
  
 
Elıször: Holmi, 2013/2, 158–159. 
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HOMLOKTÉR 
 

IMREH ANDRÁS 
 
Magnificat 
 

Összevesztünk. Munkát vállaltál a szünidıre, én meg... 
én meg az enyémmel nem készültem el még, 
holott... De hagyjuk. Most magolhatjuk egész szünetben 
a lombos erdı szintjeit, miközben ablakot mosunk. 
Hát persze, kell ez is. De mikor jutunk mi el a Szlovák Paradicsomba? 
A Visztulára evezni is mikor?  
                                                  Háromra kerültem ágyba, 
azt hittem, legalább ebéd után szundíthatok. 
Felmentem, mélyen aludtál. Indulhattam a gyerekekért. 
 
Az autórádiót kapcsolgattam tompán, 
pont négy óra, zene sehol, 
szó, szó, szó minden fronton, 
felvillantak csak, és máris tovább – 
„unortodox”: Tódor, a pisze ökör, 
„X-faktor”: domináns nıi kromoszóma, 
„kipaterol”: szınyegporolót tuszkolnak egy liftbe. 
Fél szemmel a kijelzıt lestem, hogy elslisszoljak bulvár és politika 
Scyllái és Charybdisei közt, Neo FM nem, Kossuth nem, Kat. Rádió nem – 
de hopp, menjünk csak vissza: a Magnificat! Bach: Magnificat! 
de rég hallottam! hát hadd szóljon akkor a Magnificat, hiszen... 
hiszen elvégre Húsvét, jesszusom, tényleg Húsvét, 
meg kell még vennem a csokitojásokat is, 
a tropa potméter egyszer csak szokás szerint kiakadt, 
a tropa rádió szokás szerint bömbölni kezdett, 
a buszmegállóból döbbenten néztek utánam, 
ilyen hangerıvel még technót sem, péntek este, 
de hát lehalkítani úgysem tudom, majdcsak megnyugszik magától, 
akkor már inkább rágyújtottam én is, Magnificat, süvöltöttem, 
kiénekeltem a kadenciákat, díszítettem és átkötöttem, tehetségemhez mérten, 
én, aki ballagáskor engedélyt kaptam, hogy a Gaudeamus igitur alatt tátogjak csak, 
most, három évtizedes vargabető után latinul kántálok mégis, 
Magnificat, szigorúan a klasszikus, semmiképp sem a vulgáris újlatin ejtés szerint, 
nem Legnano, nem mignon – lignit, Magnificat, 
a lehúzott ablakon ecetfák illatát fújta be a meleg szél, 
veszek tormát és fızök tojást a sonka mellé vacsorára, 
és ahogy jött, tényleg úgy ment el is, egyszerre lehalkult a rádió, 
de egy fél Magnificat kicsuklott még belılem, nem tudtam visszanyelni, 
bár éreztem, ez a nyámnyila szóló még az iménti karaokénál is kínosabb lesz, 
Magnificat, dörmögtem zavartan – 
                                                       dadogtam decrescendo, 
mint a részeg, ha nyikordul az ajtó – – – 
 

aztán még egyszer: Magnificat, 
bár fogalmam sem volt, miért. 
 
Elıször: Holmi, 2013/8, 960–961. 
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GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
 
Decemberi reggel 
 

Reggeli csönd a rohanó zajos világban 
Néhány pillanat, aztán felocsúdik a tudat 
Ködös december, a hó tisztasága oda már 
Kémények tövébıl galambok röppennek fel és át 
Macskám otthonosan gubbaszt a langyos konvektoron 
-- A lélek nehezen készül fel a köznapi harcra 
Advent heteit elfedi a napok nyers forgataga 
 
 
Töredék-sorok 
 

A város tele ünnepi dísszel 
Decemberi karácsony-ízzel 
Fáradt emberek tolonganak – 
S fejük felett ezüstös, 
Csillogó, óriás gömbök 
Lengenek játszin s bólogatnak: 
Ilyen az élet: a belsı kincset 
Hol rejti, hol felfedi a „nincsen”. 
 
 
Advent második hete 
 

Megkésve gyúlt fel a második gyertyaláng is 
fényüket visszatükrözik e piros papírszalagok 
és szégyenlısen a sárga-aranyak 
ık nem szeretik a hivalkodást 
Így, együtt, elıre vetítik 
Karácsony csendes áhítatát. 
(Macskám már aludni tért.) 
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DEDIK JÁNOS 
 

 
Emlékezetes karácsony 

 
A hópelyhek sétálva, méltóságteljesen ereszkedtek le az utcákra, a házak tetejére. Mintha tudták 

volna, hogy a Szentkarácsony ünnepéhez ez illik, nem pedig a szeles, viharos hófúvás. A kedves 
nagy hópelyhek azt is tudják, hogy nélkülük nem igazi a szeretet ünnepe.  

Nagyapám megérezte elıre, hogy karácsony napjára fehérbe öltözik a táj. Az ı jóslatai 
általában beváltak.  

A családunk boldogan készült az esti ünnepi vacsorára. Ilyen nagy ünnepeken nagyanyám 
vezérlete alatt készültek a finom falatok. Úgy gazdálkodott, hogy ha egész évben nélkülöztünk is, de 
a karácsonyesti asztalról nem hiányozhat semmi. Ilyen alkalommal a közvetlen rokonaink is nálunk 
ünnepeltek, és osztozkodtak az ajándékozás örömeiben. Én mint kisgyerek különösen vártam a 
karácsonyt. Annak örültem a legjobban, ha minél több rokon, családtag jött hozzánk. Már napokkal 
elıtte nagy izgalomban voltam, vajon mit hoz nekem a Jézuska? Délelıtt szaloncukrot kötöztünk 
nagyapámmal.  

– Ezt a Jézuska elviszi, míg mi vacsorázunk, (magyarázta nagyapám) és karácsonyfával, 
ajándékokkal együtt vacsora végére visszahozza.  

Engem nagyon izgatott a dolog, sehogy sem tudtam elképzelni, hogy a Jézuska ezt hogyan 
csinálja? Úgy szerettem volna meglesni, de ez soha nem sikerült, mert vacsora elıtt mindig 
nagyapával kellett mennem sétálni. Mondván, hogy végig tudjam enni a vacsorát. Persze ebben soha 
nem volt hiba. Így is, úgy is mindig megettem, amit elém tettek! –igen jó étvágyú gyereknek 
számítottam. 

Most is kíváncsi voltam, hogy a Jézuska, hogy hozza ide a fenyıfát feldíszítve, és egyáltalán 
milyen lehet a Jézuska? .. Neki is támadtam nagyapámnak, kijelentettem, hogy nincs is Jézuska, nem 
hiszem amíg nem látom! Erre nagyapám mérges lett és közölte velem, hogy nem is fogok tıle 
semmit kapni, ha kételkedem benne.  

– Nem is kell –, mondtam dacosan.  
– Pedig a Jézuskának szóló leveledben úgy tudom, hogy korcsolyát kértél!  
– Igen azt kértem! – de miért nem adja ı a kezembe és rögtön hozzátettem, hogy már évek óta 

jár hozzánk és nem találkoztam vele. Miért van ez nagypapa?  
– Képzeld el kis unokám , hogy hány gyerek él a földön, és minden jó gyereknek kell vinnie 

karácsonyfát és ajándékokat.  
– Én megértem nagyapa, de akárhogy figyelem, soha nem látom bejönni az ajtón vagy az 

ablakon. Pedig tavaly karácsonykor is úgy vacsoráztam, hogy félszemmel a szoba ajtót figyeltem.  
– Biztos az ablakon át jött és ott is távozott!  
– Az nem lehet, a mama becsukta a szoba ablak spalettáit még délelıtt, hogy jó meleg legyen a 

szoba.  
– Pedig biztos nem figyeltél eléggé... – De a barátaim se látták a Jézuskát!  
– Mert ık sem figyeltek eléggé.  
– Nem baj majd ma este résen leszek, mert én mindenképpen szeretnék vele találkozni.  
– Hát majd meglátjuk! – mondta nagyapám.  
Délutánra a vendégek megérkeztek. Én nagyapámmal étvágy csináló séta úton voltam. 

Hazaérkezésünk után rögtön feltőnt, hogy a keresztmamám nincs a vendégek között, csak a férje. 
Meg is jegyeztem, hol a keresztmama? Kérdésemre azt a választ kaptam, hogy késıbb érkezik. Ezt 
megnyugodva fogadtam, mert tudtam, hogy az ı Jézuskájától is kapok ajándékot,  

Anyám csodálatosan megterítette a szétnyitható konyha asztalunkat. Szépen körbe ültük. 
Engem úgy ültettek anyám mellé, hogy háttal legyek a szoba bejáratának.  

Végre elkezdıdött a vacsora, csak már túl lennénk rajta gondoltam, hogy minél elıbb láthassam 
az ajándékaimat, s talán a Jézuskát is.  
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Nagyanyám elıször a borlevest tálalta fel én is kaptam belıle egy nagyon kicsit, mondván, 
ennyi nem árt meg a gyereknek. Elıtte persze együtt imádkozott a család. Feltőnt nekem a nagy 
ájtatos csendben, hogy keresztanyám még nem jött meg és mi mégis elkezdtük az ünnepi vacsorát, a 
helye üres volt az asztalnál.  

A rántott halból jól belakmároztam. Utána jött a töltött káposzta. Ebbıl is bıven ettem. Közben 
árkus szemmel figyeltem a szoba ajtaját!  

Mikor már a bejgli evésen is túl volt a család, anyám odafordult hozzám: – Jancsikám, most 
felállunk az asztaltól és mindnyájan bemegyünk a szobába. Azt hiszem ott lesz a Jézuska, nagyon 
kérlek ha kérdezne valamit, akkor szépen válaszolj ál neki. Nem szeretném, ha szégyenkeznem 
kellene miattad.  

– Na végre, szaladt ki a számon –, anyám azonnal le is szidott érte.  
Egy kis csengı hangja ütötte meg a fülemet, szívemet a torkomba éreztem, anyám megfogta 

kezemet és a szobába vezetett.  
– Ez nem lehet igazi Kellemes meleg szobában, mennyezetig érı karácsonyfán apró gyertyák 

égtek. A szerényen feldíszített karácsonyfán almák, diók, sıt egy-egy narancs is lógott. A fától 
jobbra, a sarokban egy fehér lepedı mögött a Jézuska állt. Megálltunk elıtte, aztán megszólalt egy 
hang.  

– Jánoska, úgy hallottam, hogy jó kisfiú voltál! Igaz ez?  
– Igen! – dadogtam a meglepetéstıl és a félelemtıl egyaránt.  
– A leveledet megkaptam és a kérésedet teljesítettem, bár azt is tudom, hogy tanulni nem 

nagyon szeretsz. De ha megígéred, hogy többet fogsz törıdni a tanulással, és még szófogadóbb 
leszel, akkor itt hagyom neked az ajándékokat a karácsonyfa alatt.  

– I, i, - ígérem!  
– Jó! Akkor most menj oda a fa alá és vedd el az ajándékaidat! Anyám még mindig fogta a 

kezemet, odavezetett a karácsonyfához, és a kezembe adott egy csomagot.  
– Ez a tied bontsd ki!  
Nagy izgalommal téptem szét a szép csomagoló papírt, aztán megláttam benne a csillogóan 

fénylı korcsolyát. Nem tudtam szóhoz jutni a gyönyörőségtıl és a boldogságtól.  
Anyám javasolta, hogy menjünk ki a konyhába, ott világosabb van és próbáljam fel, jó-e a 

lábamra. Örömmel fogadtam szót, és ahogy a konyhaajtó felé mentem, még egyszer a Jézuskára 
néztem, azt vettem észre, hogy a Jézuska egy kis párnán áll, harisnya nélkül, és a lábujjain a körmök 
ki vannak festve. Jé a Jézuska festi a körmeit gondoltam, akkor még semmit sem sejtve. 

A korcsolya a lábamra illet, pont jó volt. Mindenki örült az ajándékoknak, az egész család 
boldog volt. Én a korcsolyával a lábamon idétlenkedtem ide-oda. Aztán egy kis idı múlva 
visszamentem a szobába azzal a tudattal, hogy a korcsolyámat megmutatom a Jézuskának, hogy 
pont ilyenrıl álmodtam. De a Jézuska már nem volt a szobában. Keresztanyámat láttam meg, éppen 
egy csomagot bontogatott a fa alatt.  

– Jé, te keresztmama mikor jöttél meg?  
– Most nem régen, volt rá a kurta válasz.  
Valami motoszkálni kezdett a fejemben, - érdekes, ha most jött,  
– Jé máris levette volna a harisnyáit? – a körmei is ki vannak festve! ...  
Ünnepek után az elsı tanítási napon, karácsonyi élményeket mesélgetve elmondtam én is a 

Jézuskám történetét. Társaim nagyot nevettek! – és csak annyit mondtak a Jézuska körme nincs is 
kifestve te kelekótya... 
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K A R Á C S O N Y V Á R Ó 
GÁRDONYI GÉZA 
 

Fel nagy örömre! 
 
Fel nagy örömre! ma született,  
Aki után a föld epedett.  
Mária karján égi a fény,  
Isteni Kisded Szőznek ölén.  
Egyszerő pásztor, jöjj közelebb,  
Nézd csak örömmel Istenedet.  
 
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,  
Bársonyos ágya nincs neki itt.  
Csak ez a szalma, koldusi hely,  
Rá meleget a marha lehel.  
Egyszerő pásztor, térdeden állj!  
Mert ez az égi s földi király.  
 
Glória zeng Betlehem mezején,  
Éjet előzi mennyei fény;  
Angyali rendek hirdetik ıt,  
Az egyedül szent Üdvözítıt.  
Egyszerő pásztor, arcra borulj,  
Lélekben éledj és megújulj!  
 
 
BARANYI FERENC 
 
Betlehemi csillag 
 
Mert jóllehet csak istállót talál, 
ki „lépremegy” a csillagot követve - 
mindig lesz Gáspár, Menyhárt s Boldizsár, 
ki újra csak elindul Betlehembe. 
A csillag meg nem róható azért, 
hogy álmaink egén kétszeresen süt – 
nem koronás, felkent királyt ígért, 
csak kisdedet, hogy királlyá növeljük. 
Ki a jászolnál megcsalatva áll, 
mert isten fia nem bíborpalástos: 
hozzásegíti tétlen is akár 
a férfikori töviskoronához. 
  S nem adja már, csupán lerója önként 
  az aranyat, a mirrhát és a tömjént. 
(1980) 
 

ADY ENDRE 
 
Kis, karácsonyi ének 

 
Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak.  
 

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.  
 

Isten-dicséretre 
Mégiscsak kiállok, 
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.  
 

Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék, 
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék.  
 

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.  
 

(Így dúdolgattam én 
Gyermek-hittel, bátran 
1883 
Csúf karácsonyában.)  

 
 

NAGY BANDÓ ANDRÁS: 
Karácsony 
 
Kéne néhány szép szó,  
jó szavakhoz rím is, 
kéne jó szót mondó, 
jó barát, ki ír is. 
 
Kéne gyermeknóta, 
az se baj, ha sír is, 
kéne tréfa, móka, 
jégvirág és írisz. 
 
Kéne cukor és só, 
jó lélek, meg ész is, 
kéne az adott szó, 
árva zsebbe pénz is. 
 
Kéne jégcsap, hó is, 
jó fiúk, jó lányok, 
kéne jó fa, tőz is, 
szívig égı lángok. 
 

 

JÓZSEF ATTILA 
 
Betlehemi királyok 
 
Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!  
Három király mi vagyunk.  
     Lángos csillag állt felettünk,  
     gyalog jöttünk, mert siettünk,  
     kis juhocska mondta – biztos  
     itt lakik a Jézus Krisztus.  
          Menyhárt király a nevem,  
          Segíts, édes Istenem.  
 
Istenfia, jónapot, jónapot;  
Nem vagyunk mi vén papok.  
     Úgy hallottuk, megszülettél  
     szegények királya lettél.  
     Benéztünk hát kicsit hozzád,  
     Üdvösségünk, égi ország!  
          Gáspár volnék, afféle  
          földi király személye.  
 
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!  
Jöttünk meleg országból.  
     Fıtt kolbászunk mind elfogyott,  
     fényes csizmánk is megrogyott,  
     hoztunk aranyat hat marékkal,  
     tömjént egész vasfazékkal.  
          Én vagyok a Boldizsár,  
          Aki szerecseny király.  
 
Irul-pirul Mária, Mária  
boldogságos kis mama.  
     Hulló könnye záporán át  
     alig látja Jézuskáját.  
     A sok pásztor mind muzsikál.  
     Meg is kéne szoptatni már.  
          Kedves három királyok,  
          jóéjszakát kívánok!  
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K A R Á C S O N Y V Á R Ó 

 
 

BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

Karácsony reggelén 
 
Rezzenéstelen és fehér 
Karácsony reggelén 
Az ég, az ág, 
Kócos haját 
Karjára teríti, 
Fésületlen minden 
És gyönyörő, mint 
A kedves mosolya 
A párnán ébredés 
Elıtt – angyallal 
Találkozás – szája  
Szegletén, fehér 
a hóhullás, 
Éjjel megfagyott, 
Kemény az út, a dér 
Karácsony reggelén. 
 
Csak egy madár 
Rajzol szívet tipegıjével 
Erkélyemen a hóban, 
Ajándék, köszönöm 
Karácsony reggelén! 

GYÖRGYPÁL KATALIN 
 
 
Adventi koszorú I. 
 
Mohafő friss illata 
magához tért, feléledt 
piros és arany szalagok 
és a négy karácsony-gyertya 
búzakévébıl – adventi koszorú 
 
 
 
Adventi koszorú II. 
 
November minden hidege belém 
költözött 
sejtjeim dermedten kuksolnak a 
csöndben 
ellobbant már az elsı gyertya fénye 
az egyszerő adventi koszorún 
újjáéledt a vékony moharéteg 
ısi reményt sugallnak egymásba 
fonódó 
sárga-piros színei az éjben. 
 
 
 
Vigasztaló 
(részlet) 
 
csontunk fázik, lelkünk fázik – 
csodát várunk, meleget 
új születést, életet 
karácsonyi kisdedet! 

 

VERMES GYÖRGY dr. 
 
Fenyı nélkül nincs karácsony 
 
Szegény kis fenyıfa, 
Szegény kicsi bálvány, 
Nem lettél Te más ma, 
Mint üvegdísz állvány! 
Mégis, oly jólesı 
Megbámulni Téged 
Itt van most az idı, 
Lámpácskáid égnek. 
Lelkünknek dallama 
Felcsendül, ott állván. 
 

 
 
 
FETYKÓ JUDIT 
 
Vigília  
 
A felhı földön jár, 
betakarva a táj, 
nem látszik már a hegy, 
jön lassan a hideg, 
deres a gally, az ág, 
ez téli virág, 
mint a hamvas lepel 
a dér úgy átölel. 
 
A felhı földön jár, 
hó-takarta a táj, 
kinn a fehér varázs, 
benn a fenyıfaág, 
csillogó díszeit, 
az ünnep színeit  
ma estére várjuk, 
a jászlat csodáljuk. 
 
Gyertya lángja villog, 
csillagszóró csillog, 
csend van, az alkonyat 
puhán, csendben halad, 
lágyan satírozva, 
zúzmarával rakva 
meghozza a telet, 
hozza az ünnepet. 
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PÁVEL COLTON ISTVÁN  
 
 
Csupa csúszás, csúsztatás 
 
Haver, ha ver a tél, csúszik a jég, miképp a tavalyi fizetésemelés. 
Oly jó volt, ha lecsúszott olykor pár korsó, mert zsíros az ebéd! 
Kókadó elmém, csalóka emlék! Mi az hogy ebéd? 
Manapság úgy vagyunk, meggárgyult nyúltagyunk, 
hazug szavakkal csúsztatunk! 
Kész rontás a feltálalt megoldás! 
Kötés és oldás, még én is csúsztatok, 
míg felettem a nagyok, a gazdagok, de gazok! 
És mégis… Nekem te bátran mondhatod: 
„Ellopva már a hajdani esély, hogy valahogy megélj!” 
Még csak nem is cseng hamisan hangom, amíg laza válaszom adom: 
„Ne mondd! Hiszen ez Afrika, hol csak az antilop!” 
A becsület kókadt talaján zsibbadtan járva, 
hiába vár az árva a piszkos elcsúszásra, 
pedig nélküle kék füge, étke az ég füle. 
Gázoló gondolat, mostoha mozdonyunk hogy tolat! 
Az élet túl drága, olvadó jégpálya, kétszínő, sárga apróban játszva, 
elcsúszni kész zárka! 
Mégis, konok mód biztatom magam: 
„Mindennek ára van, amíg te árva vagy, a legjobb, ha gyáva vagy amíg… 
Amíg az egekig nem emeled téted!!” 
 
 
 
királyi posta 
 
jó volna ha a rossz azért ülne mert bőne térképként kiterülne 
bár a királyi posta rákap a rosszra 
a gondot nem a káposztatorzsa hozza 
míg a tehén egyén egyre csak henyél  
hiába ordítom világba 
ne egyél jeget ha ezt teszik veled 
míg lehet én nyelem a könnyed  
ám nem megy az könnyen 
miközben harcosok nyögnek a yardon 
egyre azt mondom az álnok rákod vagyok vagy leszek 
ha hagyod az egészet veszni úgy fogsz elesni 
hogy békésen térdelsz és nemigen kérded 
ki az az álnok ki rád fog egy kardot 
tudom a barmot levágják az árvák álarcát lerántják 
a legtöbb kisboltot bezárják 
Jó sorsunk előzve, karvalykéz nyúlt be a zsebünkbe! 
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F  O  T  Ó,     F  O  T  Ó  S 
 

 
 

FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN 
fotós 

Főzy-Molnár Zoltán vagyok, a dorogi bányavidék 1962-es 
szülötte. Gyerekkoromban Dorog Esztergom Szentendre és 
Visegrád városokhoz kötıdtem, majd kitágult a kör Budapest 
irányában. Szüleink sokat kirándultak velünk és rendszeres 
múzeumlátogatók voltunk. Az ELTE Jogi karán 1986-os 
végzésemet követıen megismerkedtem Vas megye tájaival: 
Szentgotthárd, Körmend, Szombathely és Kıszeg városaival és a 
környezı településekkel. A vasútnál történt elhelyezkedésemmel 
még több lehetıségem lett megismerkedni a többi magyar 
településsel. Ehhez hozzásegített munka- és érdeklıdési köröm. 
Gyerek és diákkoromban szerettem pasztell képeket festeni és 
tussal arcképeket rajzolni. Sajnos mindez az utazásaim 
gyakorisága miatt háttérbe szorult. Az esztergomi Temesvári 
Pelbárt Ferences Gimnáziumban eltöltött 4 év (1977-1981) 
felkeltette az érdeklıdésemet az egyházi építı és díszítı mővészet 
iránt. Mindezt a látványt sokáig csak az agyamban tároltam, 
Aztán egy idıszaknak erıs hangulati hatása volt: ismerısök 
fényképezését látva kedvet kaptam a fotózásra. 
Tudom, hogy a fényképeszet mővészet. Mint minden mővészeti 
ágat alázattal kell megközelíteni és a legjobb eszközökkel 
szolgálni. Tehát sem fényképész nem vagyok és megfelelı 
eszközzel sem rendelkezek a mővészi tökély biztosításához. 

Még abban bizonytalan vagyok, hogy a fényképezés vagy a tusrajz lesz-e a választott ág, amelyben ha 
lenyugszik körülöttem „a gondok óceánja”, megragadok. Talán jobban vonz a fényképezés színessége és 
változatossága. Próbálok érdekes helyzeteket megragadni. 
A korábbi bemutatkozás során az esztergomi vízi városról készített képeimmel szerettem volna érdeklıdést 
kelteni magam iránt. Annak a képnek az érdekessége, hogy úgy sikerült komponálnom, hogy a bazilika 
kupolája a vízivárosi templom tornya alá kerüljön, Ez az elsı szériája közé tartozik képeimnek, ezért 
választottam elsı bemutatkozásomnak Az ott közölt második kép a hídról készült ez év tavaszán egy olyan 
lány jelenlétében készült, aki fontos volt számomra.  
Most a sümegi plébániatemplom szöveges és képi bemutatásával folytatom a sort.  
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Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom1  
A plébánia templom Sümeg nemzetközi hírő nevezetessége. Az egész templomot Franz Anton 
Maulbertsch festette ki, oly módon, hogy a templom lényegében egy hatalmas festménnyé vált. A 
gyönyörő, megrendítı, élettel teli tér jóval nagyobbnak tőnik a valós méreteinél. A falak, fülkék 
szerepe mintha csak az lenne, hogy tagolják az újszövetség történetét ábrázoló festményt, melybıl 
öröm, vidámság és lendületes pátosz árad. A faliképek hatása miatt a templomot a magyar rokokó 
Sixtus-kápolnájának is nevezik. 
A freskósorozat mondanivalója a megváltás történet, azaz a bőnbeeséskor elhangzott isteni ítélet 
megvalósulása lépésrıl-lépésre, ahogy az az egyházi év során megünneplésre kerül. 
A mennyezeti és falfestmények a bejárattól a fıoltár felé 
– Pokol tornácán: Bőnbeesett emberpár, Saul, Dávid, Ábrahám áldozata, Teremtı Isten. 
– Karácsony,:Az angyali üdvözlet Jézus születése, Betlehemi csillag, Napkeleti királyok jövetele, 
Királyok hódolata, Heródesi gyermekmészárlás, Jézus a körülmetéléssel megkapja nevét, A törvény 
átadása, Mózesi törvény „én nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem tökéletesíteni.” 
– Húsvét: Golgota, Krisztus keresztútja, Jézus haláltusája és Krisztus feltámadása, „Béke veletek” 
– Pünkösd: Krisztus mennybemenetele, trónus elıkészítése, Megszentelı Isten, Szentlélek leszállása 
Máriára és az apostolokra, üdvözöltek és kárhozottak, Szentháromság és Péter apostol elsı 
prédikációja 
Forrás: Lévárdy Ferenc: Sümeg plébánia templom (Tájak korok múzeumok 74 – 1981), Vitai 
Lászlóné: A sümegi Maulbertsch-freskók ( F Szelényi ház Veszprém) 
 
 
 
FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói:  
Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom 
 

 
 

(fotó részlete, kiemelés: Szerk.) 

 
 

(fotó részlete, kiemelés: Szerk.) 

                                                 
1 Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom  
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FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói:  
Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom 
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FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói: 
 Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom 
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FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói: 
Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom 
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FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói:  
Sümeg, Urunk Mennybemenetele Plébániatemplom 
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REGÉNYI ILDIKÓ 

 
A szaloncukor 

 
 

Az ünnep elıtti szertartások sorába tartozott a szaloncukorfızés, december 21-én minden évben, 
1948 óta. 

Apunak abban az évben a vasútnál, élelmiszerjegyen kívüli 2 kilogramm cukrot juttattak, mert 3 
gyermeke van. Mikor hazahozta, anyu rögtön megjegyezte: 

– Na, végre! A karácsonyfára ettıl az évtıl kezdve lehet a szép színes papírokba igazi cukrot 
tenni, nem kell megtiltani a kölköcskéknek, hogy hozzányúljanak a fához, persze szigorúan 
Vízkereszt után (január 6). Majd megtanítom ıket szépen kibontogatni! Külön öröm lesz! 

Elıvette Mamocska régi szakácskönyvét. A lila tintás kézírást tanulmányozta. 
– Hja! Honnan vegyek én rumot, ırölt diót, csokoládét, még valódi kávét sem tudok mibıl fızni 

az alapmasszához! Na, nézzük, mit lehet mással pótolni! 
Azt írja Anyám, 1936-ban: „Végy közel kilónyi közönséges kristálycukrot. Tégy hozzá 10 

evıkanálnyi vizet, keverjed össze. Lassan melegítsed, mikor eggyé olvadt és pöfögni kezd, attól 
fogva,10 percen át türelmesen kavargatva fızzed. Ízesítsed tetszés szerint: rummal, csokoládéval, 
reszelt fahéjjal, citrommal. Kiskanálnyit vegyél ki megpróbálni: szilárd-e? Ezután márványlapra, 
vagy vastag üveglapra kenjed, négyszögletesre formázzad. Legyen legalább másfél centiméter 
vastagon a massza. Hagyjad kihőlni. Hideg vízbe mártogatott éles késsel vágjad egyforma kocka 
alakúra. Mintegy 60 darab lehet! Csak másnap reggel kezdjed becsomagolni.” 

Ezután hozzálátott az átalakításhoz. Egyik kilónyi cukrot elıírás szerint türelmesen megfızte, 
majd a kiskanál-próba elıtt egy cseppnyi ecetet tett bele. Isten tudja honnan kerített egy fonnyatag 
citromot, annak a héját nehezen, de meg tudta reszelni, kettévágta és a kevés levet is a pöfögı 
masszához keverte. Szépen beszélt hozzá: 

– Kérlek-kérlek, kedves Csinálmány, legyen igazi citromos szaloncukri belıled! Az egy finom 
íz, és a gyerekek fognak szeretni, meglátod! 

Apu szerzett valahonnan egy nagy fémlapot, vékonyan bekente zsírral, arra öntötték ki az elsı 
adagot. Úgy látszik, a Csinálmány megértette, mit mondott Anyu, mert engedelmesen szétterült, 
hagyta magát kenni, meg is szilárdult. Anyu megengedte Apunak, hogy az elsı kockát megkóstolja. 
Egymásra villant a szemük: 

– Finom, ez sikerült! Várj néhány órát, és kockázd fel, de tedd át valamire, hogy a másik adagot 
is erre lapra tudjuk felkenni! – javasolta gyakorlatiasan Apu. 

Kicsit ugyan túl szárazra sikeredett, de fel lehetett kockázni. Anyu jó magasra tette az öreg pléh 
tepsit, amibe elraktározta, mert ketten a háromból ott ácsingóztunk a konyhában, és lestük, hátha mi 
is megkóstolhatjuk. 

Hosszú a december 21-i este, mire kész lett az elsı „alkotás” besötétedett, pedig még csak öt óra 
lehetett. Anyu közben kiötlötte, hogy pótkávéból, törökös módon, zaccal, lefız sőrőre egy 
„gondolomnyi” adagot, és azzal ízesíti a másik fajta újmódi karácsonyfára valót. 

El is készítette a kávé-utánzatot, pöfögött már a második sőrítmény, beleöntött annyi ízesítıt, 
amennyinek véleménye szerint legalább az illata kávé-jellegő… Fekete szemcsés lett a massza, a 
próbánál kicsit folyós volt, tovább fızte. Közben lehet, hogy a vacsorakészítésen járt a feje, mert 
nem csinált még egy próbát, hanem kiöntötte a fémlapra. 

– Jesszus! Lefolyik róla! Jaj, le akar folyni… – csaknem elsírta magát – visszacsurgatta a 
lábasba. 

Ezt még kétszer megismételte, amíg kávés Produktum hajlandó volt megszilárdulni. Nemcsak 
sötét volt már, hanem öreg este is lett addigra… Az íze inkább a mákos tésztáéra emlékeztetett… De 
volt a karácsonyfán szaloncukor! 
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Az ötvenes évek végéig otthon fıztük a szaloncukrot. A küzdelem nem volt már ennyire drámai, 
mert az aromák megjelenésével, és a kakaópor jóvoltából könnyebbé és kiszámíthatóbbakká váltak 
az ízesített masszák. Addigra lett márványlap is valahonnan, saját befıttjeinek levével is 
megbolondított néhány fajta otthoni Készítményt. 

Aztán a gyári cukrok megjelenésével már lehetett válogatni az ízek között, de ahhoz 
ragaszkodott, hogy a szép, hosszú bajuszúra vágott selyempapírokba átcsomagolva kerüljenek fel a 
fára. 

A korai küzdelmek igazságáról fényképpel nem tudok bizonyságot tenni. Csak a szívemre tett 
kézzel tudok megesküdni, hogy így igaz a történet, ahogy leírtam. 

Tudok azonban két képet mellékelni, ahol látszik: átcsomagolja a szaloncukrokat. Az egyiken 
1988. december 21-én látható, budaörsi lakásunk konyhájában Román Katival. A nagyszobánkban 
az a karácsonyfa állt, aminek a díszítését İ vezényelte. 

A szaloncukrokat a család azóta is átcsomagolja.  Örököltünk elegendı hosszú bajuszú 
selyempapírt… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Háttér 
 

Fotó: KEGLOVICH ANITA  
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KOTASZEK HEDVIG: Hallgatás (ciklus) 
 
Csillagszemő 
 

Csillagot néz rám a szemed. 
 

Megmászta már az este a hegyek zugát 
s most készíti a holnapot. 
Ráakasztja a vékony Hold 
minden kincsét a holnapnak 
fürtös ujjaimra 
 

majd megsimogatom az arcod.. 
 

Kezem nyomán rád pihen az 
ébredı hajnal 
s az este arcodon felejti a csillagokat. 
 

İ megjelent 
 

Kedves kezedre ráesett egy pók 
eltépett fátyla, 
s a mennyezetrıl, mint halk 
citera zümmögött le a legyek 
ıszvégi dala. 
Ma párnákká nıtt a hegyek lánca 
s pihenni vittek szemeim 
egy messze völgy nyomába. 
Az úton kerék jajdult 
be a sárba, 
döccent s itt hagyta nyomát utoljára 
 

Merre keressem lépteid? 
 

Futottam… 
reccsenı bokrok mélyére néztem: 
visszatartott egy-egy virágos ág, 
ujjamra tőztem minden cseppnyi jóért 
a fölserkenı balzsamot, 
s piros cukorként kaptam le 
egy csipkebogyót az ajkadról. 
Percekbe bújtattam kedvemet, 
egy-egy levélre ráírtam nevedet, 
hogy a keresı sugár is 
rádcsodáljon. 
Pillanat hozta jószagú széllel 
hátamra égtek a csillagok: 
 

– Fenn is a nyomodban járok. – 
 

 

 
Hallgatás 
 
– Elhallgattam – 
a szürke fákat szépíted reggelente. 
Friss tompa lantoddá fújja a szél 
szétdobott szirmait. 
Hadd nézzék ajkamra  
idegen csókok büszke fényét, 
s hidd te is, hogy a tiéd vagyok, 
ha rebbenı szemem tavába mélyedsz. 
De kék vadvirág nyílik ágyamon 
s részegítı cseppekben ölel máshoz az éjjel. 
 
– Énekelek – 
Ezentúl én rakom az ágat a fákra fel 
s viszem a fákat könnyő táncos lépttel 
a hegyre. 
 
Könnyő friss tővel szántom át a rétet, 
a kalászok tövébe kenyeret rejtek, 
s a fákra dobom majd 
kedves fiam elsı sírását. 
Képpé fújom benned az elsı napot, 
s verssé írom rólad az elsı szót: 
de fenn is veled futok mámoros 
új napok elé! 
 
Megszedem a fákat kökényvirággal, 
   s alájuk hajlok, barna törzs leszek. 
   Leszedem rólad ezüstruhádat, 
   – a Napba merítem kezem. – 
   Völgybe hajtom a fejem, 
   hajamra madarak szállnak, repdenek: 
   Napot csókol a kezem rájuk. 
 
   ..már pihenni vágyom. 
   köd ül a vállamon 
   s alám merül az éj. 
 
Öledben elveszett az este. 
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Eltáncolom Neked 
 
Szeretnék mindent kidalolni, 
de mély kútba hullt árnyakat merít karom. 
Ruhámon tengerek úsznak 
/lenn lebegnek mélyhabok/ 
arcomon köddé fénylett az elsı mosoly: 
megéreztelek. 
Köveket térdelt meg a lábam, 
kemény, vezeklı utat jártam 
utánad. 
Utamon elgörbült a hajnal 
és este lett minden dél után. 
Dalommal körbeszórtam a Földet 
és szemembe zártam a fényeket. 
 
Minden virágnyomon ott hagytam a kezem 
minden sziromra illatokat mertem 
minden titokra ráleheltem: 
most táncomra elhallgat a szél. 
 
– Látod mosolygok – 
táncomra megperdül a rét 
hozzám hajlik az ég: 
tóba süllyedt önfeledt zúgással 
rázza szét a világ csurranó gyöngyeit. 
Táncomba gördülnek a táncok. 
 
Dalommal körbeszórtam a Földet 
És szemembe zártam a fényeket. 
 
 
A Csillagszemő 
 
– Csillagot néz rám a szemed – 
 
Megmászta már az este a hegyek zugát 
s most készíti a holnapot. 
ráakasztja vékony ujjamra a Hold 
öreg kincseit. 
 
Megsimogatom az arcod, 
kezem nyomán rád pihen a hajnal. 
Rajtad felejti a csillagokat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KOTASZEK HEDVIG:  
Madártánc (Birddance) 
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FÖLDESDY GABRIELLA 
 
Kissék a harmadikról 
 

– Téged hogy hívnak? – Egy termetes hölgy szólított meg az Ó utca 42. számú ház – nemrégiben 
költöztünk oda anyámékkal – visszhangos lépcsıházában. Öt éves múltam pár hónappal, 
ismerkedtem a világgal. A kedves néni beszélgetett velem, pár nappal késıbb behívott a harmadik 
emeleti, lépcsıházból nyíló lakásukba. A lakásban hárman laktak, a kedves néni, akit Ilonkának 
hívtak, férje, Ricsi bácsi, és Ilonka húga, Rózsi néni. 

A lakás akkor, az 50-es évek közepén fıúrinak tőnt, pedig nem volt az. A hosszú elıszobából 
balra nyílt a konyha, spájz, vécé, fürdıszoba, középrıl a nappali szoba, attól balra Rózsi szobája, 
jobbra Ilonka néniék hálószobája. A szobák utcaiak voltak, egymásból nyíltak, szép parkettával 
voltak borítva, a középsı szoba tágas volt, könyvespolcok álltak a sarkokban, az ablak elıtt 
négyszemélyes ülıgarnitúra – régi stílő, szerintük chippendale — és a sarokban hatalmas 
vitrinszekrény tele csecse becsékkel. Kisasztalon telefonkészülék. A baloldali szoba hosszúkás, 
néhány kényelmes bútorral, a jobboldali viszonylag egyszerő berendezéssel volt megrakva. A 
lakásnak emellett volt egy olyan sajátossága, ami engem akkor elkápráztatott. Mindhárom szoba 
falán olyan sőrőn lógtak a festmények, grafikák, fényképek, hogy nem lehetett látni tılük a fal 
mintázatát.  

– Honnan a sok festmény? – kérdeztem volna, ha gyerek létemre feltettem volna ezt a merész 
kérdést. Nem kellett, elárulták. Ilonka szakmája képkeretezı, évtizedek óta dolgozik egy közeli 
boltban, a festık rendre hozzák neki a képeket, végül ajándékba hagynak nála egyet a sok kép közül. 
Van, aki nem tud fizetni, és ezért hagy ott egyet. Az ajándékba hagyott képek közt voltak jelentıs 
festmények, de voltak gyengék is. Néhányra emlékszem. MCP-tıl két kép is volt, Vörös Gézától egy 
olaj férfiarc, Orbán Dezsıtıl egy csendélet, Herman Lipóttól egy tájkép, kancsóban orgonák Biai 
Föglein Istvántól. Aláíratlan festmények is voltak, Nagy István grafika, Krisztus-fejek nyomatban. 
Mindez persze csak évekkel késıbb derült ki számomra, gyerekfejjel csak a sok színes, keretbe 
ágyazott figurák kápráztattak el.  

Ilonka után megismertem Ricsit és Rózsit is. Kiss Richárd tisztviselı volt a Képkeretezı 
Vállalatnál osztályvezetıi (csoportvezetıi?) beosztásban. Rendkívül mővelt, finom ember volt, 
udvarias, ám alig ötven évesen hajlott hátú, erısen kopaszodó, horgas orrú férfi. Lábát húzta, ez 
gyermekbénulásból maradhatott vissza, magasított cipıben járt. Gyenge gyomra miatt erısen 
diétázott. Különös irodalmi történeteivel végül is ı keltette fel bennem az irodalom iránti 
érdeklıdést. 

Rózsi Ilonka húga volt. Már elmúlt negyven éves, és nem volt férje. A házban többen 
levénkisasszonyozták. Szintén a keretezı szakmában dolgozott, ı vette fel a rendeléseket az 
üzletben. Rózsi kevésbé volt barátságos, mint nıvére és sógora. A külön szoba – amelynek volt 
kijárata a fürdıszoba felé is – önállóságot biztosított számára. Egy-két évvel az 56-os forradalom 
után csinos fiatalemberrel jelent meg a házban, akit felvitt a lakásra. „Itt a Rózsi barátja, nahát !” – 
mondogatták a házban, pedig már akkor sem volt ez olyan különös, még Ilonka és Ricsi is elviselte 
egy darabig, aztán amúgy is vége lett a kapcsolatnak, a fiatalember továbbállt. 

Kissék különös szimbiózisban éltek. Az ı „hármasuk” olyan volt, mintha a Teremtı eleve így 
rendelte volna el, és osztotta volna ki rájuk ezt az életet. Pedig a házaspár nem is volt egymásnak 
való, Ilonka testes volt, inkább hasra hízott meg, Ricsi alacsonyabb volt nála, vékony és törékeny, 
Rózsi inkább illett volna hozzá. A házaspárnak nem volt gyermeke – ezen nem is lehetett 
csodálkozni –, viszont szerették a gyerekeket, és minden ismerısük gyerekét keresztszülıként 
ajnározták, ajándékkal halmozták el, idınként zsúrt rendeztek nekik. Engem is besoroltak a 
keresztgyerekek sorába, gyakran kaptam ajándékot tılük, Mikulás, Karácsony pazar volt emiatt. 

A Karácsonynak külön koreográfiája volt. 24-én késı délután futár érkezett, és a földszinti 
lakásunkba beadott egy csomagot, hogy vigyük fel Kisséknek még ma. A csomag rejtélyes volt, 
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benne levél, névjegy, szép csomagolás. Pedig talán csak egy üveg bor volt benne, mégis 
felvillanyozott. Mindenki tudta, hogy ilyenkor díszíti a két nı a plafonig érı fenyıfát ezüstszínő 
szaloncukrokkal és fehér sújtásokkal. Másnap aztán felmehettem megnézni és átvenni alóla a nekem 
szánt ajándékot, ami legtöbbször édesség és könyv volt, esetleg babafigura, labda, ilyesmi, aminek 
felettébb örültem, minden különleges volt, amit tılük kaptam. 

A Karácsonynál is értékesebb volt azonban az a néhány színházi élmény, amihez általuk 
jutottam. Ilonkának voltak színházi kapcsolatai, jó barátnıje volt Gobbi Hilda, akitıl sokat hallott 
Bajor Gizirıl, ez már kultusszá vált náluk. Minden szent volt, ami Bajor Gizihez volt köthetı. İrzök 
egy kis üvegkancsót, ami – állítólag – Bajoré volt, lehet, még mások is ıriznek hasonlót hasonló 
címen. De élı kapcsolat volt a Nemzeti Színház nézıtéri felügyelıjével, Füzess Annával is – ı a 
háború elıtti Nemzeti színésze volt –, aki ingyen jegyeket adott Ilonkáéknak egy-egy alkalommal. 
Párszor volt még alkalmam a Blaha Lujza téri – 64-ben bezárt, és késıbb felrobbantott – színházban 
járni, és néhány fontos elıadást megnézni Füzess Anna ingyen jegyeivel. Így láttam 1962 és 1964 
között Az ember tragédiáját, a Bánk bánt, a Liliomfit, és Darvas József Részeg esı-jét. Mindig 
páholyban ültem, homályos emlékképeim maradtak a színház belsejérıl, az ott látott színdarabok 
jeleneteirıl.  

Bástit, Lukács Margitot, Ungvárit, Kállait, Kálmán Györgyöt, Bessenyeit, Raksányi Gellértet 
ekkor láttam színpadon elıször. 

Ilonkának az Operában is volt kapcsolata, idınként oda is szerzett jegyet nekem. Elsı 
operaélményeimhez is általuk jutottam, gyerekfejjel láttam a Toscát, a Walkürt, és az Erkel 
Színházban a János vitézt. Ez utóbbira Rösler Endre operaénekes ismerısük révén kaptam a jegyet, 
aki a francia királyt alakította volna – prózai szerep –, de éppen megbetegedett erre az elıadásra. A 
jegyeket – nıvéremmel mentünk – azért megkaptuk. 

Kisséknek sokat köszönhetek, szerettek, törıdtek velem, gyakran hívtak fel tv-t nézni, mert 
nekünk még nem volt a 60-as években. A fımősor megtekintése másodlagos volt Ricsi bácsi egyéni 
történetei mellett. Bárkirıl beszélt, írókról, színészekrıl, vagy családtagokról, az illetınek elsıként a 
magánéleti vonatkozásait mondta el, abból is a problémás dolgokat, mellékesen azt, hogy mivel 
foglalkozik. Nem az volt furcsa, amit mondott, hanem a dolgok kombinálása. Leggyakrabban 
színészekrıl pletykált, Ilonka ismeretségei révén tájékozott volt a tekintetben, hogy ki kivel jött 
össze, vált el, mit mővel színházon belül a kollégák között, stb. 

árom évvel az után, hogy elköltöztünk az Ó utca 42-bıl, értesültünk Ilonka súlyos betegségérıl, 
méhrákja volt, erısen lefogyott, hamar elvitte a betegség. Ricsi és Rózsi még pár évet a harmadik 
emeleti lakásban töltöttek, de állandóan hirdetést jelentettek meg újságokban, hogy cserélnek. Ez 
1974 körül sikerült is, a nagy lakást egy másfél szobásra cserélték a Lágymányosi úton, elsı 
emeletre. A kapcsolat köztem és köztük megmaradt, idınként ellátogattam hozzájuk. 1979-ben Ricsi 
is meghalt prosztatarákban, Rózsi egyedül maradt. Lassan eladogatta a megmaradt értékeket, azzal 
egészítette ki nyugdíját, lakását eladta egy ügyvédnek életjáradék fejében. Élete utolsó két évében 
gyakran jártam hozzá bevásárolni, ügyeket intézni. Aztán 84 évesen elesett az elıszobában, még az 
ajtóig se tudott eljutni, a szomszédok hívták a mentıt. Kórházban halt meg két hónap múlva, mert 
ugyan nem tört el semmije, de már nem akart élni. Úgy gondolta, elég volt. 

Rokonok s leszármazó híján azóta én ırzöm néhány bútorukat, pár festményt, sajnos a 
legjobbakat ellopták tılem, mert nem vigyáztam rájuk eléggé. És persze az emléküket is ırzöm, 
fényképeket, a tılük kapott csecsebecséket. Sokat köszönhetek nekik, jelentısen formálták 
érdeklıdésemet, kinyitottak kapukat elıttem, sorsom mindig is érdekelte ıket. Minden 
furcsaságukkal együtt kiemelkedıen rendes emberek voltak mindhárman. Naponta fejemben jár egy-
egy jelenet, mondat, helyzet, ami velük kapcsolatos. Úgy érzem, adósuk vagyok, sokkal tartozom 
nekik. Ez a pár sor hálám megnyilvánulásának felettébb sajátos módja. 
 
Budapest, 2013. október 27. 
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KASKÖTİ ISTVÁN 
 

 
A Petrullo házaspár rejtélyes esete 

egy rövid regény vagy hosszú novella 
(4. rész) 

 
Ha egy idegen tévedt volna a Petrullo szomszédságba, vagy akármelyik kisvárosi lakónegyedbe, 

csodálkozhatott volna, hogy ugyan miért állnak a kocsik a csukott garázsajtó elıtt, még a 
legkegyetlenebb kanadai télben is. Helyenként nem is egy, de két, három kocsi parkol az aszfaltozott 
bejárón, egyenként harminc–negyvenezer dollár értékben, míg a tágas garázs színültig tömve 
értéktelen lim-lommal, amit a tulajdonosok az évek során összegyőjtöttek. 

Elképesztı, de ez így van. Néhanapján aztán, mikor már elviselhetetlenné válik a zsúfoltság, 
kiadja a ház ura a parancsot, rendszerint a kétségbeesetten tiltakozó csemetéknek, hogy takarítsák ki. 
Majd amikor a sok lim-lom felhalmozva áll a járdaszélen, a szomszédok és a városi rend ıreinek 
türelmét már kimerítette a ház ura, fogcsikorgatva kiizzadja a száz dollárt, amiért a privát szemetes 
elviszi a cuccot. Aztán kezdıdik minden elölrıl. 

Marco a teljes weekendet a garázs kitakarításával töltötte el, hogy Lina méltó környezetben 
várhassa az égi-szekér beígért érkezését. Már csak a kerti-szerszámok, a főnyíró meg a létra maradt 
hátra a garázs jobboldali falára akasztva. Marcot hirtelenjében egy leküzdhetetlen alkotóvágy fogta 
el és mielıtt még kidobta volna a félig beszáradt festékes dobozokat, vörös és fekete nagy 
ákombákomokat mázolt a nagy, szemben lévı falra. Félredılt kereszt, ötágú csillag fonódott össze. 
Hogy mit jelentett volna, halvány fogalma sem volt, de ahogy kihátrálva, hunyorítva, szemügyre 
vette a mestermővet, megelégedéssel látta, hogy a piros lámpa fényében igen hatásos lett. 
Hozzáadva az ajtó fölött villogó halogén lámpát –, nincs az az őrutazó angyal, aki elvétette volna a 
landolási célt –, állapította meg egy rafinált vigyorral a fondorlatos férj. 

Lassan győlt a készpénz Marco fiókjában, alkalmanként, munka után, átruccant az amerikai 
oldalra és nagyobb összegeket váltott át amerikai dollárra. December másodikán, egy szombati 
napon zsebre vágta az elkészített borítékot tízezer dollárral, és kora reggel elindult Torontóba. Nem 
mintha magyarázattal tartozott volna, de Linának azt mondta, hogy üzleti ügyben kell mennie. 
Nagyon rossz volt az út, bár a forgalom a szokásos téli hétvégére való tekintettel viszonylag gyér 
volt, de Hamilton közelében jeges, sőrő esı fogta el, és két nagyobb baleset lelassította az útját. A 
másfélórás út közel három óra hosszáig tartott. Dél felé járt, amikor leparkolt a városháza alatt lévı 
garázsba. Célja ugyan elég messze volt onnan, de úgy gondolta, hogy okosabb, ha gyalogosan 
közelíti meg. Egy régi, buffalói ismerıse adta meg a címet és a szükséges információkat. 

Queen street, East, No. 453. Már messzirıl látta az üzlet bejárata fölött függı három rézgombot, 
a zálogházak nemzetközi jelképét. A vasrácsokkal biztosított ajtó zárva volt és kis tábla ajánlotta a 
látogatónak, hogy nyomja meg a csengı gombját. Egyszer. Pirossal volt aláhúzva a szó: egyszer. 
Marco szót fogadott és kis idı múlva fémes kattanás jelezte, hogy az ajtót ki lehet nyitni. Belépett a 
szők üzlethelyiségbe és egy tipikus utcai zálogházban találta magát. Volt ott minden, amitıl a 
gazdáik néhány dollár ellenében hajlandók voltak megválni, ideiglenesen. Az esetek nagy 
százalékában persze tudták, hogy visszaváltani az értékeiket soha sem tudják, a felhalmozódó kamat 
meg a kölcsön összege kizárta ezt a lehetıséget és itt fekszik, lóg, hever a szegénység sok–sok 
elhagyott kelléke, várva, hogy majd valaki megveszi. 

Gitár és videokamera, elektromos körfőrész meg apáktól örökölt zsebóra ajánlotta magát a 
belépı vevınek, ha volt. Kétes. Az üveges pult mögött egy sovány emberke állt, lehetett vagy ötven 
éves, bár nehéz lett volna megállapítani a korát. Farmert meg fekete T–shirtot viselt, fakuló nagy 
betükkel hirdetve, hogy "Jesus love you". Aranykeretes szemüveg félúton lógott az orrán. A félig 
égett, rágott vastag szivart egy gyakorlott mozdulattal passzolta át a szája balsarkába és szívélyesnek 
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aligha mondható szőkszavúsággal érdeklıdött, hogy mit akar az idegen. Marco alig tudta leplezni az 
idegességet, s ami nála szokatlan volt, bátortalanul szólalt meg. 

– Van egy antik nyakék, az anyámtól örököltem, szeretném, ha megnézné. 
A zálogos szemrebbenés nélkül, miután visszacsúsztatta a szivart a szája jobb csücskébe, 

felemelte a pult elzáró lapját és szó nélkül intett Marconak, hogy kövesse. Az üzlet végében egy 
szők ajtón keresztül kis irodahelyiségbe léptek, majd onnan egy másik ajtón keresztül a megszeppent 
Marco egy raktárféleségben találta magát. 

– Mi kéne? – tette fel a kérdést a szivaros. 
– Amerikai útlevél, meg jogosítvány. 
– No problem – egy lógó madzaggal fehér lepedıfélét húzott le a plafonról és kinyújtotta Marco 

elé a tenyerét. 
– Oh, ja, bocs. – a farzsebébıl elıhúzta a borítékot és átadta az embernek. Az szó nélkül egy 

fiókba süllyesztette. 
– Meg se számolja? – kérdezte Marco. 
– Kedves barátom, az én klienseim nagyon óvatosak, többszörösen megszámolják a dohányt, 

mielıtt megválnának tıle. Nem ajánlatos spórolni. Igen káros lenne az egészségre, – és a szája 
szögletén valami mosoly féleség jelent meg. Csak egy pillanatra. De az Marconak elég volt. Hideg 
borzongás fogta el. 

– Szemüveget visel? 
–Nem. 
– Most majd fog – az elıbb említett fiókban keresgélve egy kopottas fekete keretes szemüveget 

szedett elı. – Tegye ezt fel, háromszáz dollár. 
– Háromszáz… – képedt el Marco forgatva a szemüveget a kezében, de még be sem tudta 

fejezni, amit mondani akart, az ember türelmetlenül elvágta. 
– Designer keret, speciális lencse. Direkt a maga szükségletére készült. 
Marco jobbnak látta nem vitatkozni és feltette az orrára a szemüveget. Megnyugvással 

konstatálta, hogy nem fogja zavarni a látásban. Közönséges, speciális ablaküveg. Háromszáz??? 
Beállt a fehér lepedı elé, a cement padlón fehér kereszt mutatta, hogy hova álljon. Pillanatok alatt 
két reflektort meg egy stúdió fényképezıgépet varázsolt elı a zálogházas és mielıtt még tízig 
elszámolt volna Marco, már készen is volt vagy fél tucat felvétel. 

– Háromra jöjjön vissza, – mondta az ember és miután zsebre vágta a három százast, kitessékelte 
Marcot a helyiségbıl. 

Hosszasan ácsorgott a járda szélén, tanácstalanul, mivel töltse az idejét háromig. Az órájára 
nézett, húsz perccel múlt tizenkettı. Óra nélkül is tudta volna, a gyomra jelezte, hogy ideje valamit 
enni. Megszokta a rendszeres, bıséges táplálkozást, Lina vacsoráit és munkaidıben a csemegéstıl 
rendelt szendvicseket. Munkahelyén nem volt idı ebédszünetet tartani, asztalánál, a komputerek 
elıtt fogyasztotta el az ebédjét. A tızsde nem tartott ebédszünetet és a számok megállás nélkül 
hömpölyögtek a monitoron, Marco figyelmét semmi sem kerülhette el. 

Nem nagy kedve volt beülni egy étkezdébe, úgy emlékezett, hogy a közeli sarkon áll egy utcai 
hotdog árus, arrafelé vette az útját. Foot long hotdogot rendelt, egy láb hosszú, híres Shopsy 
csemegét. Megpakolta minden velejáróval, mustár, ketchup, apróra vágott hagyma és savanyú 
káposzta. Úgy az igazi. Beállt a legközelebbi üzlet ajtajában és jóízően elfogyasztotta a gyors 
ebédjét, még megivott rá egy kólát, és miután a hulladékot az árus standja mellett álló nagy 
szemetesbe dobta, odébbállt. 

Céltalanul lıdörgött egy darabig, nem akart messze menni a zálogostól. Nem kis izgalommal 
gondolt a várható eredményre. Harmincnyolc évig élte életét mint Marco Petrullo s most felcseréli 
valami másra. Idegen lesz saját magának? Nézte az elhaladó tükörképét a kirakatüvegben. Igen, az 
Marco Petrullo. Jóképő, atlétikus mozgású ember, férfiasságának teljében. Sötétbarna, hullámos 
hajára büszke volt, a nık kedvtelve turkáltak benne. Elıkotorta a szemüvegét a zsebébıl és 
felpróbálta. Hmmm. Nem rossz. Kissé profilba fordult, nézegette magát a kirakatban. Akár egy 
professzor is lehetne, állapította meg megelégedve. Vagy ügyvéd. Sikeres, gazdag ügyvéd. Hogy 
gazdag lesz, ahhoz kétség nem férhet, meg aztán mindenki mondhatja magáról, hogy ügyvéd. 
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Pénzügyi szakértı. Az még jobb is. Pénzügyekben még szakértınek is mondhatja magát. Papír is 
van róla. Különben is ha valaki gazdag, szakértelmét pénzügyekben senki sem kétli. 

Marco realista volt, nagyon jól tudta, hogy manapság tíz millió nem olyan sok pénz. 
Kétségtelenül több, mint amit magáénak mondhat, de azzal még nem hívják meg a milliomosok 
klubjába. Meg volt ı elégedve a sorsával, többet keresett, mint bármelyik kortársa. „Szegénységét” 
csak az után érezte, hogy a vén gazember, Giovanni Russo kisemmizte a jogosan elvárt hitvesi 
jussából. 

Az nevet, aki a végén nevet. Nyugtatta meg magát és már zsebében is érezte a milliókat. Lesétált 
a földalatti vásárlóközpontba. Kedvenc idıtöltései közé tartozott sétálni az üzletek útvesztıjében. 
Egy egész napot is el lehetett tölteni a földalatti városban anélkül, hogy napfényt látott volna az 
ember, a pénzköltési lehetıségekrıl nem is beszélve. Mit tenne egy milliomos, ha két-három órát 
kellene várakozással eltölteni –, gondolta. Mit tenne Bill Gates az ı helyében? A válasz ott volt az 
orra elıtt, a Brooks Brothers észtvesztıen drága férfiruha üzlet kirakata kihívóan csalogatta. „Miért 
ne?” Tette fel magának a retorikai kérdést. Tulajdonképpen elılegezhet magának egy kis luxust, 
bírja a hitelkártya és a házra felvett jelzálog-kölcsön. Belépett az üzletbe, templomi csend fogadta, itt 
nem üvöltött a fülébe az utcait ricsaj-zene, itt nem ugrott elé az eladó, hogy tolakodó bizalmassággal 
vásárlási igénye felıl érdeklıdjön. Két elegáns úriember foglalatoskodott a pult mögött, néma 
fejbiccentéssel üdvözölték. Mit venne Bill Gates? – a választ ott találta a nagy antik asztalon. Finom 
kasmír pulóverek színes kavalkádja kínálkozott. Marco, mint aki tulajdonképpen nem is akar 
vásárolni, csak úgy idıtöltésbıl válogat, a csomó aljából kihúzott egy türkiz zöld pulóvert. 

Kiterítette, morzsolgatta ujjaival a puha anyagot. Próbálta feltőnés nélkül megtalálni az 
árcédulát, sikertelenül. Be kellett látnia, hogy Brooks Brothers vevıi nem aggódnak az árak miatt. 
Az eladók felé tekintett, az idısebbik úriember, gyors, nesztelen léptekkel mellette 

termett. 
– Kitőnı választás, uram – mondta, – a szín tökéletes az ön komplekszumához. Ez az ön mérete, 

ha szabad lennem – és gyakorlott mozdulattal terített ki egy másik pulóvert Marco elé. 
– Nagyszerő – egyezett bele a milliomos  –, és hanyag mozdulattal húzta elı a tárcáját és 

választott ki egyet a hitelkártyák közül. 
– Még valamivel szolgálhatok, Mr. Petrullo, – az eladó gyakorlott sasszemmel olvasta le a nevet 

a kártyáról. 
– Köszönöm, semmi mást, – vetette oda csak úgy, mellékesen. 
Pillanatok alatt megtörtént az üzleti cserebere, Marco aláírta a hitelcédulát és nagy igyekezettel 

próbálta leplezni a felismerést, adóval együtt négyszázhuszonhat dollár és negyven cent. Oda se neki 
–, legyintett csak úgy gondolatban, ennyi elıleggel tartozom magamnak. Giovanni Russo kinyalhatja 
a seggem. 

Igen csak meg volt elégedve magával, amint tovább sétált a széles folyosón, lóbálva a fekete-
arany Brooks emblémával díszített csomagot, hadd lássa mindenki. Persze a tovasietı sokaság 
figyelembe sem vette a lıdörgı milliomost. 

Egy ékszerbazár hívta fel magára a figyelmet –, kellene valamit venni Linának karácsonyra –, 
gondolta. Elvégre is, mégis csak az ı pénze, annak ellenére, hogy meg akar szabadulni a földi 
javaktól, kis mementó a nagy útra azért elkelne. Belépett az üzletbe, egy nyakigláb tinédzser lány 
fogadta nagy lelkesedéssel, félretolta a szájában a rágógumit és hangosan üdvözölte. 

– Hi! – Segíthetek valamiben? – kihúzta a fülébıl a hangos dugót és kilépett a pénztárgép mögül.  
A farmerja feszesen tapadt a csípıjére, egy jó arasznyi csupasz husikával kacérkodva, a 

köldökében nagy arany karikával. Persze, felül sem volt különösen takarva, mindent a vevınek, 
jelszóval, kibuggyantak növekedı mellei. Marcot elöntötte a forróság, feltámadt benne a szunnyadó 
vadászösztön és bedobta a legjobb hódító szöveget egy kihívó kacsintás kíséretében. 

– Bevezetıül biztosíthatsz, hogy elmúltál tizenhat éves és nem kerülök börtönbe, ha elcsábítalak. 
– Az tuti – pislogott kihívóan a lány –, csábítani se nagyon kell, ha valaki Brooks Brother 

csomaggal sétafikál. 
– Oh, ez a kicsinység, – szerénykedett Marco –, egy kasmír pulóver, nem is tudom, hogy mi 

késztetett, hogy megvegyem, van már vagy egy tucat, talán a színe… 
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– Kasmír? – Menten eldobom magam. Imádom a kasmírt. Megnézhetem? 
Marco elé tartotta a nyitott zacskót, a lány kirántotta belıle a pulóvert és a csupasz mellére 

szorította, simogatta vele a duzzadó kebleit. 
– Jaj, hogy én mit nem adnék, ha nekem egy ilyen pulcsim lenne. 
– Nekem volna egy ötletem –, halkította le a hangját Marco, egy oktávval mélyebben –, csak egy 

kis igent kell mondani. 
– Te viccelsz? 
– Életbevágó ügyekben sose viccelek, mikor zár ez a kóceráj? 
– Kilenckor, de négykor jön a tulaj leváltani. 
– Óriási, mi lenne, ha találkoznánk egy italra, mondjuk a „Bodega”-ban? 
– OK… tényleg az enyém lehet a pulcsi? 
– Az attól függ… 
– Motelbe nem megyek! 
– Majd kitalálunk valamit. 
– OK–doki! 
A lány ujjongva a jó üzlet reményében az arcát a pulóverbe temette, kész volt a pult mögé 

menekülni vele, de Marco elkapta. 
– Hohó, kicsikém, majd utána – visszadugta a pulcsit a Brooks zacskóba. 
A lány kissé elszomorodott, de be kellet látnia, hogy vannak íratlan törvényei a nagylelkő 
ajándékozásnak. De, hogy az igyekezet kárba ne vesszen eladott Marconak egy Szent Kristóf 

medált vékony ezüstláncon. 14.95 $ Legyen szerencsés Lina a nagy úton. Ideje volt visszatérni a 
zálogházba. A tulaj egy manilla borítékot húzott elı a fiókból és Marco kezébe nyomta néhány 
mondat kíséretében. 

– Útlevél és a jogosítvány. Ezek nem hamisítványok. Eredeti! A volt tulaj megszőnt, nem 
igényli tovább. Jó tanács, az útlevél még két évig érvényes és nem ajánlatos megkísérelni a 

megújítását, esetleg kifogásolhatja a hivatal. Fıleg külföldön használható, de kerülje a scanneres 
vizsgálatot. 

– OK! 
– Még egy jó egészségügyi tanács! Gyorsan felejtse el, hogy hogyan jutott hozzá. OK? Mi sose 

találkoztunk. Capish? 
– OK – és Marco sietve elhagyta az üzletet. Alig várta, hogy a kocsijához érjen. Kihajtott a 

parkolóból és jó ideig tekergett a mellékutcákon, míg egy alkalmas helyet talált, hogy leparkoljon. 
Izgatottan nyitotta ki a borítékot, hogy a tízezer dolláros új személyazonosságát végre szemügyre 
vehesse. Tényleg valódinak hatott a dokumentum, persze azt se tudta volna megállapítani, hogy 
hamis, hiszen a hamisnak is az a dolga, hogy úgy nézzen ki, mint az igazi. 

Jerry Walker, született 1958, május 9-én in Allantown, Pennsylvánia. Magassága és súlya az 
útlevél szerint nagyjából megegyezett, de hát az ember hízik, lefogy azt nem lehet úgy szabályozni, 
hogy egy pár évvel azelıtti adathoz hő legyen. Meg kell tanuljam az adatokat – gondolta – tetszett 
neki az új név, nem érzett semmi nosztalgiát a Petrullo múltjához. Feltétlenül kell egy divatosabb 
szemüveget szerezni! – állapította meg a fényképet vizsgálva – igen szegényes és kopott az, amit 
300 dollárért adott el neki az a gangszter paisano. 

Hajnali négykor ért haza, fizikailag totálisan kimerülve, de megelégedett vigyorral a képén. 
Régen volt ilyen jó estéje. Hogy ezek a mai fiatalok mire nem képesek, az elképedéstıl nem tudott 
napirendre térni az eltelt órák tapasztalata felett. Megérte a négyszáz dolláros kasmír pulóvert. 

Lina fel sem ébredt, ahogy a takaró alá bújt, majdnem elröhögte magát. Ha az asszony tudná, 
hogy egy idegennel fekszik egy ágyban! Jogi alap a válásra. No de az nem lenne financiális 
szempontból 

elfogadható. Az egész Russo vagyon, vagy semmi – zárta le az vitát Mr. Jerry Walker és azon 
nyomban mély álomba süllyedt. 

Ólomlábakon vánszorogtak a napok, Marco, úgy érezte, hogy semmi sem történik. A 
részvénypiac meglehetısen lanyha volt, mint rendszerint minden évben az ünnepek elıtt, a figyelmét 
alig kötötte le a lényegtelennek tőnı árak áringadozása. Az iroda ünnepi várakozásban leledzett, az 
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öt órai italozás is inkább egy folytatólagos karácsonyi bulinak hatott. Marco igyekezett nem feltőnni, 
bár idınként a torkában lüktetett a szíve, elöntötte a verejték, ha a bank széfjében rejlı útlevélre 
gondolt. Tom Correla meg is jegyezte csak úgy mellékesen, hogy: 

– Valami baj van, öregem? Nagyon szarul nézel ki. Mi van Linával? Elboronáltad az ügyet? 
– Minden OK. Azt hiszem egy kis influenza kerülget, – és letörölte a homlokáról a verejtéket. 
Persze Linával semmi sem volt OK. Mind jobban és jobban beleélte magát a menybemenetelbe. 

Naphosszat imádkozott, már a fızés sem érdekelte, mind gyakrabban rendeltek pizzát, vagy a kínai 
étterembıl vacsorát. Lina nem is próbált magyarázkodni a házastársi kötelezettség elmulasztása 
miatt, átszellemült arccal piszkálta az ételt, ami elıtte volt, csak a borocskát kortyolgatta a 
megszokott igyekezettel. Aztán ültek szótlanul a garázsban, a kényelmetlen kerti székeken, egymás 
mellett, de mérföldekre egymástól. Lina az örökkévalóságról álmodozott, Marco az örök-nyári 
Riviéráról, a Rió-i karneválról, csokoládé 

bırő lányokról a fehér homokos partokon. Villogott a vörös lámpa a fejük fölött, halkan dúdolták 
a gregarianus barátok mennyei zsolozsmáikat a kis CD-játszón és vigyorogtak az arra járó 
szomszédok a már megszokott látványon. 

Marco úgy csinált, mintha nem is látta volna a volt barátok kérdı tekintetét, „nem sok idı már, 
aztán bottal üthetitek a lábnyomomat” gondolta s a csukott szemhéján messzi tájak csábító szépsége 
teljesen lefoglalta a gondolatait. 

Nem okozott különös meglepetést, már máskor is elıfordult, hogy az ünnepi tervek miatt 
elırehozták a negyedik negyed ellenırzését. December tizenegyedikén váratlanul megjelentek a 
Krauss & Co. Könyvvizsgálói és a vállalatuk tervezett karácsonyi carribian cruse miatt –, collective 
bonus a sikeres év után –, sebtibe összecsapták a különben szırszálhasogató revíziót. Marco terveit 
illetıen az egész cirkusz nagyon is kapóra jött. Legalább két héttel elıre hozta a határidıt. A hét 
vége, úgy látszott, hogy örökre tart. Alig aludt a két éjszakán, óránként kelt ki az ágyból, le s fel 
mászkált a házban. Még a reggeli kávéját sem fejezte be, izgatottan hagyta el a házat. 

Jeges szél csapott az arcába, ahogy kilépett az ajtón. Nem szokott az idıjárásra figyelni, se esı, 
se hó nem befolyásolta az életét, a fő nyírásán kívül még a kerttel sem törıdött, az mind Lina dolga 
volt, még a havat is ı takarította a bejáróról. Majd odafagyott a keze a kocsi ajtajához. A motor 
egybıl beindult, azzal nem volt baj, várt míg lassan felmelegszik, annyit értett a kocsikhoz, hogy 
nem szabad azonnal indulni. Bekapcsolta a rádiót, a helyi adó bemondója éppen a nem várt 
hideghullám váratlan betörésén nyavalygott. Mínusz tizenöt Celsius, és nem várnak enyhülést egy jó 
pár napig. Na és? Kit érdekel. Hirtelen rádöbbent, hogy igen is érdekelve van. 

– A kurva anyját! – Káromkodta el magát felhangon, kiszállt a kocsiból és hátra ment a 
veteményes kertbe. Próbálta belevágni a cipıje sarkát a földbe. Nem ment. Mint a beton, olyan 
keményre fagyott a föld. Ha így megy, döbbent rá az ijesztı valóságra, néhány nap alatt három-négy 
láb mélyen is átfagy az agyagos föld, olyan lesz, mint a szikla. Itt aztán nem fog gödröt ásni az 
úristen se. Mi a francot fog csinálni? Erre igazán nem számított. Próbált nem rágondolni. Majd. 
Egyelıre más gondja van, éppen hogy virradt, mire beért az irodába. 

 
Hétfı, december 14. Negyedik lépés a szabadsághoz. 
Piacra dobott félmillió Crafio részvényt, negyven centtel a currens ár alatt. Nem telt bele egy 

rövid óra, már el is ment mind. Kétmillió–ötszáztízezer dollár, mínusz az ügynökség százaléka, 
minden probléma nélkül átutalva az új bankszámlára. Senkinek sem tőnhetett fel, még akkor sem, ha 
valaki rábukkant volna a viszonylag nagyobb tranzakcióra, az ilyesmi rutin biznisz az Ethere Inc. 
részvény ügynökség Niagara Fall irodájában. Csak Marco izzadt bele. Teljesen ok nélkül tekingetett 
a háta mögé –, egész nap. Próbálta rábeszélni magát, hogy viselkedjen normálisan. De hogy 
viselkedhet az ember normálisan, mikor két és fél millió dollárral lett gazdagabb abban a 
pillanatban, amint jött a visszajelzés Joanne Kovalszkitól, hogy az átutalás megérkezett a zürichi 
bankfiókba. Azt persze a nı se sejtette, hogy még ideje sem volt a pénznek megmelegedni a svájci 
számlán, már ment is tovább… és azt csak Marco tudta, hogy hová. 

Minden második, harmadik nap újabb részvénycsomag cserélt gazdát. Marco gondosan válogatta 
a piacra dobandó értékpapírokat, még vásárolt is kisebb összegekért, hogy aztán másnap 
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veszteséggel, vagy éppen nyereséggel tovább adja. Még egy hét sem telt bele, a Russo vagyon 
alaposan megfogyatkozott és Marco is nyugodtabban nézett az újabb manipulació elé. Már az 
éjszakái is nyugodtabban teltek, nem riadt fel minden kis neszre. Férfias vágyai is kielégítést nyertek 
a passzív Lina jóvoltából. Egy ilyen alkalom után, már-már elalvó félben volt, amikor Lina 
szokásától eltérıen megszólalt. 

– Alszol? Marco! 
– Aludnék, ha hagynál. Mit akarsz? 
– Csak azt akartam kérdezni, hogy majd azután… tudod, ha már nem leszek itt – motyogott az 

asszony –, újra fogsz nısülni? 
– Hagyj engem ezzel a marhasággal. 
– Komolyan, akarom tudni. 
– Mi közöd hozzá… neked már az úgy is mindegy lesz. 
– Nem mindegy… azt akarom, hogy nısülj meg. Ki fog fızni neked? Meg aztán… ez is kell, 

nem maradhatsz ki minden éjjel. 
Marco ledobta magáról a takarót és dühösen felkapcsolta a lámpát az éjjeliszekrényen. 
– Mi ütött beléd, hogy hirtelenjében rád jött a gondoskodás? Miért kell komplikálni a dolgot. Ha 

mész, hát mész… a franc bele. Ne törıdj azzal, hogy velem mi lesz. 
– Igen is érdekel, akárhogy is nézzük, a férjem vagy, megesküdtünk, hogy holtomiglan– 

holtodiglan. 
– Ne hülyéskedj, senki sem veszi azt már komolyan. 
– Tudom én, hogy neked nem számít, csak a vagyonért vettél feleségül, azt hiszed, olyan hülye 

vagyok, hogy én azt nem tudtam? Marco Petrullo a falu bikája, minden nı bukik utána és a csúf Lina 
Russot veszi feleségül? Most aztán szabad leszel, válogathatsz majd… azt hiszed, én nem tudom, 
hogy merre kujtorogsz, hány ágyban henteregsz a kurváiddal? 

– Fogd be a szád, Lina! – Marco a méregtıl vörösödı képpel kivágtatott a hálószobából és 
bevágta maga mögött az ajtót, de még azt hallotta, hogy az asszony elbıgte magát. 

Lebotorkált a nappaliba, lámpát sem gyújtott, az utcai fények beszőrıdtek, éppen elég volt 
ahhoz, hogy megtalálja a bárszekrényt. Töltött magának egy jó adag grappát és ledobta magát a 
szófára. Fanculo… káromkodott felhangon –, más se kellett nekem, a barom asszony siralmait 
hallgatni. Minden olyan simán ment eddig, tökéletes terv, biztos siker. Szabadság! És akkor jön a 
kurva a lelki-beszéddel. Még hogy újra nısülni? Kell a francnak a kolonc. Nem volt nekem elég ez 
az öt év? Holtomiglan-holtodiglan. Na ja, hogy valakinek a holtáig, az tuti. Meg, hogy ki fog fızni? 
Hah… a világ legjobb szakácsai. A pénzemért. Lina Russo pénzéért. Szegény Lina, ha tudná. 
Elhessegette magától a gondolatot. Csak nem betojni. A terv az terv. Igazából, kettı. Paralell tervek, 
egyik a vagyon átmentése, tiszta ügy, adminisztrációs akció, a másik sokkal komplikáltabb, Lina 
mennybemenetele. Idıbe telt míg megbarátkozott a gondolattal, miután egyik módszert a másik után 
vetette el, míg meg nem találta az egyetlen elfogatható megoldást. Csak ez a kurva hideg ne jött 
volna közbe. És akkor jön ez a hülye barom a problémával. Még hogy aggódik miattam. Mi vagyok 
én? Dedós? Aki nem tud gondoskodni magáról?A csúf Lina Russo?  

A sokadik kupica grappa után azon vette magát észre, hogy sajnálni kezdte az asszonyt. 
Szegény Angelína! 
Ahogy a pálinkás üveget kézbe vette, hogy újra töltsön, rémülettel látta, hogy remeg a keze. 

Elhessegette magától a riasztó gondolatot, hogy ha a gyávaság erıt vesz rajta, a terv veszélybe kerül. 
Most, mikor olyan közel áll a végleges megoldáshoz… Utálta, ha egy nı sírással próbálja zsarolni az 
embert. 

Fenékig ürítette a poharát, a méregerıs pálinka simán csúszott le a torkán, már nem tudta nyitva 
tartani a szemét, hiába erılködött, aztán lassan, mint egy krumpliszsák eldılt a szófán. Az üres üveg 
begurult a dohányzóasztal alá. 

Szegény Lina…na és? kit érdekel... de meg kell adni, szép kerek, kemény dudái vannak… 
voltak… voltak. … mint egy feneketlen kútba zuhant, mind és mind mélyebbre. Sötét volt, valami 
kegyetlenül nyomta a mellét, alig kapott levegıt. El akarta taszítani magáról, de a kezei mintha le 
lettek volna kötve. Mozdulni sem tudott… Segítségért kiabált… Lina! Lina! De csak mint idétlen 
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rikács jött ki a torkán. Aztán hirtelen világos lett, a vakító fény szinte fájt, el akarta takarni a 
szemét… de mind a két keze véres volt, próbálta letörölni… síkos, csúszós volt a sok piros vértıl és 
bármerre nyúlt, Lina nagy fehér mellébe ütközött a keze. Felsikoltott, rémülten látta, hogy… attól 
volt véres a keze. Az asszony hófehér meztelenségében eszét vesztve forgott, táncolt elıtte, próbálta 
megfogni, megállítani de kicsúszott a kezeibıl, Martin testvér állt a konyha közepén, Lina nagy, 
széles-pengéjő szakácskésével a kezében és vigyorgott; – Angelina nıvér mennybe megy! – kiáltotta 
diadalmasan. Aztán meg az öreg Russo taszigálta a fehér menyasszonyi ruhába öltözött Linát, az 
meg csak nem akart menni, a konyha úszott a vörösborban, de mintha az inkább vér lett volna… 

– Marcoooo!, Marcooo! – sikoltott a lefátyolozott menyasszony és kapaszkodott Marco nyakába, 
hiába próbálta eltolni magától. 

– Marco, ébredj… el fogsz késni, nyolc óra. Szőzanyám Mária, hogy nézel ki? Kiittad a fél üveg 
grappát, nem csoda, ha rémálmaid vannak. 

Végre sikerült Marconak kinyitni a szemét, mint aki nem tudja hol van, zavartan nézett körül a 
nappaliban. A szófán feküdt, az asszony nagy horgolt takarója alatt… Hogy került ide? Lina takarta 
be? Lassan felrémlett zavaros össze-visszaságban az éjszakai vita, az üres pálinkás üveg… meg a 
rémálom. 

– Menj borotválkozni – fordított hátat neki az asszony, – kész a kávé, csinálom a reggelidet. 
Mintha mi sem történt volna, mint minden más reggel, mikor részegen kimaradt az éjszakában, 

Lina, a hőséges feleség, tőrve-megbocsátva, helyt áll házastársi kötelezettségeinek, ahogy azt azon a 
nyári délutánon, öt évvel ezelıtt megfogadta az Úr színe elıtt. Marco még sokáig csak ült a szófan, 
nézte a remegı kezeit, az álom emlékfoszlányai lassan tünedeztek. A reggelek józan valósága 
maradt, no meg a terv. Nem beszarni… nincs visszaút. Még néhány lépés a szabadsághoz. Bátorította 
magát. Ahogy felállni próbált, mintha fejbe vágták volna, lüktetett halántéka, kínzó, másnapos 
fejfájás. Hosszú percekig állt a forró zuhany alatt, mintha az álom véres nyomait próbálná lemosni. 

Szótlanul piszkálta az elétett ételt, Lina ült vele szemben, ahogy minden más reggel, két kézzel 
babusgatta a kávés bögrét. Hallgattak, már régen nem volt közös téma. Az asszony a mennybe 
készült, Marco meg az örök napsütéses messzi partokra. 

 
December 22. 
Jóval kilenc után ért be az irodába, bekapcsolta a computereket. A torontói, New York-i tızsde 

már nyitott. Több telefonüzenet várt rá, néhány sürgıs utasítás az üzletfelek részérıl, karácsonyi 
jókívánságok, meg emlékeztetı, hogy a buli hétkor, ahogy azt tervezték.  

Megnyitotta a Russo dossziét, bosszankodott, hogy egy csomag penny-részvény még mindig 
eladatlan, ül benne több, mint egymillió dollár. Úgy látszik, senkinek sem kell, pedig már alaposan 
discountolta. Feldobott 150 ezer Bell C részvényt $4.25 ért, alig egy órára rá bejött a contra ajánlat 
$4.20 ra. Gondolkodás nélkül elfogadta. Hatszázharmincezer dollár, mínusz a comissio, a pénz már 
a déli órák elıtt útban volt Zürichbe. Az volt az utolsó, nagyobb értékő részvény, ami még maradt, 
az mind csip-csup spekulatív városi hitelkötvények néhány százezer dollár értékben. Mire a San 
Francisko-i tızsde nyitott, jó néhány rendelés jött össze, ellepték az asztalát a színes cetlik. 
Rózsaszínő a vétel, sárga az eladást jelentette. A három monitor villogott az orra elıtt, embertelen 
mértékőre fokozva a másnapos fejfájását. Az állandóan változó árak, adatok lekötötték a figyelmét, 
már egy óra is elmúlt, mire kissé lecsendesedett a piac. 

Az olasz csemegéstıl rendelt szendvicset, nem volt kedve, de meg ideje sem, hogy a többiekkel 
a sarki vendéglıbe menjen. Bevett még két Tylenol tablettát a fejfájásra, hátradılt a székében és 
becsukta a szemét. Próbálta kikapcsolni a környezetet, rendezni a gondolatait. A karácsonyi ünnep 
utánra tervezte az utolsó lépést, köszönve az elırehozott könyvvizsgálatnak. Jobb is talán, kisebb a 
lehetıség, hogy valaki valamit is gyanítson. Az agyak meglágyulnak a sok ünnepi evésivás 
eredményeként, meg aztán az újesztendı kötelezı ünneplése is napirenden van. Csak nem halogatni! 
Minden elodázás csak gyengítené az elhatározását. A fagyhullám váratlanul jött, de majd talál 
valami megoldást. Nagy hiba volt az esti részegség, az okozta a rémálmot. A véres vízió csak nem 
akart múlni, újra meg újra felbukkant a tudatalatti emlékezetbıl. Riasztotta a látvány, az a sikamlós 
érzés a kezeibıl nem akart eltőnni, bármennyire is erılködött feledni. 
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– Hej! Marco! 
Felriadt a goromba zavarásra. Billy O'Sullivan szokásához híven kopogtatás nélkül nyitott be az 

irodáján. Hangos, szemtelen és tapintatlan O'Sullivan az iroda legsikeresebb ügynöke elvitathatatlan 
jogának tartotta, hogy bárkit, bármikor félbeszakítson, hogy az ı kétségbevonhatatlan 
felsıbbrendőségét hirdesse. 

– Na, öregem, találd ki, ki lett ismét az elsı? A legjobb, a legsikeresebb. Fogadjunk, hogy… 
– Pofa be Billy boy. Menj a farncba, kit érdekel. 
– Csak említem, ha esetleg nem olvastad volna a fınökség e-mailjet. 
– Nem olvastam. 
– Na persze, hallom, hogy igencsak ráhajtottál az év végére. Késı pajtás. Késı. 
Marco elsápadt. Mit akar azzal mondani, hogy ráhajtott. Nyolc milliónyi extra forgalom, nem 

tőnhet fel senkinek. Mit tud O'Sullivan, amit nem kellene, hogy tudjon. Kereste a megfelel választ, 
de nem jutott semmi az eszébe. 

– Marco, my boy! – intett búcsút Billy O'Sullivan –, Silverstein tata akar látni. Pronto! 
Marcoban meghőlt a vér. Mr. Silverstein az iroda fınöke, mint a végzet ura ült a nagy sarki 

irodában, csak nagyritkán szólt bele az ügynökök napi munkájába. Ismert tény volt, hogy ha valakit 
a színe elé rendelt, rendszerint az illetı már pakolhatta is személyi dolgait, hogy helyet adjon az 
íróasztalánál egy új, eredményesebb ügynöknek. Nem véletlen, hogy az Ethere Incanek tekintélye 
volt a tızsdei körökben, tiszta üzlet és vas fegyelem volt az öreg mottója. 

Marcot elfogta a félelem. Fel sem próbált állni az asztalától, térdei úgy remegtek. Mi van, ha az 
öreg felfedezte a Russo dosszié kiürítését? Mi van, ha valaki a banknál, vagy Zürichben kémkedik 
Silversteinnek? 

Nagy hiba, hogy a bank széfjében tartom az útlevelet. Meg a készpénzt. Számítanom kellett volna 
az elıre nem várt körülményekre, hogy sebtibe kell lelépni. Még most is megtehetem, mire valaki 
észre is venne, átlóghatok a határon. Tíz perc a bankig, másik tíz perc a Szivárvány hídra. Onnan 
már Jerry Walker megy tovább. Ha a mosdóba megyek, onnan nem lát az öreg és a szerviz lépcsın 
le tudok menni a garázsba. 

Néhány mély lélegzetet vett, aztán felállt az asztalától, támaszkodnia kellett, hogy a zakóját fel 
tudja venni a szék karfájáról. A torka kiszáradt, elhomályosult elıtte a világ. Nyugi, Marco!!! Nyugi. 
Minden OK. Több mint nyolc mill. biztonságban van. Nem szabad kapzsinak lenni. Mély lélegzet, 
határozott lépések, jobb, ball, jobb ball, mindjárt az ajtónál, aztán uzsgyi a mosdóba… 

– Brrrrrr, a telefon, mint villámcsapás vágott bele a csendbe. Majd összecsinálta magát. Na most 
mi legyen? 

Felvegye, vagy hagyja csengeni? Mi van, ha már nincs is az irodában, már nincs is Kanadában, ı 
már nem is Marco Petrullo. Majd az üzenetrögzítı… de az be sincs kapcsolva. Menni kell, nincs más 
megoldás, hadd csengjen, ha Silverstein rájött a stiklire, végem van, rábaszhatok. Húsz év, az biztos. 

Kifordult az ajtón… majd fellökte Betty Wallacet, Silverstein duci titkárnıjét, aki éppen hozzá 
készült. 

– Hej, Marco sweetheart, nem bánom a lökdösıdést, de nem itt a folyosón – játékosan átölelte a 
reszketı tızsdeügynököt. – Vár az öreg! 

– Épp indultam, – hazudta szemrebbenés nélkül Marco.  
Végem van… de talán lesz alkalom lelépni, mielıtt a rendırség jön. Szőzanyám és az összes 

szentek, most segítsetek. 
Betty karon fogta a tétovázó fiatalembert és a fınök irodájának irányába indította. Betty, úgy 

látszik, nem tud semmit… pedig a titkárnık mindent tudnak. Vagy csak jól megjátssza magát. Több 
figyelmet kellett volna fordítani a kis kurvára, most kapóra jönne egy kis belsı információ. Soha 
ilyen hosszúnak nem tőnt az út a Silverstein irodájáig. Mint az elitélt, akit a bitófához vezetnek, 
Marco szédelegve, izzadva csoszogott a nı mellett, a nyitott irodaajtók mögül, kíváncsi, együtt érzı 
szempárok kisérték, legalább is ı úgy érezte, hogy mindenki ıt figyeli. Már mindenki tud az ügyrıl? 
Billy O'Sullivan is nagyon gyanúsan viselkedett, tudhattam volna. Már késı… Már késı, fankulo… 
Betty „jó szerencsét” kívánva betessékelte a fınök irodájába. 
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– Mister Petrullo… kérem foglaljon helyet – Mutatott a mély karosszékre az óriási íróasztal elıtt 
Mr. Silverstein. A koros, ıszülı úriember a régi vágású fınökök közé tartozott. Nem volt híve a 
bratyizásnak, számára mindenki Mister „családi név” volt, megtartotta a három lépés távolságot a 
fınök és az alárendelt szolganép között. Kegyetlenül szigorú volt, de igazságos. Az iroda a 
makulátlan hírét nagyban neki köszönheti –, a „kiváltságos” kliensek, nem éppen szőz-fehér ügyeitıl 
eltekintve. Marco belerogyott a plüss székbe, megadva magát az elkerülhetetlen sorsnak. 

– Nagyon sápadt, Mr. Petrullo, remélem nincs valami baj, az influenza járvány az idén igen 
korán jött… hallom a hírekben. Kapott védıoltást? Még idıben kértem Miss Wallacet, hogy 
figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy a védıoltás kötelezı. 

– Nem, nem, nem… – dadogta Marco – talán valami, amit ettem. Mi a fene… az egészségem 
miatt aggódik?Lehet, hogy semmit sem tud? – Elmúlik, ahogy jött –tette hozzá tétován. 

– Nagyon kell vigyázni manapság… Remélem semmi különös. De térjek a tárgyra. Azt tudja Mr. 
Petrullo, hogy a cégünk szokásos karácsonyi bonuszát ma délután osztjuk szét. Ön abban a 
helyzetben van, hogy kliensei közé tartoznak bizonyos… hogy mondjam, bizalmas ügyfelek számlái 
is. Az elmúlt évben, amint látom, különös gonddal az ügyfelek megelégedésére számottevı 
eredményeket ért el. A kérdéses egyének bıkező hozzájárulásával, van szerencsém –, erre a fiókból 
egy fehér borítékot vett elı, és sokatmondóan legyezte vele magát –, van szerencsém egy kis extra 
csekélységgel köszönetet mondani a jó munkájáért. Persze, mondanom se kell, hogy ez nem tartozik 
az iroda többi alkalmazottaira, maradjon ez közöttünk. Kellemes ünnepeket, Mr. Petrullo! – és átadta 
a borítékot a meglepetéstıl szótlan ügynöknek. 

Marco valami köszönet félét, meg ünnepi jókívánságot motyogott és kitántorgott az irodából. 
Betty elbájoló mosollyal gratulált, még fel is állt a titkárnıi trónjáról és félreérthetetlen kacsintással 
biztosította, hogy hajlandó megosztani vele a váratlan gazdagságot. 

 
 

folytatjuk… 
 
 

 

 
 

Hattyúk 
 

Fotó: KEGLOVICH ANITA  
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KAMARÁS KLÁRA 
 

Álmodozók 
 

Megjött a tél, vagy csak jönni akart? Az elsı hóesés nyoma napok alatt eltőnt. Száraz hideg 
dermesztette a fákat, és a ragyogó kék égbolt alatt még a házfalak is csodálkozva dideregtek. 

– Menjünk. Húzz meleg sálat, sapkát, indulunk. Ki kell használni az idıt. Ha jeges lesz az út, 
már nehezen mozdulunk ki. Más se hiányzik, mint hogy valamelyikünk elessen! Ebben a korban egy 
combnyaktörés? Rágondolni is rossz… 

Gondosan bezártak ablakot, ajtót, hiszen ki tudja mikor érnek haza… 
Az asszony szótlanuk kapaszkodott a férje karjába. A férfi a reggel olvasott újság érdekesebb 

híreit elemezgette, majd elmesélt pár viccet. A nı halkan kuncogott. A kirakatok elıtt megbeszélték 
az árakat, aztán ez a téma is elfogyott.  

Egy ablakban kis táblát látott meg az asszony. 
 Nézd csak!  Ez a ház eladó – olvasta hangosan – Sokkal szebb, mint amiket tegnap láttunk. Ez 

igazán jó lenne… Ellaknék benne! 
A falak élénksárgán virítottak, az ablakkereteket talán éppen az ısszel újították fel. A lépcsı 

aljában két kutya lapított. Összebújtak, hogy ne érezzék a hideget. Az egyik felemelte a fejét, de nem 
mutatott hajlandóságot az ugatásra, mintha csak tudta volna, hogy a bámészkodó pár nem fog a 
kilincs után nyúlni. 

– Nem jó. – rázta a férfi a fejét – Nyolc lépcsı van a bejáratig. Nekem kettı is sok. Lefelé még 
csak könnyen lépek, de fölfelé… tudod, hogy nehéz. 

– A bejáratot át lehetne tenni a terasz túlsó oldalára, és ott elfér egy lejtıs feljáró. Hátul elég 
tágas az udvar. 

– Nem lehet megoldani. Látod, milyen magasan van az ajtó. Hosszú feljáró kellene. Télen 
csúszna az egész, ha bejegesedik. Ha elcsúszol, fel se tudlak emelni. 

– Le lehet sózni a betont. 
– Lefolyik a sólé és árt a földnek. Azt mondtad, tavasszal már virágot akarsz ültetni az út mellé. 

Gyerünk tovább!  
A szomszéd utcában egy kopott, öreg ház állt a sok büszke villa között. Egy éve halt meg a 

gazda, egy özvegyember. Gyerekei már régóta a fıvárosban dolgoztak, nem adták fel az ottani 
egzisztenciát a vidéki örökség miatt. 

– Az egyik ablak kitört! 
– Biztos kicsúzlizta valami kölyök. Így van az, ha lakatlan a ház! Jó, hogy le nem akasztotta 

valaki az ablakszárnyat, ajtót. 
– Nem olyan környék ez. Nézd csak! A kilincsek is mind megvannak. 
– Lehet, hogy szívesen eladnák a pesti örökösök. Legalább meg tudnának osztozni a pénzen. Mi 

meg rendbe rakatnánk. Tavasszal már hozzá is lehetne kezdeni. 
– Nem lehet drága… 
– Hátul orgonabokrok lesznek. Lila, fehér váltva. Itt a sarokban meg olyan aprólevelő, amit 

gyerekkoromban kecske-orgonának hívott a nagyanyám. Gyönyörő, laza, halványlila fürtökkel volt 
tele a bokor. Az a legillatosabb orgona! Vázában is sokáig kitart… 
– Amíg a kımővesek el nem vonulnak, nem érdemes semmit ültetni. Csak siratnád, amit kitaposnak. 

– Már nem is kell! Nézzünk körül máshol! Hiába tetszik a ház, az udvar, messze van ez a 
központtól! Sehol a környéken egy bolt… Egy kifliért három kilométert kell gyalogolni. 

– Amit tegnap néztünk… az, sokkal jobb helyen van. 
– A sarkon van egy kis áruház, olcsó árakkal. A telken gyönyörő fák. Új házat terveztetünk és 

megszabjuk, hogy minden fát hagyjanak meg. Árnyékos, hővös lesz nyáron az egész udvar. 
Hozatunk egy kocsi homokot. Hadd játszanak az unokák, ha eljönnek nyáron! Két hinta is kell, hogy 
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ne legyen vita, ki ülhet fel rá. Egy vastag ágra kötjük majd, vagy inkább erıs fémlábakat állítsunk? 
Körülötte virágok lesznek. Talán nárcisz és tearózsa… 

– Árnyékban nem lesznek szépek a virágaid… 
– Jaj, dehogynem! Majd olyant veszünk, aminek nem kell sok fény. Árnyliliomot. Biztos van 

más is. Felveszünk egy tervezıt. Kertépítı szakembert. Lehet, hogy cserélni kell a talajt is. Tudod! 
Az azáleák miatt. Fehér és rózsaszín azálea lesz a kert közepén… és halványlila, amilyent az 
arborétumban láttunk… 

Lassan az utca végre értek. A sarki üzlet már bezárt. Az épület végében elterülı, hosszú telek 
valamikor egy óvoda kertje volt.  Szép, régimódi vaskerítés határolta. Mellette hatalmas fenyıfák 
sorakoztak, mint a katonák. 

– Mint a katonák… – suttogta az asszony – Mit ıriznek? Álmokat? A gyerekekét, vagy a 
miénket… – felsóhajtott – a katonák se mindig tudják, hogy mit ıriznek… 

– Felépítjük… 
A fák megadóan bólogattak. Beljebb a terebélyes kerek bokrok, a hirtelen feltámadó szélben 

dacosan rázták kopasz ágaikat, mintha csak azt jeleznék: Nem! Már nem lehet! 
– Fázom.– suttogta az asszony és felhajtotta a kabátja gallérját.   
Sötétedett. Lassan botorkálva indultak visszafelé. 
– Biztosan bezárt már a Posta is. Holnap… Holnap feltétlenül meg kell venni a lottót… 
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LİRINCZI L. ANNA 
 
Negyvenegy 

Ma ébresztıt zenélt egy szám bennem 
nevetı fintorral dobolta: kettı. 
Jólesın nyújtóztam – mint egy macska – 
s érzékeimbe a hajnal, virágot bontott. 
Ébresztıt hasított a felismerés zaja 
„csak” negyvenegy az a negyvenkettı, 
s tudom, hogy években számolt idınk 
ma hófehér damasztba öltözött. 
Életedbıl adtad, életembıl adtam!  
Ezer Gordiusz, bonthatatlan béklyót kötött, 
lábunkra húzta hétmérföldes csizmáját, 
s közös utunk aszfaltjára, mély kátyúkat is tört. 
A kettıbıl egy lettünk, a Te meg én-bıl 
született a Mi. Ma reggel oly mindegy,  
negyven egy vagy éppen kettı; 
– élünk, s holnap már a következı kacsint. 

  

Tört varázs 

Villám-karmok martak az éjbe, 
fény keblére ölelték a várost  
– egyszer sem néztünk egymás szemébe – 
…a vén Duna álmokat sodort. 

Kövekbe botló hullámokon, 
elmúlt létünk hordaléka reccsent  
– egyszer sem néztünk egymás szemébe – 
…az idı mélázgatva lépdelt. 

Fent, csillagvirágok ragyogtak:  
a pillanat varázslatba dermedt, 
– egyszer sem néztünk egymás szemébe – 
lelkünkbe fájdalmat mart a csend… 

Telihold vigyorgott felettünk; 
és lassan sőrő gyepő nıtt közénk, 
– egyszer sem néztünk egymás szemébe – 
…ennyi volt a kezdet és a vég. 

 

 

Villám-karmok martak az éjbe, 
örökre belénk vésıdött az est 
– egyszer sem néztünk egymás szemébe – 
…de boldogan nevettünk végül! 

 
született a Mi. Ma reggel oly mindegy,  
negyven egy vagy éppen kettı; 
– élünk, s holnap már a következı kacsint. 

 

Torta helyett  

akkor hétfıi nap volt 
fullasztott a meleg 
vad zivatar tombolt  
idınk lassan pergett 

a hasító fájdalom  
szívemben remegett 
pont három óra volt  
s létem értelmet nyert 
 
karomban szuszogtál 
aprócskán huncutul 
bódultan is tudtam 
a nap most kivirult 
 
negyven éve történt 
szemed rám szegezted 
annyit mondtál vele 
Én most megérkeztem 
 
sírásod zene volt  
a legszebb hallott dallam 
szád sarkán kis mosoly 
a legszebb kép mit láttam  

drága gyermekem 
áldjon meg az ég 
utad boldog legyen  
s kísérje örök fény  
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PÉTER ERIKA  

 
Üzenet 
 
Elnézem arcodat, figyelmesen, hosszan: 
mit rejt szemed és mit a néma száj? 
Hallgatásaidból lepkehálót fontam, 
rég vergıdünk benne, pedig nem muszáj. 
 
Kutatlak; te itt vagy és én mégsem látlak, 
az maradsz, ki voltál: testvér-ölelés, 
életemben jobbik, azonban nem bátrabb, 
s ez a túléléshez esıcsepp-kevés.  
 
Ráeszmélsz majd egyszer, de addig elfelejted 
milyen voltam tegnap vagy tegnapelıtt, 
makacs és mosolygó, akárcsak egy gyermek,  
 
bár arcomon sáncokká nıttek a redık, 
ha bolond dolgaim felvállalni merted, 
ne hajts fejet gyáva hallgatás elıtt! 
 

 

Téli bimbók   
 

Pici boldogságom, 
 

felnısz-e vajon bennem, 
 

leszel pattanásos,  
 

mutáló kamasz,    
vagy mint csitri rügyet, 

 

elzsibbaszt a reggel, 
szeplıtelen szirmod  

 

korán sárba fagy? 
 

Az élet szigora  
 

bimbókat is gyilkol, 
 

infantilizmusom  
 

mókázik velem, 
 

a komolyak gúnyját  
hónom alá rejtem, 

 

régi rongybabámat  
velem cipelem. 

 

Kétes boldogságom, 
 

gyermekkorod éled, 
máris féltlek,  

 

 

nem nısz felnıtté soha, 
féligkész lakásod  

 

beszögezett ablak, 
kilátás nincs onnan 

 

sehova, sehova… 
 
 

Beteljesülés    
  

Egyszer veled ébredhetnék, 
 

pucéron, mint téli,  
 

lombhullató bokrok,  
 

Te felsebzett bırömet  
 

simogatnád körbe,  
 

én gyógyulttá csókolnám 
 

fájdalmad varát, 
 

s a tegnap talált 
 

csipkebogyókból, 
 

– emlékszel,  
 

mit a bokrok fagyott 
 

karjaiból csentünk – 
 

fızhetnénk teát, 
 

és majd ha az Éden  
 

almájából ettünk, 
 

felhorzsolt térdekkel  
 
 

– örökbe fogadnálak. 
 

* 
 

Kétes boldogságom, 
 

gyermekkorod éled, 
máris féltlek,  

 

nem nısz felnıtté soha, 
féligkész lakásod  

 

beszögezett ablak, 
kilátás nincs onnan 

 

sehova, sehova… 
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MESE          MESE          MESE 
 

 
 
 

NYIRI PÉTER  
 

 

Ne féljetek! 

 

Halványan hunyorogtak a csillagok, de az egyikük mintha fényesebb lett 
volna a többinél. Méltóságteljesen ragyogott, egyre nıtt-növekedett, s 
lassan betöltötte az egész égboltot. A tőz csendesen lobogott, a pásztorok 
szótlanul ültek körülötte, s az eget kémlelték. Régóta figyelték már 
megilletıdve a csillagot, látták növekedését, s most félelem töltötte el 
szívüket. Vajon hírnök-e a nagy, fényes csillag? S ha igen, mit jövendöl? 
Világ pusztulását, mindent emésztı tüzet, mindent árasztó vizet, 
sáskavészt, jégesıt, háborút vagy járványokat? A legöregebb pásztor 
emlékeibe mélyedt, elméjébıl képek, szavak, ısi jóslatok fakadtak fel… 
ükapja hangját hallotta, regéket egy hatalmas csillagról és a mindenek 
uráról. İ azt tanulta, hogy a hatalmas fény segít és vigasztal; fordulatot 
hoz, de akinek a szíve tiszta, nyugodt lélekkel állhat az ítélet elé. S ekkor, 
mintha a világ királya meghallotta volna a bölcs öreg gondolatait, angyal 
szólt az égbıl: – Ne féljetek! Megszületett az Üdvözítı! A pásztorok 
felugráltak helyeikrıl, izgatottan tanácskoztak, majd magukhoz vették a 
legszükségesebbeket, összeterelték állataikat, s az öreg vezetésével 
elindultak a csillag útján. Megilletıdve állottak meg a betlehemi barlang 
elıtt, s fedetlen fıvel, meghajolva kértek bebocsátást a szelíd tekintető 
názáreti ácstól. A kisded békésen szuszogott anyja ölében, csend volt 
odabent, félhomály és nagy-nagy szeretet. Az ajándékba hozott bárány 
kényelmesen a jászol mellé telepedett, és boldogan rágogatta a szénát… 
és ekkor az alvó gyermek egy pillanatra felnyitotta szemeit, a szerényen 
álldogáló pásztorokra nézett, és elmosolyodott. A város végén az öreg 
pásztor meglassította lépteit, és szembefordult társaival… jobbját áldásra 
emelte, s mint a próféták, fénylı tekintettel és lobogó lélekkel hirdette: – 
Fiaim! Sorsotok a szívetekben van! Immár senki nem lehet tudatlan 
többé… mert megszületetett a Mérték! 
 

 



Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2013. III. évfolyam 4.szám 
 

 54 

 
MESTER GYÖRGYI : 

 
A legkisebb cinke 

 
Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama már tojáskorában is nagyon óvta, 

mert attól félt, az apró tojás valamerre elgurul a fészekben, eltőnik a szeme elıl, akkor pedig nem 
tudja a testével melengetni, és tán ki sem kel a fióka. 

Nyáron remekül elvoltak a kis madarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak, hol a levegıben fogták 
el a rovarokat, hol a főbıl kapták fel azokat a csırükbe. Egyszóval csodásan telt a nyár. Mindenki 
boldog volt, jóllakott és elégedett. 

A nyárt követı átmeneti, hővös ıszi idıt azonban hamarosan felváltotta a zord tél. A bogarak 
nem járták már kerge táncukat a levegıben, és a zúzmarás főbıl nem lehetett szemernyi élelmet sem 
felcsipegetni. A cinkecsalád éhezett. 

Amikor épp nem a magas koronájú, lombtalanná kopaszodott nyárfa ágain gubbasztottak, néha-
néha kiröpültek a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó kéményfüstben kicsit felmelegedjenek. 

Picinke is így tett, amikor egy hosszabb repülıútja során, valami megcsillant a szeme elıtt. Egy 
kertes ház ablakából világított ki az utcára a sziporkázó, tarka fényesség.  

Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen túl, a szobában, hatalmas zöld fenyı 
terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerő, mint odakinn a parkban, hanem talpig díszben pompázott. 
Tarka üvegégık, csillogó gömbök, kacskaringózó girlandok ékítették. 

Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi gyermekarc közeledett 
az ablakhoz, amitıl megijedt, szárnyra kapott, és huss, már ott se volt. 

Másnap, szokásos melegedı körútján, megint csak ellátogatott az ablakon átcsillanó, fényes 
karácsonyfához. A fa most is lenyőgözte, ám egyszer csak észrevette, valaki néhány kölesszemet tett 
ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohón nekilátott, és gyorsan felcsipegette a magokat.  

Az evésbıl felpillantva, váratlanul ismét szembetalálta magát a gyermekszemekkel, amelyek 
mosolyogva és érdeklıdéssel figyelték ıt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem bántotta Picinkét, így 
hát nem sietett a táplálkozással. Befejezvén az evést, egy kicsit még gyönyörködött a pompás fában, 
majd útra kelt. 

Csak otthon, miután didergı testvérei közé letelepedett, jutott eszébe, hogy ı jól lakott, de a 
családja továbbra is éhezik. Szinte szégyellte magát, hogy annyira elkápráztatta a csodálatos 
karácsonyfa, és csak behabzsolta a kölesszemeket, a szeretteire nem is gondolt. 

A következı napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan-e még a varázslatos 
szépségő fa?  

Egyenesen odarepült, és meglepıdve látta, a kölesszemeket, vékony zsinórvonalban, valaki 
végigszórta az ablakpárkányon. Szemenként vette csırébe a magokat, hogy minél tovább élvezhesse 
az evést, amikor egyszer csak elfogyott az összes ennivaló.  

Elszomorodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe sem a mamája, sem éhes testvérkéi, 
amikor a párkány szélérıl egy közeli faágon lógó aprócska faépítmény volna magára a figyelmét. 
Egy házikó volt, négy kis oszloppal, takaros tetıvel, de a legszebb mégis az volt benne, hogy a 
padlóját sok-sok kölesszem borította! 

Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától tellett, röpült a családjáért. 
Elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált, kövessék ıt, és már fordult is vissza. 

A faágra felfüggesztett házikót ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették 
az olajos magvakat, amitıl aztán felmelegedve, még sokáig gyönyörködtek a  csodaszép fenyıfában. 

Az ablak túloldalán pedig a madáretetıt elkészítı apuka, meg a kölesszemekrıl gondoskodó 
gyerekek örültek a boldog cinkék látványának. És ettıl vált igazán teljessé a Karácsony, a szeretet 
ünnepe. 
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KARAFFA GYULA 

Arannyal, ezüsttel… 

   No, eccer, mikor még a királyok es lovon jártak, nem afféle ányócas 
ótómobilon, vót eccer egy szegény ember az urasági birtokon az egyik 
cselédházban. Sok gyermeke vót ennek, állatja meg egy se, fıggye meg egy 
csepp se, nem vót őket mivel etesse. Állandójan éhessek vótak azok a 
gyermekek. De olyannyira, hogy a rozsdás vasszeget es megették vón, ha az 
van reávésve arra, hogy kenyér. No, eccer az uraság nagy vadászatot 
rendezett. Elment hajtónak a mi emberünk es, oszt hajtott hőségesen egész 
nap. Hát az uraság meglőtt egy hatalmas vadkant, de olyan szerencsétlenül 
sikeredett, hogy az felvisított, oszt elmenekült, ki tudja merre. No, ki es adta 
parancsba, hogy aki aztat néki megkeresi, vagy az agyarát hazahozza, olyan 
jutalmat kap, mint a Döbrögitül a Matyi…azaz, hogy míg él, megemlegeti. 
Járták es az erdıket kerekibe a szegények, tővé tették még a barlangokat es, 
hát amerre a mi emberünk járt, eccercsak egy hatalmas bokor alján meglelte 
a nagy kant. De lelt az mást es, egy kondérban kerek aranyakot, ezüstöket 
ugyanott. Elvitte az uraságnak a vadkant, meg es kapta a jutalmát, mind az 
egészegy szakajtó lisztet. No, míg háromig számolt, ha tartott az a kenyér, 
amit abból sütöttek vót! Az aranyhoz meg hozzányúlni félt, mert ki tudja 
melyik nagyúré az, vagy melyik rablóvezéré lehet az! Mer tuggyák, 
nagyrablótul, nagyúrtul lopni egyenlı a halállal minálunk, de tán mindenütt a 
világ kerekin es! Ottmaradt hát az mind a bokor alatt használatlanul. No, 
lássák, igaz az, amit a magyarok mondanak az efféle esetekre: 

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

 

 
 
 

MESE, MESE… …VÉGE 
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CSELÉNYI BÉLA  
 
 
 
fejen állva 

 

fejen állva 

a csap 

kidomborítja magából 

a szinte lüktetı cseppet 

és fellövi az égre 

mint a léggömböt 

a meteorológus 

felvonuláskor 

a fejesek tákolmánya elıtt 

 

Budapest, 2012. II. 25. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 7. 

 
 

 
 
 
Walt Whitman 
(1819–1892) 
 
The Dalliance of the Eagles 
 
Skirting the river road, (my forenoon walk, my rest,)  
Skyward in air a sudden muffled sound, the dalliance of the eagles,  
The rushing amorous contact high in space together,  
The clinching interlocking claws, a living, fierce, gyrating wheel,  
Four beating wings, two beaks, a swirling mass tight grappling,  
In tumbling turning clustering loops, straight downward falling,  
Till o'er the river pois'd, the twain yet one, a moment's lull,  
A motionless still balance in the air, then parting, talons loosing,  
Upward again on slow-firm pinions slanting, their separate diverse flight,  
She hers, he his, pursuing.  
 
Keletkezés: 1880; kötetben: 1881 
 
 
Reconciliation  
 
Word over all, beautiful as the sky, 
Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time be utterly lost, 
That the hands of the sisters Death and Night incessantly softly wash again, and ever again,  
 this soil'd world; 
For my enemy is dead, a man divine as myself is dead, 
I look where he lies white-faced and still in the coffin—I draw near, 
Bend down and touch lightly with my lips the white face in the coffin. 
 
Keletkezés: 1865–66; kötetben: 1881 
 

The Norton Anthology of Poetry [Fourth Edition], New York: W. W. Norton & Company, 
1996, p. 978. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 7. 
 

 
 
 
Walt Whitman  
 
 
Sasok szerelmi harca 
 
Folyó partján haladva, (reggeli sétán,) 
A légben hirtelen elfojtott zaj, sasok szerelmi harca, 
Süvöltı, párzó egyesülés, fönt a magasban, 
Begörbített, markoló karmok, vad, élı, pergı kerék, 
Négy csapdosó szárny, két csır örvénylı, eggyéforrt tömege, 
Bukó, lengı, kettıs hurkokban, gyors zuhanással, 
De a folyó felett, a pár, mely mégis egy, megáll, 
Egyetlen mozdulatlan pillanat, majd engednek a karmok, 
S már újra szállnak fel, lassú csapásokkal, szétválva, 
S más-más utat követnek. 
 
1880 
Vámosi Pál fordítása 
Walt Whitman, Főszálak, Bp., 1955, Új Magyar Könyvkiadó, 198. 
 
 
 
 
A sasok enyelgı párbaja 
 
Kanyargó folyóparti úton járok, (ez a reggeli sétám, pihenésem,) 
Az égen hirtelen tompa zaj, a sasok enyelgı párbaja, 
A térben, fenn a magasban, száguldó szerelmi egyesülés, 
Egymáshoz kapcsolódó, egymásba szoruló karmok, eleven, keringı kerék, 
Négy csapkodó szárny, két csır, egymással viaskodó, örvénylı tömeg, 
Egymásba fonódó hurkokban a föld felé zuhan,  
Míg a folyó fölé kerül egyensúlyozva a kettı, mégis egy, pillanatnyi ringás, 
Mozdulatlan, halk egyensúly a levegıben, aztán elválnak, eloldódnak a karmok, 
Majd ismét fölfelé szállnak lassú-biztos szárnyakon, egymástól külön-külön, 
A nı, meg a hím is más úton. 
 
Keszthelyi Zoltán fordítása 
Walt Whitman, Főszálak. Összes költemények, Bp., 1964, Magyar Helikon, 323. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 7. 

 
 
Walt Whitman  
 
 
Megbékélés 
 
Legszentebb Szó – tündöklı miként a mennybolt – – – 
Szép hogy a háborúnak és vérfürdınek emlékét az Idı elmossa nyomtalanul, 
S hogy a két szelídkező nıvér a Halál és Éj szakadatlanul fürösztik és örökkön újra fürösztik 
                                                                                                    e szennyes földtekét – 
Mert íme: ellenségem meghalt: Isten kezemíve volt, akár magam – s halott. 
Elnézem halovány és megcsendesült arcát a koporsóban – közelebb lépek, 
Koporsójára hajlok, és ajkam szelíden érinti megsápadt homlokát. 
 
1865-66 
 
Wlassics Tibor fordítása 
Főszálak, 1955, 231. 
 
 
 
 
 
Megbékélés 
 
Mindenek fölötti szó, gyönyörő, mint az égbolt, 
Gyönyörő, amikor végül is legjobbkor eltőnik a háború és minden vérfürdıje, 
Hogy a Halál és Éj e két nıvér keze szüntelenül, újra meg újra lágyan mossa ezt 
                                                                                      a szennyes világot; 
Mert meghalt az ellenségem, a hozzám hasonló isteni ember meghalt, 
Elnézem fehér arcát a koporsóban, ahol fekszik – közelebb lépek, 
Lehajolok és gyengéden megérintem ajkammal a fehér arcot a koporsóban. 
 
Keszthelyi Zoltán fordítása 
Főszálak. Összes költemények, 1964, 380. 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 7. 
 

Whitman – Poe mellett – ugyan nálunk is a legismertebb egyesült államokbeli költı, egyetlen, 
évtizedeken át bıvülı verseskötetének (Főszálak) fordítása pedig megkezdıdött már az elızı 
századforduló táján, magyar recepciója mégsem mondható zavartalannak. Fordítóinkra nehéz feladat 
hárul, amikor ennek az oly nyilvánvalóan amerikai és oly jellegzetesen XIX. századbeli 
versnyelvnek a megszólaltatására vállalkoznak. Egyáltalán nem könnyíti, sokkal inkább nehezíti 
munkájukat a whitmani szabad vers, költészetének egyetemleges formája. Ez a szabad vers ugyanis 
sohasem keltheti próza hatását: nagyon is emelkedetten, végsı soron kötött beszédként kell 
hangoznia. E mögött a dikció mögött ott zeng az angol bibliafordítás XVII. század eleji ódon nyelve 
is, ám ezt mégsem tanácsos – mondjuk – Ady bibliás tónusán megszólaltatni; még akkor sem, ha 
Whitman több vonatkozásban is elıreutal modern, XX. századi költészeti fejleményekre. 

Ezúttal két rövidebb darabjával foglalkozunk. Az 1964-es magyar kiadás jegyzete „tisztán leíró 
jellegő, jelképi értelem nélkül való öregkori” költeményként határozza meg A sasok enyelgı 
párbajá-t (Whitman, 1964, 735.). Országh László nézete bajosan igazolható (másfelıl nehezen is 
cáfolható), de a vers magyar olvasójának a két sas egymást tépázó párzási jelenetérıl óhatatlanul 
eszébe jut a Héja-nász az avaron – egyúttal viszont az amerikai s a magyar költı verse közötti 
jelentékeny eltérések is. 

A whitmani szöveg nyelvi megvalósításának legfeltőnıbb sajátossága az igenévi alakok tárgyias, 
elidegenítı használatából fakadó személytelenség (clinching, gyrating, tumbling, falling, slanting, 
pursuing), valamint fınévi állapotjelzı szavak ugyanilyen funkciójú felsorakoztatása (the dalliance, 
the … contact, the … claws, a moment’s lull, a motionless still balance). Mindkét fordítás megırzi 
ezt az elvontságot, ám nem annyira következetesen, mint az eredeti. Vámosi Pál változatában a 
„megáll”, az „engednek a karmok”, a „szállnak fel”, a „követnek”; Keszthelyinél a „járok”, a 
„zuhan”, a „kerül”, az „elválnak, eloldódnak”, a „szállnak” alakok már számra, személyre és idıre is 
utalnak. Ennyi módosítás mindenképp védhetı, már csak azért is, mert a magyar nyelvhasználatban 
kevésbé természetes a nagyszámú particípiumos (igenévi) alak, mint az indoeurópai nyelvekben. 

Szembeötlik a két címfordítás különbözısége is: ide mindkét fordító betoldott egy szót, a „harc”-
ot, illetve a „párbaj”-t; a „dalliance”  jelentésimpulzusa csak Keszthelyi változatában marad meg, 
éspedig jelzıként: „enyelgı”. – A leírt eseménysor fordulópontján: 

„De a folyó felett, a pár, mely mégis egy, megáll” – 
Vámosi fordításából kimaradt a „pois’d”, a (ki)egyensúlyozottság mozzanata. Keszthelyi így 

fogalmaz: 
 
„Míg a folyó fölé kerül egyensúlyozva a kettı…, 
Mozdulatlan, halk egyensúly a  levegıben…” 
 
Az elsı változatban tehát egyszer sem fordul elı ez a jelentésmozzanat, a másodikban viszont 

kétszer is. Ennek az a magyarázata, hogy Keszthelyi – aki általában is hívebben, néhol tapadóbban 
fordít – a „pois’d” után a „balance” szavát is fontosnak érezte, csak éppen nem talált másik jelölıt, 
így szóismétlésre kényszerült. (Arra most nem térhetünk ki, hogy a „poised”, illetıleg a „balance” 
között érzékeny jelentéskülönbség is van az angolban.) Valamelyest erıltetettnek hat Keszthelyi 
ezen megfogalmazása is: „a folyó fölé kerül”. 

A végkifejletet az angolban a nı-, illetve hímnemő személyes névmás megkülönböztetése is 
jelzi: 

                              „…their … flight, 
She hers, he his, pursuing.” 
 
Feltőnı, hogy ez a nemi szétválás Vámosi Pál szövegében elsikkad; Keszthelyiében pedig: „A 

nı, meg a hím is más úton”, vélhetıleg túlhangsúlyozódik: 
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VÁLTOZATOK FORDÍTÁSRA — 7. 
 

 
A Megbékélés, ez a páratlanul emelkedett erkölcsiségő politikai költemény két nagyon 

meggyızı fordításban olvasható nyelvünkön. Wlassics Tibor magyarítása egy jó fokkal 
választékosabb, sıt fennköltebb, mint Keszthelyié. A „legszentebb szó” invokációval kezdi – 
Keszthelyinél ez „mindenek fölötti”. Majd az „ellenségrıl”: 

 
„… Isten kezemíve volt”; 
 
Keszthelyi: 
„… a hozzám hasonló isteni ember…” 
 
Még jegyezzük meg, hogy a második sor értelmezése valamelyest eltér egymástól a két 

változatban. Az „in time” határozói szerkezet ugyanis kétféleképp is érthetı: a) ’elıbb-utóbb, végül 
is’; b) ’idejében, még jókor’. Wlassics önállósítja az elsı értelmezést, sıt erıs nyomatékkal látja el: 

„… az Idı elmossa nyomtalanul” 
 
(Az eredetiben nem emelkedik ki az Idı mint önálló hatalom vagy szereplı.) 
Keszthelyi Zoltán meg – biztos, ami biztos – mindkét árnyalatot beilleszti a szövegbe, bár ezek 

némileg zavarják egymást: 
 
„… amikor végül is legjobbkor eltőnik…” 
 
A záró két sorban újra megfigyelhetı Keszthelyi törekvése az eredeti szöveg szerkezeti 

leképezésére is. A „white face”, illetıleg az „in the coffin” szókapcsolatokat Wlassics Tibor 
kétféleképp fordítja; ı ellenben vállalja az egyhangú ismétlés kockázatát is: 

 
„Elnézem fehér arcát a koporsóban… 
                    … a fehér arcot a koporsóban.” 
 

Bárdos László  
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ 
 
[A   Belsı világ szonettkoszorúból] 
 
Ómen 
 
Utam – kopott holló – fejemen trónol  
és győlölöm az ıszt, a színes, nagy halált  
és félem az életet a pávamadárt,  
mely tollát terítve utamon pózol:  
 
a szépet elvetem: mind torz, álnok bálvány,  
imádja önmagát, megnéz és arcul csap;  
sötét gyalog vagyok sorsom sakktábláján:  
kockákon más léptet, míg dobozba térek;  
s álmodtam sárkányt, hogy szállt az ég-azúrban,  
bárányfelhıknek Jordánba hullt a vére.  
 
Zavart lelkem lángol s nem ért a szóból  
(mint az ember, ki sosem változik:  
ádázul győlöl és félve álmodik),  
míg szívem újra múzsájának hódol. 

 
 

Költészet 
 
Míg szívem újra múzsájának hódol  
sziget-sár emelkedik mély, zavaros tóból...  
 
Múlt, jelen vagy jövı? végül egyre megy;  
saját idıt élek s mindent elvetek.  
 
Lét nélkül a költészet mit érne? anyag!  
s költészet nélkül a lét – nem formált agyag.  
 
S kit megérintett a pokol hét ujja;  
hite elveszik s nem jön vissza újra.  
 
A csend szavát hallgatom égı szemekkel  
s miként a valóság, jön képzeletemhez:  
 
Az Úr hatalmas, úgy hiszem védtelen  
pedig csupán gyarló lelkem végtelen.  
 
S felnıtt gén-spirálomban is él a gyermek;  
Test és Lélek Univerzuma a versnek.  
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PETRENCE  SÁNDOR   ROVATA 
 

Petrence Sándor 
Balladaja megházassonulásomrú 

 
Índújjak a lakziba, 

Kít kis sőddı, hat liba 
Ódalamon gyün velem, 
Töprengek az üzleten, 
Mert ez a nász ajándík, 
Örőnek majd anyádík. 

 
Bétoppanok s mílly meríny, 

Ín vóník a vılegíny?! 
Há' mondok nem olly simán 
Megy ez nálunk, Rózsikám! 

Niköm Lajos cimborám 
Neve vót a cídulán. 

 
Teringettít, mílly csaló! 

Ollyan pofont kapsz, te ló... 
Anyád ekkíp gorombít, 

De há' babám, tudod mit, 
Rádírek ma dílután, 

S marad disznóm, pár libám.  
 
 

Szemíjjes jellegü rögtön!zís 
 

 mármint Petrence Sándor (az Ín 
vagyok) szemíjjít illetőleg nízvíst 

 
Internyetre béjjirom /szün/ 

hogy, Petrence Sándor 
mi lelt, Tíged Józsikám? /szün/  

(Irígysígtő sárgul.) 
 

/vers-szak-határ/ 
 

Vagy más, tehet róla szün 
elíg ződ egy kóbász 

vót, az ami reggel ó- /szün/ 
ta beledbe' bóklász. 

 

 
 

/itt újj strófa gyün!!/ 
 

Nade, mindegy fojtatom /szün/ 
– nem baj persze hánny csak! – 
jó nagyot /szün?/ káromkodok 

hogy, senkit se báncsak, 
 

/újj strófa!/ 
 

nem irom le mi, vót az /szün/ 
most vissza ís oda /szün ja nem/ 
de, hát mikor aszt látom /szün/ : 

„Eladó egy Škoda, 
 

/strófa/ 
 

írdeklődni ímílben, /szün/ 
s, ott Petrence Sándort 

keressík”, Hát, Ín mondom* 
, ujlyat húzni kár volt /velem, csak az mán nem fírt ki/ 

 
/strf./ 

 
Mer hát szerző-jogom víd /szün,/ 

há' má' megájjunk má',  
', 

ojjan pört akasztok a... 
Józsi, elájjúttá?! 

/hosszabb szün.../ 
 

*innen kimaradt egy /szün/. 
 

(IV.-dik ! átal meg- átal újra jó' átalmegdógozott verzilyó, 
2004 és hít köszt) 

 

 
 

PETRENCE SÁDOR: A fagyott pacsirta  c. 
kötete a fagyottpacsirta@gmail.com címen akciós áron megrendelhetı 
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 
 
Mindenem 
 
Könnyen ejtett szavaim, 
mint a fákról libbenı bizbaszok, 
elszálldosnak a langyos, enyhe szélben. 
Kevesebbet kéne beszélnem, 
mert mindenre van kész válaszom, 
felszínes és vigasztalhatatlanul 
okos vagyok. 
Hátradılve, lassú borjúszemekkel 
nézek, 
otthonszag vagy elıre megvetett fészek 
után nem koslatok. 
Kéne küldenem egy csokrot 
vagy ügyetlenül dedikált könyvet 
annak, aki locsogó férfivá nevelt, 
hogy megköszönjem, amiért 
szerelmem tárgyaként elıbb 
közömbös volt iránta, majd  
ellene lett. 
Nem eresztem emlékeim, 
szorongatom ıket, míg egészen 
elkopnak, 
cirógatom kevés megmaradt bánatom, 
mint egy zsebtolvaj, akit megloptak. 
Addig maradok 
testben, lélekben, tévhitben, 
amíg jövım is lassan tegnappá aszalódik, 
míg a tényeket is megtérítem. 
Hogy egyre kevesebb legyen a mindenem, 
hogy magányom ne legyen céltalan, 
s legfıképp ne legyen már mit féltenem, 
mint végtelen sötét a szők kis egérlyukat, 
minden vágyammá osztom szét magam. 
 

(megj.: Új Forrás, 2013. febr.) 
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KETYKÓ ISTVÁN 
 
Karácsonyi álom 

 

Karácsony éjjelén nem hallottam 

az éjféli misére hívó 

harang hangját – 

álmomban anyám terített asztala várt ... 

Emlékszem , hogyan szorította kezem 

erıtlen ölelése szinte fájt - 

fonnyadt karjain 

karácsonyi dalt dúdoltak az erek 

szemében együtt láttam a fényt 

s a Gyermeket, aki megszületett ... 

Szavaimmal törött vércseszárnyát gyógyítgattam , 

majd felröppent s égig ívelt boldogan 

én csak álltam , csodáltam ıt , mint a gyerekek: 

fénylı szemekkel, kócosan ... 

 

Romhány, 1977. december 25. 
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET 
 

 
 

MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA 
festımővész 

Halász Zsóka 1947 novemberében született Mándokon, ahol 
szépséget és mővészetet kedvelı környezetben nevelkedett. 
A mővészetek, különösen a festészet iránti érdeklıdése egész 
életét végigkíséri. 1994-ben belsı indíttatását tettek követik, 
s találkozása az akkor már ismert Oláh Mária cigány festıvel 
meghatározza a máig ívelı festıi pályáját. 
Kezdetben naiv képeket fest, és ebben a stílusban ér el rangos 
szakmai sikereket. Ma már kiválóan szerkeszt, megismerve és 
alkalmazva újabb és újabb festészeti technikákat. A sokak által 
kedvelt csendéletek és tájképek mellett újabban állatokat 
ábrázoló színes pasztellképeket is alkot. Képein 
karakterisztikus színeket használ, melyekben kifejezıdik az 
életigenlés és a szépség mindenkori tisztelete, a természet, a táj, 
a madarak és más állatok iránti nagy szeretete. 
Saját egyéniségének kialakításában Angyal Mária 
mővészettörténész és Végh András festımővész tanár 
ösztönözte, valamint pályatársai, Baky Péter, Ungvári Mihály, 
Molnár József, Kesztyős Ferenc és Murai Róbert 
festımővészek, akik szakmai tanácsokkal segítették munkáját. 
Szakmai ismereteit folyamatosan bıvíti – nyári szakmai 
táborokban, szabadiskolákon vesz részt – állandóan képzi 
magát, kipróbálva újabb és újabb technikákat is. 

Folyamatosan kiállító mővész, akinek alkotásai ıszinteségükkel megragadják a látogatókat. Eddig 220 csoportos és 
országos kiállításon vett részt, 200-nál több egyéni kiállítása volt. Képeit több külföldi kiállításon is 
megcsodálhatták, többek között Stuttgartban, Prágában, Bécsben, Rijekában és Weinstadtban, továbbá 
Szlovákiában, Ukrajnában is bemutatkozott. 
Munkái hazai intézményekben, valamint magángyőjteményekben is megtalálhatók, nemcsak hazánkban, de a világ 
számos pontján, így Európán kívül Libanonban, Japánban, valamint az Egyesült Államokban is. 
Alapítványok felkérésére szívesen és önzetlenül támogat karitatív szervezeteket. 

                                                   (Részlet Angyal Mária mővészettörténész egyik kiállítás-megnyitó szövegébıl) 
Számos alkotói díj, oklevél és egyéb elismerés birtokosa, de hosszasan sorolhatnánk a mővészeti egyesületek, 
szövetségek, társaságok listáját is, amelyeknek tagja, nemegyszer alapító tagja Mándoki Halász Zsóka.  

 

 
 

Naplemente, 50x70, olaj, vászon,  
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA:  
 

 

 
 

Zalai pipacsos rét, 50x40,  olaj,  farost  
 
 

 
 

Háborgó tenger, 80x40, olaj, farost 
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA: 
 

  
 

Naplemente, 50x70,  olaj, farost  
 

 

 
 

Nyírfacsoport  50x60,  olaj,  farost 
 

 
 

 
 

Vízpart, 50x70,  olaj,  farost 
 

 
 

Novemberi hulló falevelek  50x80,  olaj, farost 
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA: 
 

 

 
 

Tavaszi legeltetés 50x70, olaj, farost 
 

 

 
 

Mándoki lekvárfızés, 70x50, olaj, farost 
 
 

 

 
 

Kukoricafosztás, 70x50, olaj, farost 
 
 

 

 
 

Káposzta-taposás, 70x50, olaj, farost 
 

 

 
 

A tél örömei, 70x50, olaj, farost 

 

 
 

Mándoki disznóvágás, 70x50, olaj, farost 
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA: 
 

 

 
 

Advent, 70x50, olaj, farost 

 

 
 

Karácsony a templom téren, 70x50, olaj,  farost 
 

 
 
 
 

 
 

Jézus születése, 50x70, olaj, farost 
 
 

 
 
 
 

 
 

Karácsony esti kántálás, 50x70, olaj, farost 
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MÁNDOKI HALÁSZ ZSÓKA: 
 
 

 

 
 

Éjféli mise, 50x70, olaj, farost 
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HEPP BÉLA 
 

 
Ki nyújt kezet 
 
Lyukas zsebemre ráfagyott a csend, 
nem csendül fém, és nem zizeg papír, 
a zseb és én tudjuk már mit jelent, 
annak aki ma gondol, verset ír 
az őr, a koszlott, jéghideg magány, 
hány óra telt el így velem, de hány… 
a tőnt idıben hagyni egy jelet  
ki nyújt kezet, ki nyújt kezet neked? 
 
Kopott a flaszter-ugróiskola, 
a krétaport megrágta már a kor, 
felsejlik apró lábnyomok sora 
ahogy a létra-számsoron tipor, 
mondóka szól, szökken, repül a lány 
hány óra szállt el, Istenem, de hány… 
játékaidból hagyni egy jelet 
ki nyújt kezet, ki nyújt kezet neked? 
 
A park ölén, a régi fák alatt 
a hold százéves fénye megrekedt, 
ezüstbe dermedt minden pillanat, 
kéz a kézben barangolt kerteket 
jár most bennem a fénytelen hiány, 
hány óra fagy szilánkokká, de hány… 
hunyt szikráinkból hagyni egy jelet 
ki nyújt kezet, ki nyújt kezet neked? 
 
A héj alatt még van talán egy új 
mese, amit nem mondott senki el, 
olyan, amit nem kell, hogy megtanulj, 
nem kérdez, és nem másol, nem felel, 
nincs küzdelem, se kincs, amit kívánj, 
hány óra vár, hogy tékozold, de hány… 
levetni győlölt maszkod, jelmezed 
ki nyújt kezet, ki nyújt kezet neked? 
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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

Tél-kép 
 

Az erdı felett  
Fehér éjszakák húzzák 
Menyasszonyi fátylukat, 
lassú tánccal Illegetik  
a fenyık kérges csontjukat. 
Téli napkelte a kérı 
Az új nap újra fiatal, 
Délcegen, fehér lovon 
Sétál a zúzmarás Hajnaldiadal. 
Fehér, puha hóban hagy 
kecses pata-nyomokat, 
fa-suttogás adja tovább 
a szerelmes szavakat. 
 

A természet varázsa 
A varázs természete! 
Néztél-e már a mélyére 
Visszatükrözött képére, 
Víz visszakacsintására 
Huncut ég hunyorgására? 
Vízben a föld ikerképe 
S benne az ég összes kékje, 
Találkozás gyönyörősége, 
Színek, formák teremtése. 
Játszadozó ez a csoda, 
İ az, İ az, mind İ maga! 

 

 
 

Nap-találkozás 
 

Hajnalban – útban a fıváros felé – 
Pikkelyes szürke kígyó úton 
Halkan dúdol bennem a hang, 
Hogy erıt adjak magamnak, 
S hálát a reggelért. 
Az út végén, az emelkedın 
ketté hajtva a ködöt, 
vörös félholdként kel a Nap, 
megbabonáz ahogy emelkedik, 
kocsim rohan, énekem egyre hangosabb, 
a dal akkor szakad fel szívembıl 
és gyönyörő hangot ad. 
Megállnék felkapaszkodni kocsi tetıre, 
Hogy kitárt karokkal üdvözöljelek 
Fenséges tőzgolyó!  Betöltöd Keletet, 
Az út végén ragyogva vársz, - egy pillanat - 
Lassítok, hogy megtegyem – de már a 

 

 
 
 
Gondolatra szinte elém gurul fenn a 
Dombtetın a Hatalmas, remegı-fényesen 
Mindenemmel én is emelkedem, emelkedem 
A Nap rám folyik és együtt növekedünk 
E reggelen! 
 

Bp., 2013. november 6 
 
Novemberen túl 
 
Elindultál mint a november 
S végig jártad halottaid, 
Mit nem ık kértek, 
Inkább neked volt rá szükséged. 
Elindultál mint a novemberi 
Elsı napok, elıkerültek a kalapok 
És a sálak, takarói a náthának, 
Megtorpantál ugató köhögésekben 
mintha nem volna miért továbbmenni 
A temetıi ösvények között 
Elfoszlottak a tapadó ködök. 
Még birkóztak ugyan a nap elıtt  
Reggelenként, s a tőzlovag  
Mint jó apa nézte, hagyta 
Végül legyızte néhány  
Jól irányzott fénysugárral. 
A reggel, majd a dél 
Így nem a halállal,  
hanem napfény pallosával  
érkezett, hogy a rövidülı délután  
megtérhessen a  csillagokhoz,  
akik várták meg-meg remegve,  
az egyre hosszabbra nyúló estbe. 
Vártál Te is, nem tudtad mit is 
Keresve e nagy szünetbe,  
mi elmúlás és a születés között  
ott hagyott deresedıre  
koptatott gondolataiddal, 
Mi hajnaltól estig nem enged pihenni, 
Kérdéseidre nem jött válasz semmi, 
Csak a depressziós esı kívánt bekopogni 
Az elhomályosuló ablaküvegen. 
Ez a hónap mind között a legnehezebb, 
Hiába maradt köntösödben kis nyári meleg, 
Minden tartalékod gyenge lábon áll, 
De  a várakozás ideje vár,  
hogy feltölthessen örömmel!  
November - nem tartóztatlak – 
Nyugodtan menj el! 
 

Bp. 2013. október 24. 
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SZ. PİRDY MÁRIA 
 
 

Birminghami képeslap 
 
Birmingham-nek, a korábban ezer szakma városának nevezett, de a világ mőhelye kifejezéssel is illetett 

városnak a legismertebb beceneve (de inkább csúfnévnek nevezném) a Brum (a város Brummagem nevébıl). 
Lakóit viccesen brumiknak nevezik, akik jellegzetes dialektusban és kiejtéssel beszélnek, ami a nem angol 
anyanyelvőt, de a más vidékrıl származó angolt is a kétségbeesésbe kergeti az elsı napokban – küszködve a 
megértéssel –, míg meg nem szokja a különös kiejtést.  

Ismerısöktıl hallottam, hogy a felnıtt korú bevándorlók jó része úgy ejti ki a szavakat, ahogy olvassa, 
ettıl még kevertebb a beszéd. Ember legyen, aki a legjobb szándéka mellett is hosszabb ideig türelemmel 
képes „dekódolni” a hozzá beszélı szövegét. Gyerekeik az iskolában elıbb-utóbb megtanulják a klasszikus 
angolt, de a bevándorló felnıtt lakosság közül sokan – de leginkább a szoros, etnikai közösségben élı 
családok háztartását vezetı nık – törik az angolt életük végéig. 

A város több mint ezeréves múlttal büszkélkedhet. Fejlıdésében több tényezı játszott jelentıs szerepet. A 
római katonai megszállás 400 éve alatt jelentıs utak, erıdök épültek a város környékén. A fıként 
állattenyésztéssel foglakozó kis falu a 12. században már ismert kereskedıváros. Ekkor nyitotta meg elsı 
piacát is, a Bull Ringet, aminek névutóda a mai idıkben is a város kedvelt bevásárlóközpontja. 

Birmingham és környékének, azaz Black Countrynak (így nevezték a területet a jelentıs 
környezetszennyezıdés miatt) az ipara az 1500-as évektıl jelentısen fejlıdik, hiszen helyben bányászták a 
vasércet és a szenet, erre épült fémipara. A következı században a kézmőipari fegyvergyártásával szerzett 
hírnevet, majd az ipari forradalom idején vált meghatározó ipari központtá. Más angliai iparvárosokkal 
ellentétben, iparát sok, kisebb-nagyobb mőhely alkotta. 

A nyersanyagok és a késztermékek szállítását könnyítette meg a 18. század második felében elkezdett 
csatornahálózat építés. Hossza már a 19. század 20-as éveiben meghaladta Velencéét. Ma az élénk vízi 
túrizmus helyszíne, a csatornapartok pedig kedvelt sétálóhelyek, városi szakaszaira vendéglıket, éttermeket, 
pubokat, szórakozóhelyeket, sportlétesítményeket és elıkelı, drága lakásokat építettek.  

Birmingham élénk kereskedelmét segítette az 1837-ben épített vasútvonal, amelyet gyors ütemben 
hálózattá fejlesztettek. A vonalak biztosították a város összeköttetését Anglia minden jelentıs helységével.  

Az ipar és a kereskedelem fejlıdésével együttjáró munkalehetıség-bıvülés vonzotta az embereket az 
ország szegényebb régiókból, a város népessége gyorsan növekedett és Viktória királynıtıl 1889-ben városi 
rangot kapott.  

1900-ban megépült az University of Birmingham, a város elsı saját egyeteme, az ún. „vöröstéglás 
egyetem”, amelynek jellegzetes viktoriánus vöröstéglából épített és terrakotta díszítéső épületeit ma is 
csodálva járja körül a látogató. A város az évek során még öt egyetemmel bıvült. 

A második népesség-növekedési hullám a II. világháború után érte el Birminghamet, amikor a volt 
gyarmatokról tömegével érkeztek az áttelepülık. Akiknek sikerült gyökeret verni és egzisztenciát teremteni, 
már az ıslakosokhoz sorolják magukat és a legújabb hullámmal érkezıket épp úgy kizsákmányolják, mint 
valamikor ıket a hazájukban a gyarmattartó gazdáik.  

A statisztikák szerint az ıslakosok és a bevándorlók aránya fele-fele, de az utcai kép ennél jóval nagyobb 
arányú bevándorlást mutat. Minden háromból legalább kettı ázsiai, afrikai vagy kínai, az európai, munkát és 
megélhetést keresıkrıl pedig a kiejtésük vagy anyanyelvük használata árulkodik. Meghatározó számban 
vannak a lengyelek, szlovákok, de magyar szót is hallani piacon, bevásárlóközpontban.  

Ezért egyáltalán nem meglepı az a statisztikai adat, hogy Birmingham-ben él az Egyesült Királyság egyik 
legnagyobb muzulmán, szikh és buddhista közössége és jelentıs a hindu vallásúak száma is. 

A város a 70-es évek hibás gazdaságpolitikájának vált elıször áldozatává, amikor a központi kormányzat 
úgy akarta korlátozni a város növekedését, hogy az ipari termelést elsısorban a kevésbé fejlıdı térségekbe: 
Skóciába, Walesbe és Észak-Angliába vitte át. Ez a 80-as években gazdasági összeomláshoz, soha nem látott 
munkanélküliséghez és társadalmi nyugtalansághoz vezetett. Ehhez társult a 2008-as gazdasági világválság, 
amely újabb munkakeresık hullámát indította el az európai “nagyok” országaiba, köztük az Egyesült 
Királyságba is. 

Igazságtalan lenne, ha nem szólnék a város másik arcáról.  
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Az elmúlt években Birmingham számos része átalakult. Az 1960-as években épített, Bull Ring2) nevő 
bevásárlóközpontot 2003-ban bıvítették új épületegyüttessel és a nevén is változtattak kicsit (ami 
felháborodást váltott ki a birminghami lakosok egy részébıl), Bullringnek2) kell írni. A bevásárlóközpont 
része Selfridges épület is, amely 2004-ben RIBA építészeti díjat nyert, és amely azóta a város jelképévé vált. 
Elkezdték a régi ipari területek, felújítását, a csatorna mentén épült ki a Brindleyplace boltokkal, bárokkal és 
éttermekkel, valamint a National Sea Life Centre-rel (hasonló, mint a nagytététényi Tropikárium). A 
felújításnak sok szép viktoriánus épület esett áldozatul, míg a maradékot védetté nem nyilvánították. A város 
régi központi könyvtárát, amely Európa legnagyobb nem-nemzeti könyvtára volt, felváltotta a szeptember 3-
án megnyitott új könyvtár. Az új, tízszintes könyvtárat jelentıs kultúrális helyszínnek tervezték, amelyben 
helyet kapnak a város világhírő levéltári, fotográfiai és ritka könyveket felsorakoztató győjteményei, valamint 
milliónyi nyomtatott kötet. 

Ha szóba kerül az irodalom, zene, színház, és beszélgetı partnered városára büszke birminghami, elıször 
latolgatja (talán a korodat is), kit ismerhetsz. És már sorolja is a heavy-metal egyik úttörı bandáját, a Black 
Sabbath zenekart, a 80-as évek híres zenekarai közzül a UB40-et, a Duran Durant és a Napalm Deathet-et, a 
szimfonikus zenekarukat, a Király Balett Társulatot és persze a Győrők urának íróját, J.R.R. Tolkient, 
továbbá a rendszeresen megrendezett jazz fesztiválokat. Végül figyelmedbe ajánlja „édes programként” a 
Cadbury csokoládégyár látogatását és utána kellemes, kalóriacsökkentı sétát a Botanikus kertben. 

Hat év óta figyeljük a város fhihetetlenül gyors fejlıdését és hat év óta maradunk ki az unokánk életében 
való folyamatos részvételbıl. (Bár a skypen való kapcsolattartás sokat enyhít bánatunkon.) 

Találkoztam a másik véglettel is, aki szerint Birmingham dög unalom, mindig ugyanazon a pár helyen 
tolong a fél város, a városközpont parkolóhelyeiért hétvégenként kígyóznak a sorok, és mire végre találsz egy 
beállót a kocsidnak, egy szemfülesebb, erıszakosabb már el is foglalta a kiszemelt helyedet. Keringhetsz 
körbe-körbe, és közben fogadkozol, hogy ez volt az utolsó eset, hogy hétvégén bejössz a citybe.  

December 5-én este érkeztünk meg Birminghambe. A repülıtérrıl a belváros felé haladva egyre szebben 
csillogtak az utcák, a kertek fenyıfáit csillagfényő ledek spirálja varázsolta világító gúlákká. A házak 
bejáratát fényes lámpafüzérek díszítették, az ablakokban színes, csillogó díszek függtek, és a nappalikban már 
állt a karácsonyfa. Az ablakok belsı párkányáról azonban hiányzott az ilyenkor megszokott kép, az egymás 
mellett sorakozó kis cipık, csizmák. Otthon már biztosan kitették a tisztára suvickolt lábbeliket, és kis 
gazdáik izgatottan várják a Mikulás ajándékát. 

Amióta kint élnek a gyerekek, decemberi utazásra nem sikerült elfogadható áron repülıjegyet foglalnunk. 
Ez az év egyik olyan idıszaka, amikor égbe szöknek a viteldíjak, és sokan éppen a szeretet ünnepén nem 
tudják magukhoz ölelni szeretteiket. De, ez nem szempont a minél több profitért folytatott csatában. 

Vacsorázunk. Látjuk az unokánkon, hogy nagyon kérdezne valamit, keresi a megfelelı pillanatot. Nem 
nehéz kitalálni mi jár a fejében, a Mikulásra tereljük a szót. Álnaivul kérdezzük, hogy az angol gyerekeknél 
jár-e a nagyputtonyos? Dehogy, válaszolja. De, hozzánk szokott jönni, teszi hozzá gyorsan. Aztán csak 
kiböki, ami a legjobban izgatja. A magyar Mikulás tudja, hogy én Angliában élek? Persze, bólogatunk, mire 
megkönnyebbülve nagyot sóhajt. Akkor kiteszem a tıletek kapott szegedi bojtos papucsaimat is, hogy tudja, 
hová kell jönnie. 

Lizi sokára alszik el, pedig holnap még iskola van. A várakozások izgalma nehezen hoz álmot a szemére. 
Még akar hinni a Mikulásban. Kell, hogy valami még maradjon a várakozás csodájából! A karácsony-Jézuska 
meseszálat már felgombolyította az iskola, okosan, szakadásmentesen. Egy egyházi iskolától ez el is várható. 
Az angol gyerekeknek a ház kéményén leereszkedı Télapó hozza az ajándékot, december 25-én reggel. 
Ilyenkor a családok − többnyire külön erre az alkalomra vett vagy tartogatott − pizsamában köszöntik 
egymást és keresik meg ajándékaikat a karácsonyfa alatt. 

Másnap korán reggel ébred Lizink, mintha csörgésre húzta volna fel a biológiai óráját. Mielıtt iskolába 
indulna, szeretné kibontogatni az ajándékokat. Ülünk, körben a hallban, figyeljük izgatott kézmozdulatait. 
Most akkor egy Mikulás jött hozzám vagy kettı, kérdezi, amikor a papucspárból kiveszi a csörgı 
zsákocskákat. Egymásra nézünk, kinek jut elıbb elfogadható válasz az eszébe. Nem tudjuk, mert mi is 
aludtunk, mondja nagyapa.  

Hétvégén bemerészkedünk a citybe. Hideg, szottyos idı van, metszın fúj a szél. A többszintes parkoló 
nyitott, legfelsı emeletén csak a párába takart város néhány magas, jellegzetes épületét ismerjük fel, nem 
érdemes tovább nézelıdni, be kell bújni a Bullring zsúfolt, hangos embermelegébe. A zsúfolásig megtelt 
mozgólépcsık folyamatosan szállítják fel és le a szintekre a tömeget, fények csillannak a legfelsı szint 

                                                 
2)  A bikát a leölése elıtt vasból készült karikához kötötték ki a középkori település mezıjén. 

2)  Jelentése: aréna  
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mennyezetérıl vagy a kupolából belógatott díszek csiszolt lapjain. Az üzletekben mindenütt tömeg, leszórt 
ruhanemőkön, bizsukon, képeslapokon tolják át a babakocsit vagy lépnek rá az útjukba esıre. Senki nem 
hajol le, hogy felvegye, az nem az ı dolga, arra vannak az áruház alkalmazottai! Ezt ott természetes dolognak 
tartják, csak a magunkfajta nézi értetlenül. Mint ahogy az is természetes, hogy ha valaki visszaviszi a mégsem 
kívánt vagy nem megfelelı portékát a blokkal, nem kell levásárolnia az árát, azonnal visszakapja a pénzét. Az 
áraik nagyjából hasonlóak az itthoniakhoz, a fizetésük, szerencséjükre, nem. Már minden a karácsonyról szól, 
minden vásárlásra buzdít. Télapók járják a szinteket és az üzletnegyed utcáit, apró ajándékok kerülnek elı a 
hátizsákokból, megszólítják a megszeppent kisembert, kicsit elbeszélgetnek vele és a szülıvel/kísérıvel. A 
hatalmas bevásárlóközpont épületei marasztaló összeköttetésben vannak egymással, ki sem kell lépni az 
utcára, a hidegbe. Ha elfáradtál, megpihenhetsz a kávézókban, éttermekben vagy a padokon ülve 
nézelıdhetsz. Aztán folytathatod a shoppingolást, míg a bankkártyád, hitelkártyád engedi. Itt megtalálod 
legtitkosabb vágyaid termékeit, érted vagyunk, kedves vásárló.  

Szombaton mézes figurákat sütöttünk. Vittünk néhány új kiszúrót is itthonról, legnagyobb sikere a 
rénszarvasnak és a szánkónak volt. Felváltva gyúrjuk, gyömöszöljük a ragacsos mézes tésztát, csiklandozott a 
kés hátsó éle, ahogy ujjukról és tenyerükrıl lekaparjuk a tésztát, hogy lehetıleg semmi ne vesszen kárba. 
Sőrőn lisztezve nyújtjuk, mert ha kicsit jobban megnyomjuk a nyújtófát, a fránya tészta a deszkához ragad, 
Onnan csak felkaparni lehet, közben nyúlik, szakad a tészta többi része is. Száll a liszt a levegıben és 
mindenünkre, olyanok vagyunk, mint a lisztes molnár. Prüszkölünk a beszippantott lisztszemektıl és csak 
nevetünk. Folyamatos üzem van a konyhában és gyönyörködünk a kisült fenyıfákban, harangokban, 
csillagokban, szánkókban, szarvasokban, macikban, barikban, hintalovakban. 

Pihenésképpen kocsival „elugrunk” a közeli áruházba, hogy megvegyük az elızı nap kiszemelt, de nem 
eladásra kiállított fenyıfát. Lányunk nagyon okosan érvel, és hiába mutatnak sok szép formájú fenyıt, de 
nekünk csak az kell. Megnyerjük a csatát, mienk lett az áhított fenyıfa.  

Még akkor este Lizi kérésére hozzálátunk a felöltöztetéséhez. Az égık elhelyezése után a kiválasztott 
díszeket, a legfelsı ágak kivételével, ı akasztja az ágakra. Mi vagyunk a segédszemélyzet, kézébe adogatjuk a 
gömböket, szalagokat, tobozokat, apró figurákat, gyöngyfüzéreket. Bekapcsoljuk a lámpákat, Lizi az ablakba 
teszi kedvencét, az elızı karácsonyok háromtagú csillogó rénszarvas családját, és széthúztuk a függönyt. 
Mindannyian kifutunk az utcára, hogy az ablakon keresztül is megnézzük a látványt. Gyönyörő, mintha az 
angyalok hozták volna az égbıl. Bent a szobában Lizi átölel mindkettınket és azt mondja, ez az elsı 
karácsonyom veletek és ez a legszebb karácsonyom. Nem merünk egymásra nézni, nehogy elsírjuk magunkat.  

Ezt az ajándékot hoztuk haza és tettük a karácsonyfánk alá Szentestén. 
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VICZAI HENRIETTA 
 
 
Válasz nélkül 
 
Ha zörgetek éjfél után az ablakon, 
Gyújtasz-e lángot a kifeküdött éjszakában? 
Miért bújtatjuk sötétben a falakat, 
Hajnalra elnyeli a kikönyörgött alázat. 
 
Ez már a szeptember szele? 
Pihékbıl épít templomot az érzés 
Az ısz kertkapujába 
Tántorodik köröttünk a vágy, 
Sárgul a szerelem ruhája. 
 
Egy perc és minden visszahıköl, 
Nézünk a mázgás üvegoltáron át. 
Megcsonkult gyertya a párkányon, 
Mondj átkot, ha mersz 
Vagy mondj imát. 
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JENEY ANDRÁS 
 
Abda 
 

Abda 
– abrakadabra –, 
hideg csövét a 
tarkóra tartva, 
öklét emelve jı a vég. 
 

Kezét egy percre mégis visszafogja, 
– pedig, ugyan ki verné dobra? –, 
most van még tán idı 
pár kósza sorra, 
néhány levélre, 
ritmusra, versre, 
titokba rejtve; 
hogy egyszer, ha kiássák, 
s zsebében megtalálják, 
– holtába’ bár – lehessen: újra ı. 
 

Vers és levél – 
másnak cimezve, 
ám néked sír ma is 
rongyos papírra írt 
minden keresztje. 
 

Bár írna még! – 
sámán rikoltja 
– abrakadabra –; 
de már hiába… 
Hiába mágia, 
döntött a pisztoly: 
út vége – Abda… 
 

Abda 
– abrakadabra –, 
valaki lelke, 
 

s ki lelke rajta? 
 
 
Házsongárd fölött 
 
Demjén Anettának 
 
 

Éj árnya, fénye – messzi La Valetta –, 
Távoli múlt: Apáczai s Aletta, 
S mint Áprily-vers, altja bút ha zsongna, 
Suttogva dúdol, sír a tölgyfa lombja. 
 

 

 
 
A fák tudják, amit a költı egykor, 
Gordonka könnye hulló ıszi verssor; 
Házsongárd álma – mégis! – van der Maet-ja, 
S jambusba kezd húrján Aletta-hárfa. 
 
Száz éveket ıriz a kı s az ének… 
İszök tele – talán – tavaszra ébred; 
A szó is, lám, visszhangra lelt: Anetta. 
 

Akkordja színes hóvirág-paletta, 
És rajta fény, karácsony-csillagocska; 
Tenéked hozta énekét, Anetta. 
 
 
 
 
Lilla-dal 
 
 

           versmondó és éneklı Lilláknak, 
 

                    s a kórustársaknak 
 
Lilla, e név csupa dallam, l-betü tánc, csupa trilla, 
   Éjszinü szellıben hajladozó kecses ív. 
Lillafüred, csobogó víz, óda – József Attila –, 
   Lágy violin, amibe mélyhegedő belesír. 
 
Lilla-ének a vers is, jó Csokonai Mihálytól, 
   Bús, lila ákác lomb, estveli orgonaág; 
Álomiző bor, rím a csikóbırös kulacsából, 
   Könny, mely édesiti jaj keserő panaszát. 
 
Jaj s panaszok – Háromszéken Kodály Siratója –, 
   Bölcsıdal, s a remény váltja a gyászmuzsikát; 
Új hang, új ritmus: havasokban táncol a rózsa, 
   S verset bont szabadon szirmaiból a virág. 
 
Altok a völgyben, hegy tetején szoprán koszorúja, 
   Kristálykék üvegen fényt kopogó xilofon; 
Napszıkén bíborvöröses báj – gesztenyebarna –, 
   Lant húrján remegı líra a pódiumon. 
 
Csönd mosolyog. Szelíd andantét dúdol az ének, 
   Crescendo-t mai vers, benne a régi csoda; 
Gyöngyajakakról nyár sugara és téli fehérek, 
   Vén fák ıszi dala, illata – új tavasza. 
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MÁNDY GÁBOR 

 

A civilizációk számáról 

Egy csillagász elmagyarázta nekem, 
hogy a civilizációk száma elvileg végtelen. 
Azt elhiszem, hogy elméletileg 
lehetnek másutt is értelmes lények, 
de ha nem sikerült az elsı kísérlet, 
tovább próbálkozni minek? 
Ha van Isten, ezt rég belátta, 
és rá se köp már a világra. 

  

Pár milliárd év 

Civilizációnknak nincs nagy jövıje. 
Még pár milliárd év, és vége. 
A Nap felrobban, nem marad senki sem. 
Azt sem mondják majd ránk: ámen. 
A versek, a dalok, az elméletek 
mind nyom nélkül a semmibe vesznek. 
Szétporladnak a templomok, a szobrok, 
mindaz, amit emberi kéz alkotott. 
Mindaz, ami volt, ami lesz, ami van, 
egyszer eltőnik egy fekete lyukban. 

Vannak optimisták, akik 
szerint ez nem lesz így. 
Mire elpusztul a Napunk, 
már másik galaxisban lakunk. 
Én azt mondom: álljon meg a menet! 
Ne hordjuk szét a szemetet! 
Az emberiség annyi kárt okozott, 
hogy féltem tıle az Univerzumot. 
Talán léteznek másutt jobb fajok. 
Ha nem tudnak rólunk, annál jobb. 
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V. HEGEDŐS ZSUZSA 

 
 

Ki érti ezt? 
 

A karácsonyi lázas elıkészületek 
mintha mágnesként 

vonzanák az embereket. 
A felbolydult tömeg 

eszeveszett költekezésbe kezd;– 
ki-ki pénztárcája szerint, 

de ünnepek után a hit újra meging. 
Családok lehelete 

válik dérré a főtetlen kályhákon, 
míg mások osztrigát, 

hősítıt rendelnek a Bahamákon. 
Mínusz húsz fokos hidegben 

valaki telente megfagy 
a kemény-papírból vetett ágyon… 

 
 

Várakozás 
 
* 
** 

Feledés 
homálya csordogál 

*az égrıl, csillagtalan éjben* 
a perctelen lét bolyong.  

Tegnapokra 
terít takarót az éjfél, 

s a pirkadó hajnal ölébıl, 
*kibontakoznak a holnapok.* 

Kósza gondolat 
ver gyökeret a mában, 

*az ablak szemébıl a Nap* 
rám mosolyog. 

*Derült ég- kékje hívogat szelíden,* 
s a novemberi szélben 

egy reménysugár imbolyog. 
*Befészkeli magát az ıszi avarba,* 

hogy ne fázzon, 
*fátylat szınek köré a könnyő hópihék.* 

Édes álmoktól fényesednek 
a csillagok, 

s mire zúzmarás szemöldökét 
*december összevonja, új tavaszról regélnek* 

a hosszú 
téli esték 
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Kİ-SZABÓ IMRE 
 

Kocsmai szakácsok 

 
Ez a péntek délután Székesfehérváron a Budai úti kiskocsmában, ugyan úgy indult, mint a hét 

többi napja. Egy idı után abban különbözött a többitıl, hogy az ismerıs arcok közül egyre többen 
lettek a helyiségben. Indításként, hogy valamiféle feléz naplót, vezessünk, mint az építkezéseknél 
szokás, sorba vettük a résztvevıket. Ott állt a pultnál Simek Sanyi a pék, az elmaradhatatlan sörös 
Mari, Varga Jocó a vállalkozó kımőves, meg a málé İr Jani, vagyonır. Török Feri a temetkezési 
Részvét BT tulajdonosa és egyik alkalmazottja a szıke, szeplıs arcú sofır Sanyi az egyik 
kisasztalnál ültek. İk sört ittak, konyak kíséretében. A pultnál támaszkodók elé Peti a csapos egy-
egy fröccsöt tett. Késıbb, nagy hanggal állított be a targoncás Sanyi és Varga Dani. İk ketten, 
mindjárt a Török Feri asztalához álltak, nem ültek le, csak vártak. Pénzosztás következett, mert ık 
ketten, mint alkalmi sírásók mőködtek közre a Részvét BT napi munkájában. 

– Hány sírhely volt? – kérdezte Török Feri és elıvette kis autós táskáját és kihúzta rajta a cipzárt 
és várt. 

A targoncás Sanyi meg Varga Dani egymásra néztek, mindegyik a másiktól várta a választ. 
Aztán a rámenısebb targoncás Sanyi mondta: – Három! 

– És tegnap? – tette fel a kérdést Török Feri. 
Erre már Varga Dani válaszolt: – Négy! 
– Jó sokan halnak meg mostanában! – jegyezte meg Simek Sanyi. Török Feri kissé dörmögı 

hangon tette hozzá: – Baj is, meg a mi munkánk szaporodik! Aztán kiszámolta a pénzt mind a két 
fiúnak, átadta nekik és becsukta kis autós táskáját, és mint aki, jól végezte dolgát, koccintott a sofır 
Sanyival és hosszan ivott a sörébıl, A targoncás Sanyi meg Varga Dani a pénz birtokában a pulthoz 
támaszkodott és intettek Petinek, a csaposnak, hogy a szokásosat tegye eléjük. Így gyorsan egy-egy 
korsó sör, meg egy-egy fél konyak díszítette a pultot. A fiúk egymásra néztek és szótlan 
összedolgozásban, mint ahogy a sírgödröket szokták ásni, behörpintették a konyakot. Még a szemük 
sem rebbent meg, kicsit vártak, hogy levegıt vehessenek, és közvetlen utána legurították a korsó 
söröket is. Pár perc szünet következett, majd targoncás Sanyi szólalt meg: 

– Ez jól esett! Péter ismételjük meg! Ma úgy is péntek van! 
Valaki közbe szólt: – Óvatosan fiúk, messze még az este! 
Varga Dani csak intett a kezével, mintha azt akarná mondani: – Meg se kottyan ez nekünk! Arca 

kezdett pirosodni, de ı erre mindig úgy reagált: – Nem az italtól van, az allergiám jön ki. A 
munkától vagyok allergiás! Erre az ott állók mondták: – İk is! Ebbe maradtak, ezt nem vitatták 
tovább. 

Egyszerre többen is beléptek a kiskocsmába. Elsınek Jenı a kımőves szakmunkás. Már jobb 
volt a hangulata, mert korábban sokat búslakodott az eltőnt Andrea miatt. Hiába kereste, nyoma 
veszett. Mögötte a szıke Lajos jött és a nyugdíjas Gáspár, akik a nemrég elhunyt Brúnó barátai 
voltak. Brúnót sokat emlegették, példakép lett a Don Pedro Pizzéria mosogatófiúja. Szó nélkül 
végezte munkáját, ı nem volt allergiás, már, mint a munkára, ıt inkább a spagetti étteremben a 
mosogatásra váró tányérokon összegyőlt kecsöp bosszantotta. Ebben a tudatban szenderült át a 
másvilágra. A sor végén Varga Laci lépett a kiskocsmába. Vasutas múltján egyetlen percre sem 
változtatott. Az a krampácsoló, kavicsot lapátoló vasúti munkás maradt, mint volt pár évvel ezelıtt. 
Még egy szokása változatlan maradt, az üres zsebe. Ennek ellenére az ital utáni vágya az 
megmaradt. Leküzdésére szégyen érzete is elpárolgott, megszőnt. A zsetont a kisfröccsökre, mert ezt 
ivott mindig, megszámlálhatatlan mennyiségben, lejmolással szerezte meg. Ismerték ıt, pénz nem 
adtak neki, mert azt sohasem adná meg, inkább fizettek neki egy kisfröccsöt. Ebbıl aztán nem volt 
további gond. 

Az összegyőltek a közben betérı ismeretlenekkel együtt, iszogattak, értékelték az elmúlt hetet, 
amikor teljes horgász felszerelésével és egy nagy fehér vödörrel berobbant Smidi. A becsületes neve 
ennek az alacsony, nagyhangú, mindig mosolyra húzódó szájú fickónak. Smidéliusz Kázmér volt. 
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Folyton a kajáról beszélt, közben olyan vékony volt, mint a nádszál. Smidit ismerte az egész 
környék. A Velencei tavon szokott horgászni, oda van éves bérlete. Agárdról jött biciklivel. Most is 
mutatta, mekkora halat fogott. 

– Ezt nézzétek meg! – mondta felemelt hangon és a vödörbıl valóban egy nagy pontyot húzott ki 
a kopoltyújánál fogva. 

– Ez igen! – mondták többen. – Mit csinálsz belıle? – kérdezte sofır Sanyi. Smidi elıször 
lekergetett a torkán egy szagos felest, majd egy pohár sört. Körülnézett és elkezdte mondani: – 
Legelıször megtisztítom, aztán felszeletelem a halászléhez. Persze van még itt egy csomó apró hal, 
azt is – közben nagyot nyelt, szinte már érezte a halászlé ízét. A többiek ráfigyeltek. Smidi, ahogy 
ecsetelni kezdte a fızés mozzanatait, mindig nyelt egyet, megnyalta szája szélét. Olyan volt ez a 
szertartás, mintha már kanalazná is a kész halászlevet. – Megtisztítom a hagymát, szép apróra 
vágom, egy kis zsíron éppen csak megfuttatom, felöntöm vízzel. Bele teszem a többi halat, legalább 
három félét és fızni kezdem. 

Megint nyelt egyet. A kocsmában lévık is vele együtt nyeltek. Az ádámcsutkák le fel 
szaladgáltak. Smidi élvezte a helyzetet, mert tudta és kitapasztalta, hogy a kocsmában tartózkodás 
egy bizonyos idı után éhessé teszi az embert. Ilyenkor szoktak az alkalmi szakácsok fızésbe 
kezdeni. Elméleti síkon csak úgy rotyognak a legfinomabb babgulyások, paprikás krumplik 
kolbásszal, csipetkével, meg a rakott káposzta, oldalassal. De a halászlé is sokszor terítékre került. Itt 
aztán vita szokott kerekedni, mert van, aki a szegedi halászlé mellé teszi a voksot, de van, aki a 
gyufa tésztával kiegészített bajai halászlénél marad. 

– Smidikém, még mit teszel bele? – kérdezte éhes tekintettel targoncás Sanyi. Varga Dani csak 
nézett, réveteg szemmel, neki már több volt a maligánfok, mint a megszokott. 

– Nektek már semmit! – mondta Smidi. – Úgy jártok, mint a múltkor – a hallgatóság tagjai 
szótlanul, de kíváncsian néztek Smidire. – Nem is tudjátok, biztos nem mesélték Sanyiék. A 
múltkor, ilyen, hasonló állapotban mentek hazafelé. Oda értek a Berényi úthoz, amikor Sanyi azt 
mondta: – Itt egy folyó és megkérdezte Danitól, tudsz úszni? Mert én nem! – folytatta: – Naná, hogy 
tudok, mondta Dani és egy hasast ugrott az úttestre! 

– Ez nem igaz! – kiáltott fel targoncás Sanyi. 
– Itt még nincs vége! – intett a kezével Smidi. – Dani nagyot nyekkent, majd azt mondta neked: 

– Gyere nyugodtan, be van fagyva! 
Hangos nevetésbe torkollott a Smidi által vezényelt, állítólagos történet. Majd folytatta: – Mikor 

megfıtt az alap lé, jön a passzírozás, összeállítás. Halászlé kockából is teszek bele, meg finom ırölt 
házi pirospaprikát. Sózom, ízesítem, beleteszem a hal szeleteket. Megint nyelt egyet, megnyalta 
száját. Mind ezt csattogó cuppanásokkal kísérte. Látszott, hogy a többiek csak nyelték a megindult 
nyálképzıdésüket. Éhes lett mindenki. Gondolatban eljátszottak azzal a lehetıséggel, hogy milyen jó 
lenne enni ebbıl a halászlébıl. Aztán jött a valóság, nincs halászlé! Poharak után nyúltak és újból 
ittak. Ez pillanatnyilag enyhítette az éhség érzetet, de csak átmenetileg. 

– Na én megyek! – mondta Smidi és felcihelıdött. – Majd gondolok rátok! – tette még hozzá és 
kiment a kiskocsmából. A halászlé elképzelt illata, íze azonban itt maradt. Pár pillanatra csend 
keletkezett a helyiségben, aztán nyílt az ajtó. P. Horkai Feri a tulaj jelent meg, kezében egy hatalmas 
tálca. A tálcán zsíros kenyérszeletek, lila hagymával. 

– Na fiúk, mától kapható lesz a focista zsíros kenyér! – mondta és ezzel régi középcsatár 
múltjára akart utalni. – Egy szelet kenyér, egy százas! – tette még hozzá. 

A tálcát a pultra helyezte. Mindenki csak nézett, nem szólt senki. Elsınek sörös Mari 
jelentkezett. – Kérek két szeletet! – és letette a pénz a pultra. Két perc múlva csak az üres tálca 
éktelenkedett a pulton. Néma csend ülte meg a kiskocsmát, mindenki, egyhangú akarattal, talán a 
halászlére gondolva, éhes tekintettel, majszolta a zsíros kenyeret. 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET (PENDZSI) 
 
 
 
A régi ház 
  
Szú-járta ajtó nyekken, 
s megadja magát. 
A szobában eltőnt idık emléke. 
Vállamra ül a csönd, 
némán peregnek a szavak. 
A sarokban egy pók  
bontja fonalát vissza a múltba. 
Mállik a falról a gyermekkor. 
Hallom: anyám hív raportra. 
A padló réseiben megbújt egy kacagás. 
Az ablakon becsurgó fény 
varázsképeket vetít a falra. 
A jelen a múltat falja. 
A fény- szıtte hálón át, itt-ott 
csupasz téglák néznek velem 
farkasszemet. 
Múltidézık. 
Festetlenek. 
 
 
Hideg ragyogás 
  
Az égi sarló hidegen ragyog. Reménytelen 
nappalok őznek nincstelenségbe sorsokat, 
megtépázva mindent, ami szép, porrá zúzva 
reményt. Nincs már asztalon kalács.  
Morzsára éhes szájak tátognak, mint partra  
vetett halak. Apa kiállt fia után, de idegen  
földben ragadt lába húzza valami mélység felé, 
zsebében csörgı garas, miközben másnak 
dagadt zsebétıl nehézkes lépése, éjjelente  
riadva ébred, mert féltett kincseit ırzi. 
A temetıben egyre szaporodnak a sírok. 
A hideg sarló dölyfösen, vigyorogva 
bekebelez minden áldott csillagot. 
Lassan hullik le a fekete lepel. 
Merre van Isten? 
  
 
 
 

 
 

Esteli szösszenet 
  
Mélán búgó harangok 
zenéje úszik tova; 
 – angyali érintés - 
Mormoló igét terít a szél 
lombokra, súlyuk alatt 
vágyak roppannak.  
Vérben tocsogó alkony 
csorog végig a spalettámon, 
megtörve szőziségét. 
Háztetıkön guggol a ma 
éjfélt várva, hogy  
belefúljon a holnapba. 
Nyúlnak a kémények;  
Bennrekedt reményeket  
próbálnak kiköhögni. 
Szakadt kabát fekszik egy padon; 
– foszladozó évekbe szıtt nyugalom –  
karja maga alá nyőve  
öleli a nincstelenséget. 
Lassan tőnnek el a színek. 
Karmazsinok, bíborok, olívak. 
Engem is magukkal visznek. 
Sorra hágja a csillagokat 
az égi csısz, fekete leplet  
húz az égboltra. 
Kerek képén kaján vigyor ül; 
– most ı az úr – 
Bizarrul a hajamba túr, 
s elindul éjjeli útjára. 
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MESTER GYÖRGYI 
 

Elnézés(t) 
 

Miközben az utolsó korty teáját is felhörpintette, az ablakon át vetett egy pillantást a sötétségbıl 
felderengı utcára. Csak, hogy elıre felkészítse magát, mi vár rá odakint, ezen a havas, decemberi 
hajnalon. Az éjszaka hullott hó vastagon púposodott a parkoló autók tetején, szikrázott a lámpák 
fényében, de a fák mozdulatlanságba dermedt ágain jól látszott, a szél legalább nem fúj. Így talán 
elviselhetı lesz a negyedórás gyaloglás, ki, egészen a buszmegállóig – gondolta kis megnyugvással. 
Belebújt a csizmájába, magára húzta a kabátját, és csendben kilépett a lakásból.  

Az utcán a várt hideg fogadta. De hát végül is, itt az ideje a hónak, Miklós napja van, legalább a 
Mikulás a csokoládé mellé a tél örömeit is elhozta a gyerekeknek. Az ı fia is hogy fog örülni, ha 
reggel felébredvén, megpillantja a sokféle édességet az ablakban, meg a nagy havat az utcán. Kár, 
hogy ı ezt nem láthatja, de este majd meghallgatja a lelkes beszámolót, és kiviszi szánkózni is. 

Közben kiért a lakótelepi házak közül. Addig senkivel nem találkozott, csupán egyetlen csapás 
látszott a hóban, ı is igyekezett azon haladni, lépkedni a még nálánál is korábban kelı lábnyomában. 
Csak néhány ablakszembıl szőrıdött ki fény az utcára, a lakók többsége még az igazak álmát aludta. 
Igyekezett, szedte a lábát, nehogy átázzon a csizmája, és hamarosan már a családi házas résznél 
gyalogolt. Itt egyetlen világos ablakot sem látott. A jobb módúak, ezek szerint, késıbb kelnek - 
gondolta, kicsit keserő szájízzel. 

Nagyon a lába alá kellett nézni, mert az utcai kandeláberek jókora távolságra voltak egymástól, így 
a közbülsı részeken szinte csak botorkált, alig látott valamit. 

Épp egy ilyen szakaszon járt, amikor valamiféle belsı megérzés folytán, felnézett az emeletes 
házra, amely balkézrıl magasodott az utcafrontra. Az erkély alatt, egy függeszkedı, sötét 
emberalakot pillantott meg.  

Betörı – futott át az agyán. A házban egyetlen lámpa sem égett, bár a földszinten közértet 
mőködtetett a tulajdonos. Ismerte, ilyenkor már nyitva szokott lenni. Ha most nincs, akkor ez azt 
jelenti, a háziak téli szabadságukat töltik. Talán valahol, a Bermudákon süttetik a hasukat a nappal. 
Az üresen álló ház meg szabad préda. Zsíros falat, hiszen a lakói közismerten jómódúak. 

Megszaporázta a lépteit, és igyekezett még csendesebben haladni, mint addig. Úgy ötven méterrel 
odébb megállt, és egy kandeláber fénykörében elıkotorta a mobilját. A rendırséget hívta. Halkan 
suttogta a készülékbe, hogy betörés zajlik a villanegyedben, épp egy betörı mászik be a közértes 
házába. Ha sietnek, még elkaphatják.  

Az ügyeletes megnyugtatta, hogy azonnal küld egy járırt, ne mozduljon, várja meg ıket ott, ahol 
van. És valóban. Percekkel késıbb meglátta a rendırautó fényszóróját, amint halkan gurulva 
közeledett az ı ırhelyéhez. Na, ezek legalább okosabbak, mint a tévéfilmekben - gondolta. Ott 
ugyanis a rendırök mindig szirénázva érkeznek a tetthelyre. Nem is csoda, hogy aztán másfél órán 
keresztül kergethetik a tettest. 

A két egyenruhás kibiztosított fegyverrel közelítette meg a házat. İ ott maradt a lámpa alatt, és 
elıre elképzelte a sikeres elfogást. Míg magában lepergette a tettenérés jelenetét, a valóságban 
felhangzott a jól ismert felszólítás. Jöjjön le, és adja meg magát! Aztán hosszúnak tőnı csend 
következett, majd kapu csikordult, kutyavakkantás hallatszott. Semmi további vezényszó, semmi 
lövöldözés.  

Vagy negyedórányi várakozás után, visszaérkezett a két rendır. Az egyik, a fiatalabb vigyorgott, a 
másiknak az arcán azonban - valószínőleg ı volt a járırvezetı -, igazi bosszúság látszott. Mondja, 
maga most szórakozik velünk?! - szegezte neki a kérdést, cseppet sem barátságosan. Én, dehogy! - 
és magának is váratlanul, elkezdett szabadkozni. Talán nem tette helyesen, hogy - állampolgári 
kötelességének eleget téve - jelentette egy bőncselekmény  kísérletét? Egészen meg volt döbbenve. 
Nemhogy nem köszönik meg, amit tett, még le is szúrják? Talán a betörı ügyesebb volt, és az alatt a 
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tíz perc alatt lelépett, biztosan azért nem találták ott. Lehet, megneszelte a rendırök jövetelét. Onnan 
a magasból meg is láthatta a közeledı rendırautó fényét, és elpucolt… 

– Na, jöjjön csak vissza velünk a házhoz, maga sasszem – szakította félbe szabadkozó szavainak 
áradatát az idısebb rendır. A nyitott kapun bementek a ház udvarára. A házırzı eb ott sertepertélt a 
lábuk mellett, barátságos farkcsóválással kísérte ıket az épület faláig.  

– Hát a lakók valóban elutaztak, nincs idehaza senki – folytatta a rendır. – Ezt jól sejtette, de itt 
véget is ér a feltételezése valóságalapja. A kaput mi nyitottuk ki. Mindenütt körülnéztünk, nem 
történt bőncselekmény.  

– Na de az erkély alatt függeszkedı alak?  
– Nézzen már oda jóember! – fortyant fel a rendır, mintegy újraélesztve elıbbi bosszúságát. Most 

már látja, mi van az erkély alatt?  
És akkor ı, az egyre terjengı világosságban, felnézett a házra. Az erkély alatt ott lógott egy ember 

nagyságú télapó figura, fehérprémes, piros ruhában, hátán az elmaradhatatlan puttonnyal. És, ha csak 
el nem fárad, ott fog lógni egészen addig, amíg a háziak haza nem érkeznek a Bermudákról. 

Többször is elnézést kért a rendıröktıl. Hiába no, az a reggeli, álmosító sötétség, amikor csupán a 
talp alatt csikorgó hó világít…  

Szerencsére, nem büntették meg. Sıt, végül még meg is köszönték, hogy nyitva tartotta a szemét. 
Nyilvánvaló volt, hogy nem szórakozni akart a rend ıreivel. 

Elıször restelkedett, egész nap lelkiismeret-furdalása volt, de délutánra már maga is úgy gondolta, 
milyen jót fog nevetni a felesége, ha beszámol neki balul elsült, hajnali kalandjáról. 

De a felesége nem nevetett, és azután már ı sem. Az történt ugyanis, hogy távollétükben betörtek 
az otthonukba. És ki hitte volna, az a fifikás betörı, az erkélyen át jutott be a lakásba… 
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ÓDOR GYÖRGY 
 

A kígyó melengetése 
   (szabálytalan szonett) 
  

 
1. Illat  
 
Nem írok szonettkoszorút.  
Érzem, ez most is csak játék.  
Mint karácsonyi ajándék,  
a fenyım alá beborult.  
  
Tömjén, elillanó illat 
szálljon bódítón miköztünk,  
ha már így összekötöztük  
heves bódulatainkat,  
  
szunnyad benne az ébredés,  
dörzsölgeti álmos szemét  
egy áldott, tisztelgı oltár:  
  
egyszer a teljes ébrenlét  
mondhassa el, hogy ne még,  
nincsen kedvem s idım hozzá.  
  
 
2. Udvarlás 
  
Nincsen kedvem s idım hozzá,  
de lüktet rímelı erım,  
hogy egy szép díszes menyegzın  
a nagy lélegzető zsoltár  
  
vigyen fel a kupolába,  
mi ott elszomorít nagyon.  
Nem félek, s most el is hagyom,  
ez sem történik hiába.  
  
Hát tetszem én a világnak?  
Fölöttem sok költınásznagy 
fénylik, ordítja: ne lazulj.  
  
Ugyan! Aki ma kiálthat, 
olcsó hús. Olvad a számban. 
Tányér a jelen, benne múlt. 

  
 

3. Jövı kútja 
  
Tányér a jelen, benne múlt  
és zavarban lesz a jövı.  
Leülepszik, fekete kı 
vagy sárga agyag az a kút  
  
néhány elrontott év múlva,  
mikor más fény éles kése  
hasít belénk, azt remélve,  
vagyunk az ı jövıkútja.  
  
Engem ez jobban felizgat,  
mint mi volt. Elillant  
tömjén az ünnepek után.  
  
A földbölcsı hite ringat 
el, bár olcsó vágyainkat 
megírni még csak megtudnám.  
  
 
4. Csillagakna 
  
Megírni még csak megtudnám  
hazug, szoros múltbilinccsel  
átkozódva, férfihitben  
robbanva fel a Tej Útján,  
  
s a telihold elképedne  
füstös fordulataimon.  
Mert mikor nagyon akarom,  
van ám itt rongyos szépecske!  
  
Nem udvarolok a szónak.  
Ölelgetnek, turbékolnak,  
mint festett képő utcalány.  
  
Ilyen szegény halandónak  
csak szende szüzek adódnak: 
milyen nagy ribanc a világ! 
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5. A ribanc 
  
Milyen nagy ribanc a világ,  
s benne öreg, barna arccal,  
mint egy takart kirakatban  
írok, jár nekem, ami jár,  
  
hisz a szép törvénye örök.  
Nagyobb fényesség, jaj, nem kell,  
inkább alant, egerekkel,  
vékony odúban küszködök.  
  
Lásd, ily hatalmas nagy lepény  
jutott nékem e földtekén,  
csak meg kéne már enni.  
  
A ribanc párja e kemény,  
hosszú uzsoraköltemény, 
sosem ad, úgy kell elvenni. 
  
 
 
6. Szem tükre 
  
Sosem ad, úgy kell elvenni  
szemembıl a fáradt könnyet, 
hisz az nem könyöröghet  
a lágy érzelmek fényein,  
  
nem túl kéklı, nem is büszke.  
Halkan, dúdolva szólhatok,  
érzem, emberi oltalom  
a szem igaz, fényes tükre.  
  
Nem szeret puffadt idegent  
és bohókásan integet,  
ha lát olykor teli kamrát.  
  
A szó és szív csak egy lehet,  
mert csak így verselheti meg  
az egész nagy históriát. 
  
 
 
 
 

 
7. Megadás 
  
Az egész nagy históriát  
két sorban leírhatom,  
de hát most nem. Nincs irgalom,  
folyjék csak oldalakon át.  
  
A rongyhitő, nehéz barom  
kiabálna: igazam van.  
Hát az ilyet nagy kazalban  
inkább mások nevén hagyom.  
  
Nem érinthetett meg szép lány,  
sem perzselıen jelképláng,  
a kenyér legyen legitim 
  
a házas ember asztalán.  
Az én hitem ilyet talált,  
valóm keresztre feszíti. 
  
 
 
8. Van kiút? 
  
Valóm keresztre feszíti  
a múltat és a jövendıt,  
a fagyot, a tüzet, a hıt,  
s látom, ahogy az itt lenni  
  
másik ottlennibe kifut. 
Nem is hasonlít többé ránk.  
Képzeletünk kissé falánk,  
hisszük, az emberi kiút  
  
itt van, törvényeken bévül.  
Jól van, hát akkor véljük  
ezt! És higgyék a milliók!  
  
Higgyék hazug történésünk!  
Így újul és marni készül  
a bennünk bujkáló kígyó. 
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9. Az istentelen 
  
A bennünk bujkáló kígyó  
hoz létre elnyomó rendszert,  
süti el a gyilkos fegyvert,  
pedig tudjuk, nem halni jó,  
  
hanem születni ezerszer,  
még ha nem is lehet igaz.  
Legyek bőnös! Szavaimat  
vessék meg a kapzsi szentek  
  
dühükben. Egyisten köröz.  
A hitetlen, vézna költı  
itt nem melegedni akar.  
  
A mélység kígyója köszönt,  
ez van odalent s ez van fönt,  
mérge talán nincs, mégis mar. 
 
 
 
10. Tudat alatt 
  
Mérge talán nincs, mégis mar  
a zord földi realitás.  
Ez van. Itt mindenki hibás?  
Rabolva dúl az égi kar!  
  
Egy sikoly egész életünk,  
ilyen is, no meg olyan is.  
Tudjuk, de gyáván mondva nincs: 
mi nem ilyen sorsot kértünk.  
  
Mosolygok olykor magamban,  
költı nem lehet haragban,  
az oly nehéz útravaló,  
  
csak vágy, a mégiscsak. Megvan  
kígyó-tudatalattiban,  
mert tekeredni arra jó. 
 

  

 11. A hit ereje 
  
Mert tekeredni arra jó,  
mi éltet. Ne bántsd a tudást. 
Értelmem hazaárulás?  
Hamisságot kivagdaló, 
  
nehéz, éles, erıs balta,  
menekülnek is elıle.  
A jó ember egyelıre  
reszket. Tudom, ı nem balga,  
  
csak elhinni képes, mi folt,  
mi lebeg, a mámorítót  
édeskés, hő vágyaiban.  
  
Az én batyum, útravalóm  
a tudat, kemény tanító,  
mi testével érez, mi van. 
  
 
 
12. A homály 
  
Mi testével érez, mi van,  
az szólaltasson egyszer meg!  
Imát soha ne lengessek  
a zsarnokság zászlóival!  
  
Szívem alatt hővös kígyó,  
koldusvérrel melengeti.  
Lehet nem szeretni,  
de látom, felszabadító 
  
bőnöm mögött ott poroszkál  
a hatalmát féltı homály:  
a vak hit, az áruló múlt.  
  
Ha az egész világ utál,  
sebaj, e téli délután 
nem írok szonettkoszorút. 

 

13. A kígyó 
  
Nem írok szonettkoszorút,  
nincsen kedvem s idım hozzá.  
Tányér a jelen, benne múlt,  
megírni mégcsak megtudnám,  

 

 
  
milyen nagy ribanc a világ.  
sosem ad, úgy kell elvenni.  
Az egész nagy históriát  
valóm keresztre feszíti:  
 

 
 
a bennem bujkáló kígyó.  
Mérge talán nincs, mégis mar,  
mert tekeredni arra jó,  
mi testével érez, mi van  
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„MALAC KÖRME, LIBA LÁBA, CS İRE…” – SZILVESZTER-, 
ÚJÉV-VÁRÓ… 

WEÖRES SÁNDOR:  
Újévi köszöntı 
 
Pulyka melle, malac körme, 
liba lába, csıre – 
Mit kívánjak mindnyájunknak 
az új esztendıre? 
 
Tiszta ötös bizonyítványt, 
tiszta nyakat, mancsot 
nyárra labdát, fürdıruhát, 
télre jó bakancsot. 
 
Tavaszra sok rigófüttyöt, 
hóvirág harangját, 
ıszre fehér új kenyeret, 
diót, szılıt, almát. 
 
A fiúknak pléh harisnyát, 
ördögbır nadrágot, 
a lányoknak tőt és cérnát, 
ha mégis kivásott. 
 
Hétköznapra erıt, munkát, 
ünnepre parádét, 
kéményfüstben disznósonkát, 
zsebbe csokoládét. 
 
Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 
vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét. 
 
Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a teknı, 
mint negyvennyolc kecske lába 
százkilencvenkettı. 

*** 
 

VERMES György dr. 
 
A globális felmelegedés 
 
Az életünk száguld, mint egy robogó 
Minden mozgásban. Most is egy ragyogó 
Érvünk mutatkozott arra, hogy a globális 
Felmelegedés bizonyítéka totális: 
Egyre parányibb a nıi bugyogó! 
 

 
Petárdás Szilveszter éj 
Puskaporszakállú este 
Kis örömtüzekkel leste 
Hogy váltunk évet, 
Hogy leszünk érett 
Népek esetrıl esetre 
 

NAGY LÁSZLÓ:  
Adjon az Isten 
 
Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét. 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát, 
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra  
hevernem, 
kérdésre választ 
ı küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne düljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetık helyett 
életet 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem. 
 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
Népköltés: 
Adjon Isten minden jót 
 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendıben: 
Jobb üdıt, mint tavaly volt, 
Ez új esztendıben; 
Jó tavaszt, ıszt, telet, nyárt, 
Jó termést és jó vásárt 
Ez új esztendıben; 
 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendıben: 
Zsíros esıt, kövér hót, 
Ez új esztendıben; 
Bı aratást, szüretet, 
Egészséget, jó kedvet 
Ez új esztendıben 

PÉTER ERIKA:  
Szilveszter 
 
Szilveszter az év utolja, 
itt az óév búcsúzója. 
Ez a nap a vígságszerzı, 
holnap vár egy új esztendı. 
 
Vígan tülköl minden duda, 
retteg tıle minden kutya. 
Puffog, pattog a petárda, 
szikrát vet a betonjárda. 
 
Otthon semmi sincs a helyén, 
maskara van apa fején. 
Konfettik és szerpentinek, 
jut és marad mindenkinek. 
 
Itt az éjfél, harangoznak, 
magyarhimnusz-hangok szólnak. 
Jön az óév búcsúcsókja, 
„Új-év! Új-Év!" – üt az óra. 
 
 
 Újévi mondóka 
 
Januárra virradóra 
éjfélt üt a falióra. 
A naptárunk tavalyi. 
Cserélje ki valaki! – 
A régebbi nem érvényes, 
hiszen elmúlt már egy éves. 
Ha felfrissült a naptárunk, 
 boldog újévet kívánunk! 
 
 

*** 
 
 
! 
 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendıben: 
Drága jó bort, olcsó sót 
Ez új esztendıben; 
Jó kenyeret, szalonnát 
Tizenkét hónapon át 
Ez új esztendıben! 
 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendıben: 
Vegye el mind a nem jót, 
Ez új esztendıben; 
Mitıl félünk, mentsen meg, 
Amit várunk, legyen meg, 
Ez új esztendıben! 
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VERASZTÓ ANTAL 
 

Nem láthattok meg 
 
Nem láthattok meg 
a nappalokon, és az éjszakákon, 
mikor kiszabott idım tört perceiben, 
az el nem mondott szavakat 
keresem. 
 
Nem láthattok meg 
a madársikolyoktól vert mezın, 
mikor szemembıl kifut a remegés 
s vigasztalón elémkuporodik 
a Hold. 
 
 
Történet 
 
senki sem hívott hát engedelmesen 
jöttem 
végül is az út melyet követtem 
mindig is hozzám tartozott 
az ég idıtlen tükrében vándorló 
madarak szárnycsapása 
bennem ér véget 
akárhányszor hátat fordítok 
a sötétségnek 
 
 
Álmaimban 
 
Álmaimban: 
évmilliók elıtti fény hempereg, 
a fákról nem hullanak levelek 
mindig tavasz, vagy nyár van, 
nincsenek kulcsok a zárban 
 

vállamra ül a madár is, 
füvet kaszál a halál is. 
 
 
Napihírek 
 
Valami idıtlen vágy készülıdik a rügyekben 
sietıs léptekkel van tele a város 
a szélhordta újságlap betője sáros 
valami oltalomra várás vacog a szívekben. 
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BALOGH ÖRSE 
 
 
Nyugalom 
 
Fenyıerdı alján  
tóra néz az ablak  
somkerítés vállán  
helye van a Napnak   
 

 

Pillantásba zárt évszakok 
 
Szirombontó napsugár  
gyümölcsérlelı nyár  
felhık közé feszített  
tél és tavasz  
alszik szemhéjad alatt  
 
 
Mulandóság  
 
Amit ifjan nem hittem  
ma nappalom és éjjelem.  
Fájdalomra ritkul az álom,  
nappal még csodára várok,   
de a nappalok  
árnyékot vetnek lábam elé.  
Úgy haladok elıre,  
hogy tudom, egyszer  
én is megbotlom a  
lábam elé vetett kıbe.   
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BÁRDOS LÁSZLÓ 
 
Egy CD lemez meghallgatása elıtt 
 
Tok és ábra mondattana: 
kép és megint kép. 
Elızék és hátlap, zenére teremtett, 
fedélnek s környezetnek, 
formának a másformára. 
 
Vigasztal, de nyugtalanít is: 
hisz általa tapinthatom, 
egybefoglalhatom az ellenpontokat, 
sıt a levegıhullámokon vágtató 
lényeget is felfoghatom. 
Majd kifejtem a lemezt is, becsusszantom a készülékbe, 
pörgésén is uralkodom, s kijelentem: azt hallgatom, 
ami enyém. 
Azt, ami. 
Fogalmat alkotok e dobozról. 
 
(Ahogy a be nem merítkezı 
méregeti a medencét, s ahogy 
a haldoklón is eligazodik 
az, aki másnap reggelre kel.) 
 
Ám ami kitüremkedik a széleken, 
és valahol ott van, éldegél 
élmetszéseken, peremeken is túl, 
mi fedésbe nem hozható, 
el nem fogyasztható, 
nekem olykor az is világít, 
a korona, melybe még épphogy belenézhetsz. 
 
Húsz- vagy százévente. 
S meg is sejtem: soha nem lesz enyém. 
Hiába ügyködöm mindjárt fedéllel, fiókkal, 
nyomógombbal, kijelzıvel, 
mert kicsap a széleken, s önmőködıen 
növekedik, fogyatkozik. 
Beszédre teremtetett 
az, ami 
egy szót hadar vagy periódusokon 
dadog végig: ám ez is egyre megy. 
Innen és túl 
mondja mondatlanul a magáét. 
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FETYKÓ JUDIT  
 
Decemberi utazás 

 
Míg fogy az út, és jön a távol, 
mit hol hegy, hol síkság határol, 
kopár téli tájban barna-matt 
ez a decemberi pirkadat. 
Fekete barázdák, szélein 
leroskadt az elszáradt rıtszín 
fő, s serken megcsalva alóla 
az új; mintha is nem tél volna. 
Alig-hó búvik, hegyoldalban, 
csak ott fenn maradt meg nyomokban. 
Minden hallgat és mozdulatlan 
hófehér könnyét óvatosan 
csorgatja a tél, nedves a táj, 
nincs jégcsap, csak köd, és homály. 
Messze a sík, közel a távol, 
mit a kékes hegylánc határol, 
teraszokon, szılıs kertekben 
találkozik ısz-tél, idıjelen; 
egyszerre zöld, egyszerre barna, 
barázdáiban hó takarja, 
szitálva, pelyhezve, befedve, 
ıszt, évet fehérrel feledve, 
rejtve a rıtet, semmi-barnát, 
hogy aludja ki az év magát. 
Ez itt fenn, ma éppen még fehér, 
talán egy-két napot is megér 
a hegyek oldalán ez a fátyol, 
enyhe télbe havat varázsol. 
Megered, forog és kavarog, 
felöltöznek a száraz gazok; 
mindenen fehér hópalást van, 
bújik a világ télruhában. 
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