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BARANYI FERENC
A nyolcadik ajtó

Akkor sértve inkább lennél?
Akkor inkább lenne részem
bús magamra-hagyatottság
várad örök éjjelében?
Lettem volna – mint sok asszony –
üres szívő, puszta szájú?
Milyen kellett volna lennem?
Mondd meg nékem, Kékszakállú!

Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
Csak belülrıl nyitja ajtód,
mely saját magadra tárul,
nem torzíthat már a fény, mely
rólam visszaverve rádhull –
nem vagyok már. Tőnhetsz annak,
ami vagy – s nemcsak lehetnél.
Senki sem lát, csak a nyirkos
várfalak közé rekedt éj.
Mássá tett a nı-jelenlét:
úgy lehettél hıs, kegyetlen,
dús, gyengéd, s országgal ékes,
hogy a tükröd én lehettem,
gyöngeséged s múltad titkát
féltve is büszkén szemérmes
úgy lehettél, jó uram, hogy
volt egy asszony, aki kérdez.
S ha hét ajtód meg se látom?
Ha semmit se kérdezek meg
s azt sugallja hallgatásom,
hogy kicsit sem érdekellek?

Enyém most már minden éjjel –
és mindig is éjjel lesz már.
S vak az éj. Senkise lát, csak
a rajtam kívül rekedt vár.
Fedd magad fel önmagadnak,
mérd, amit raksz és amit dúlsz.
Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
(1980)

BARANYI FERENC: Hegyibeszéd

http://mek.oszk.hu/02200/02297/02297.htm
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BÍRÓ JÓZSEF

TEXT - ( visual poem )
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VASADI PÉTER: Szófejtés
I
Harmadnapig a vésınyomos
kıtömbön feküdt a percrıl
percre hidegebb halott.
Oldalsebe lassan húzódott
össze, nagy dal után
akár az énekes száj.
A körme is nıtt valamelyest.
Kéz- lábfején a var csomói
fölpúposodtak. S harmadnapon.
Mint a kispárna, elfekszik
ez a szó. Ott, ahol a nyakszirt benyomta, szikrát vet
valami,
levél hegyén mint pirkadatkor.
A tó vize habosan, lustán
a partra kifut, s fehéren
forr a megszökött bokák
körül.

Nincs hıs ebben a bálban.
Kıbıl, fából a lábam.
Kint hóban csúsznak ródlik.
Szédelgı gyertyalángtól
a csönd bekormozódik.
Nélküle ring a bárka.
Füstbıl a fénybe lépett.
Rohangálnak utána
pajzsos keretlegények.

III
Ha örvénylett a levegı,
s vásznak röpködtek benne,
hová lett az a pillanat?
Két furcsa férfihang megrémültek az asszonyok? Lehet.
A rémülések oly múlékonyak.

II

Azt hirdették a barátai,
minden megváltozott. Akkor
miért mindig ugyanazok botoznak?

Rágondolok. Ma este
bezárul a kelepce.
Körben fekete varjak,
gyors vesztére hadarnak.

Egyik a börtönkulcsot csörgeti,
a másik ül a priccsen éhesen s
ártatlanul.

Ítélkeznek: a népen
(pontozott dobókocka
perdül meg így zenétlen)
egy karcolás se essék.

És végül elment, akinek itt
kellett volna maradnia
És itt maradt.

Magadnak halj meg. Ess szét,
Kinyújtóztatják vérben.
Legyen, ahogy akarta:
mennytıl pokolig érjen.

VASADI PÉTER: Hajnal Ketuckyban, Budapest, 2005, Kortárs Kiadó
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KÖVES JÓZSEF
Az utolsó magyar
1.
Az utolsó magyar valóban lekapcsolta a villanyt, mielıtt elhagyta az országot.
Az utolsó magyar – név szerint (nem lehet ezen csodálkozni) Kovássy-Krantz Richárd –
ugyanis a Nemzeti Energia Ellátó és Felügyeleti Központnak (röviden NEMEFKÖ) volt a
vezetı technikusa.
Kovássy-Krantz pedáns ember volt, kötelességtudó. Soha egyetlen percet nem késett a
munkahelyérıl, mindig órára pontosan fizette be a számláit, törlesztette a hitelét, az
adóhatósággal szemben is kínos pontossággal teljesítette törvényes kötelezettségét. Mígnem,
felocsúdva teendıibıl, egyszer csak azt vette észre, hogy egyedül maradt.
Ezen elgondolkodott, de egy idı után rádöbbent, hogy itt és így nem lehet élni.
Gondosan leállította a számítógépes vezérlıpult gombjait. Teljes sötétség borult az
országra – de ez nem volt szokatlan. A kivilágítatlanság sokkal inkább az volt. A külsı
sötétség.
Ezek után autóba ült, és Hegyeshalomig meg sem állt. Az osztrák oldalon tankolt, mert a
magyar kutak a határállomás elıtt már mind zárva voltak: se ember, se világítás. Ráadásul
vasárnap.
Evett egy szendvicset, amíg a tankolás be nem fejezıdött.
Bécsben gyorsan fölkereste a menekültügyi hivatalt. Szemüveges, feltőzött hajú hölgy
fogadta.
Nem itt akarok letelepedni, mondta a hölgynek, aki nagyon érdeklıdı és kedves volt az
elsı pillanattól. Szeretnék a volt hazámtól, ettıl a békétlen világtól minél távolabbra kerülni.
Nagyon messzire…
A hölgy felhúzta a szemöldökét, annyira, hogy az fölszaladt a szemüvegkeret fölé.
Minél távolabb? Ennyire nem szerette?
Ennyire nem hagyták, hogy szeressem, rázta a fejét Kovássy Krantz.
Maga politizált talán?, kérdezte a szemüveges asszony, jellegzetesen elegáns, mint a
bécsi hölgyek általában. Finoman, nem hivalkodóan.
Nem, dehogy, soha, felelte erre Kovássy-Krantz, csak tudja, asszonyom, nálunk nem
lehetett befogni a füleket, nem lehetett elfordulni, mert mindenhonnan a politika ömlött, mint
a szennyes ár, és két ember nem volt soha de soha egyazon nézeten. Megfertızıdött ezzel a
föld, a víz, a levegı…
Nagyon távol, nézte a hölgy a számítógépet, van egy hatalmas, na, nem hatalmas, de elég
nagy sziget a Csendes Óceánon, információink szerint szinte teljesen lakatlan, csak egy
bennszülött törzs él ott. Valami hupikipik. Nyugalom, és béke honol. Honol – bólintott rá
hısünk lelkesen.
A nı megmutatta a térképen, aztán színes fotókat keresett. Kis bambusz fedelő házikók,
kék ég, tengerpart, béke. Kipróbálnám, mondta Kovássy-Krantz némi töprengés után. Jól
meggondolta?, kérdezte a hölgy. Richárd bólogatott. Jó messze van, ilyenre vágytam,
sóhajtott. De nem vette le a szemét a képernyırıl. Most a hupikikik életét ábrázoló rövid kis
videóban gyönyörködött: fiúk-lányok félmeztelenül, arcukon boldogság, szájukban
gyümölcsök, micsoda giccs! És ahogy táncolnak…
Ott a helyem, bólogatott Richárd, a hupikipik között akarok élni.
Megszervezzük, nézett a bécsi hölgy Kovássyra a szemüvege fölött, mintegy
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vizsgálva, hogy tényleg kellıen elszánt-e az ügyfele. Addig is kap szállást, zsebpénzt,
ebédet, vacsorát.
A napok gyorsan teltek, a kétágyason egy fekete afrikaival kellett osztozni, nemigen
zavarták egymást, hiszen nem is tudtak szót váltani. A fekete csak szuahéliül, franciául és
angolul beszélt, a magyar meg anyanyelvén kívül lgfeljebb németül értett egy kicsit.
Napközben kellemes sétákat tett, kávézott és süteményezett a Sacherben, igazi bécsi szeletet
evett Figlmüllernél azzal a csodálatos krumplisalátával, megnézte a Prátert, a Hundertwasser
házat, kivillamosozott Schönbrunnba a legendás kastélyhoz, itta a már-már szokatlan és
ismeretlen békét. Délután elegáns hölgyek és jól öltözött urak sétálgattak a Kärtneren.
Kovássy élvezte a komótos korzózás látványát, a szokatlan polgári nyugalmat. Ilyen, igen,
ilyen lesz ott azon a szigeten, gondolta vágyódva, álmodozva.
A nagy nap egyre közelebb került.
Két hatalmas gép szállította a magyarokat a szigetre. Még csak nem is furcsállta, hogy az
egyikre a jobboldaliak szálltak fel, a másikra a baloldaliak meg a liberálisok. Nem is akartak
volna vegyülni egymással.
A szigeten ez a kettéosztottság már az elhelyezkedésnél is meglátszott. A konzervatívak
azonnal elfoglalták a tengerhez közelebb esı, bambusznádas házakat, hiszen ık korábban
értek a szigetre, a gépük húsz perccel hamarabb leszállt.
A baloldaliak lesunyt szemmel morogtak, a liberálisok mindenféle elméleteket gyártottak
arról, hogyan lehetne módosítani a sziget térképét, minden réteget bevonva egy új ország
felépítésébe. Ezen merengve ücsörögtek kunyhóik elıtt, de nem mozdultak ık sem.
Fölállítottak egy hirdetıtáblát, hogy ha valakinek fontos közlendıje van, írjon egy
tacepaót, és függessze ki. Eleinte olyan feliratok kerültek a táblára, mint „Elcserélném
hegyoldali kunyhómat tenger közelire”, „Vennék banánültetvényt jó áron”, vagy
„Bedolgoznék bármilyen kosárfonási, szınyegszövési munkába”…
Késıbb híre ment, hogy egy tengerparton lakó magyarnak ellopták a kerti bográcsát, és a
közelben többen arról kezdtek beszélgetni, hogy biztosan a hegyi magyarok tették, azok
között nagyon sok tolvaj akad.
Mások azt vetették ellen, hogy dehogyis, a tolvajt a hupikipik között kell keresni, akik a
sziget másik oldalán, teljesen elzártan élnek. Valaki tudni vélte azt is, hogy éjszaka két
hupikipi járt itt a magyar kunyhók közelében.
Akkor a tengeri kunyhósok megszervezték, hogy ırséget állítanak védelmükre. Eleinte
csak éjszakánként járkáltak az önkéntesek, s mert dolguk sokáig nemigen akadt,
lıgyakorlatokkal szórakoztatták magukat. Késıbb beljebb merészkedtek a hegy lába felé,
ahol a másik, kicsit szegényesebben élı magyarok, a turistaosztályosok laktak.
Itt telepedett meg Kovássy-Krantz Richárd is, akirıl korábban már több szó esett. Szépen
eléldegélt, a föld dús volt, az erdı teli egzotikus gyümölcsökkel, és bár volt a szigetnek
pénzneme, a hupi, alig kellett költeni valamire is. E szép sziget ételt, italt teremtett.
Önmagától.
Kovássy-Krantz boldog volt. Mindig is efféle nyugalomra vágyott, egyre jobban érezte
ezt. Nincsenek ordítozó tüntetık és ellentüntetık, nem hurcolnak mindenféle táblákat
lakóhelye elıtt, nem üvölt a hangszóró jelszavakat, sıt, még zajos rockzenét vagy nyálas
operett dalokat sem.
Egy csillagos nyári estén kint ült a kunyhója elıtt, és az ég vibráló fényeiben
gyönyörködött. Egészen mások voltak a csillagok, mint annak idején otthon. Valahogy
élesebb volt a fényük, és mintha derősen kacsintgattak volna rá.
Ám idilli nyugalmát sajátos neszek zavarták meg. Fölkelt nyugalmas helyzetébıl, és
elindult a nesz irányába. A dzsungel bokrai megmozdultak, három hupikipi bukkant fel a
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lombok közül. Kovássy-Krant összerezzent, de nem ijedt meg. Tudta, hogy a bennszülöttek
békés emberek, a légynek se tudnának ártani, és hát légy nem is igen volt a tiszta szigeten.
Mivel Kovássy-Krantz nem értette a hupikipik furcsa, kicsit mormogásra emlékeztetı
nyelvét és ık sem beszéltek a Kovássy által beszélt két (másfél) kultúrnyelven, beleértve a
magyart is, csak álltak egymással szemben, és gesztusokkal próbáltak közeledni egymáshoz.
A három hupikipi fegyvertelen volt, sıt az egyikük még egészen gyerek, aki rémülten nézett
fel anyja ölelésébıl (mert az egyik felnıtt bennszülött nı volt). Tehát egy család. Apa, anya,
kisgyerek.
Kovássy békés szándékúnak vélte ıket, s jelezni próbálván, hogy nincs nála gyilok,
magasra emelte és széttárta két kezét. Erre a két felnıtt hupikipi ugyanígy tett, és az anya
megfogta a gyerek vállát, hogy ı is nyújtsa fel kezeit. A gyerek engedelmeskedett, s hogy
még magasabbra emelkedjen két karja, lábujjhegyre állt, de olyan mókásan, hogy KovássyKrantz elnevette magát. Erre a két felnıtt bennszülött is boldogan nevetni kezdett, fehér
fogaik csak úgy villogtak a holdvilágnál. Kovássy Krantz közelebb ment, megfogta a férfi
vállát, majd megcirógatta a gyerek arcát, aki kíváncsian érintette meg a férfi tömör bajuszát.
Kovássy-Krantz intett, hogy jöjjenek közelebb. A három bennszülött bizalmatlanul nézett rá
egy ideig, aztán a férfi apró léptekkel, szinte csúsztatva talpait a földön, elindult felé, a többi
meg követte. Kovássy bíztatóan mosolygott, és elindult kunyhója felé, de közben folyvást
hátra-hátraintett nem várt vendégeinek.
Kitárta háza-kunyhója ajtaját, világítást csinált (Olajból. Volt ugyan a szigeten
áramszolgáltatás is, de mert kevés volt az energia, azt kisajátították a parti magyarok). A
három hupikipi megállt a küszöbnél, s bármivel próbálkozott a kunyhó gazdája, nem mertek
beljebb menni.
A tálalópulthoz lépve Kovássy egy vizesdézsából kiemelt három, még Bécsbıl hozott
kólát, felbontotta az üvegeket, és megkínálta vendégeit. Azok bizonytalanul nézték a fura
löttyöt, aztán a gyerek lett a legbátrabb: megkóstolta. Majd nagyobbakat húzott belıle. Ekkor
az apa és az anya is megpróbált inni az üvegbıl, de fanyalogva visszaadták a palackokat
Kovássy-Krantznak. A gyerek viszont tovább kortyolta az italt, míg végül még az utolsó
cseppet is a szájába löttyintette.
Kovássy-Krantz helyet mutatott nekik, amit nem akartak elfogadni. A házigazda leült
egy gyékényre, innen nézett föl a bámészkodó családra. Mepróbálta kézzel-lábbal
elmagyarázni, hogy ı messzirıl jött, repülıgéppel. A tenger felé mutatott, majd kezét ívesen
húzta át a levegıben és fordította lefelé, a föld irányába hajlítva. A gyerek talán megértett
belıle valamit, mert felágaskodott apja magasságához, és furcsa nyelven karattyolt neki, az
meg bambán bólogatott, majd a gyékény felé nézett.
Kovássy-Krantz intett, hogy várjanak, ezt a család szapora bólogatással visszajelezte.
Richárd bement a kunyhóba, és visszajött egy tál tisztított kesudió-féle rágnivalóval. Feléjük
nyújtotta. Azok habozva kezdték ropogtatni, s közben kíváncsian lestek a bejárat felé. A
házigazda észrevette ezt, intett, menjenek be utána. İ elıre ment, és megállt az elıtérben.
Erre azok is megálltak, a bejárattól néztek körül. Látható csodálkozással szemlélték a nekik
szokatlan berendezést.
Hát itt lakom én, mondta Richárd, mintha azok értenék. S talán valamit meg is értettek,
mert a szülık bólogattak és mosolyogtak.
A gyerek viszont leguggolt, mert fölfedezett egy labdát. Valójában nem is labda volt,
hanem tömör gumigömb, amit Kovássy-Krantz a kézízületeinek tornásztatására használt.
Több ilyen masszázsgolyót hozott magával. A gyereknek tetszett a földön pattogó tömör
gumi, a szeme kitágult, orrcimpája megrezdült a játék örömétıl. Egy idı után apja valamit
mormogott neki, mire a gyerek odanyújtotta a labdát Kovássy-Krantznak, aki rázta a fejét,
hogy nem kéri, és összecsukta a gyerek lábdát markoló kezét, jelezve, hogy az övé, ajándék.

12

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2018. VIII. évfolyam 3. szám

Hálásan néztek rá mindhárman, aztán a két felnıtt bennszülött egymásal beszélgetett, semmit,
egy gesztust se lehetett megérteni furcsa társalgásukból.
A hupikipi Richárdra nézett, most ı intett, hogy kövesse ıket a magyar. Kovássy-Krantz
kíváncsian lépkedett a nyomukba. Hosszan, több kilométeren át követte ıket, azok sokszor
hátra-hátranéztek, de annyira barátságosan, biztatóan, hogy Richárdnak cseppnyi ellenérzése
sem lehetett.
A kunyhó, amelyikben a hupikipi család élt, szinte ugyanolyan volt, mint az övé. A
bútorzat bambusznádból készült, az ágyak valami háncsfélébıl lehettek, színes házilag
szövött ruhával letakarva. A falakon is apró szıttesek lógtak, meg egy kis agancspár volt
felszögezve, talán valami apró szarvas- vagy ızféle viselhette valamikor.
A kertben – illetve hát az elıtérben, mert maga a házikó is az erdı része volt, semmi nem
választotta el a tájtól, talán csak néhány gondosabban nevelt bokor és gyümölcsfa –
bambuszból és bırbıl készült ülıalkalmatosságok voltak meg egy ovális asztal fából. A
Hupikipi helyet kínált a vendégnek, és hamarosan fa kancsókba töltve valami savanykás-édes
és nagyon illatos folyadék került az asztalra. A férfi megemelte Richárd felé, és biztatásul,
mert észrevette vendége gyanakvását, kortyolt kettıt-hármat.
Az ital nagyon ízlett, Kovássy-Krantz kellemesen megszédült tıle, enyhe mámort
érzett. Nem olyan volt a lé, mint a szeszek vagy a narkó (bár sose próbálta ezt), hanem
egyszerően nagyon-nagyon szép lett ez az amúgy is békés világ.
Beszélgettek. Kézzel-lábbal. És minden olyan nagyon-nagyon barátságos volt.
De gyorsan telt az idı, már megjelentek az égbolton az izzó csillagok. Hirtelen zuhant
rájuk a sötét. Kovássy-Krantz szedelızködött, de a házigazda nem engedte haza egyedül.
Richárd elfogadta a kíséretet, örült is a jelbeszédes felajánlkozásnak, még soha nem tett meg
ekkora távolságot a szigeten éjnek idején. Ahol nincs kivilágítás, nincsenek aszfaltozott utak.
Hosszan gyalogoltak már, amikor Kovássy-Krantz Richárd meglátta a mangófaerdöt,
azokkal a szárnyakra emlékeztetı, hosszúkás levelekkel. Ezt a részt már ismerte, de most
látta elıször sötétben. Köszönöm, innen már magam is hazatalálok, akarta mondani, de
persze fogalma sem volt, hogyan tudja ezt a sötétben, gesztusokkal elmagyarázni. Így hát
ment tovább kíséretével.
Puha óceáni szellı rezegtette a lombokat, de Richárd valami másféle neszt is hallott a
bozótok és fák között. Kisvártatva három fegyveres toppant eléjük. Kovássy-Krantz azonnal
felismerte bennük az önkéntes magyar ırség tagjait. A három magyar kérdés, figyelmeztetés,
felszólítás nélkül rátámadt a fegyvertelen bennszülöttre. Leteperték a földre, ütötték, rúgták,
ahol érték. Kovásyy-Krantz megpróbálta megértetni velük, hogy az ember csak ıt kísérte
haza, azok hárman a könyörgéssel sem törıdtek, sıt, Richárdot is a földre teperték, és azt
kiáltozták, hogy rohadt áruló, nyilván ı segített a szigetlakóknak a rendszeres tolvajlásban.
Kovássy-Krantz segíteni sem tudott, elhurcolták a földön fekvı, talán még élı, de
mozdulatlan bennszülött közelébıl…
Egy parthoz közeli kunyhóba zárták, és csak reggel engedték ki onnan, fenyegetve, hogy
ezen túl ne csavarogjon túl messzire, mert figyelik. Kovássy-Krantz elsı útja a mangóerdı
széléhez vezetett. A bennszülött férfi már nem volt ott. Élve megúszta, gondolta Richárd, de
bizonytalan volt a dologban. Hiszen az is lehet, hogy csak elcipelték innen a tetemét.
A hirdetıtábla mellett vitt el az útja. Döbbenten látta rajta a feliratot: KOVÁSSY
KRANTZ ÁRULÓ.
Keserő szájízzel vonult vissza kunyhójába. Ki se mozdult onnan, csak késı este, amikor
feljöttek a csillagok. Fölnézett az égre, mintha azoktól az égi lámpásoktól kérdezné: most
meg már hova?
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BODÓ CSIBA GIZELLA
Elemek ringatásában
– parton, vízen –
Bırömet átszıtte a nap fénye,
Tője aranyhálót festett
Minden centiméterére,
Mintát alkottak közé
A hársfa levelek, rajtuk
Átszöktek az ezüst-veretek.
Feküdtem fénypáncélban
A türkiz víznek partján,
Horizont szélének
szélesre tárt karján,
Felhık résén ég-kék-szem
a tükröt pásztázta,
gyöngyház pikkelyeit
gyermekként vigyázta.
Távolban, közelben
minden remegett,
kettı közt lebegtem
Sem a víz, sem a fagyökér
Nem eresztett;
fényhálónak hala voltam,
Szákjában lustán lubickoltam,
Nem vergıdtem,
Nem szabadultam,
Végre békében,
Elemében voltam.
A gomolygó felhıben
megvillant a szempár,
túlparton felfénylett,
de néma volt egy villám,
szivárvány hídja leereszkedett,
tófelszín kettızte a déli hangjelet!
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
Csíkszeredán születtem, a Márton Áron gimnáziumban
érettségiztem, és 26 éve élek Budapesten
Anyai
nagyanyám
sokoldalú
mővész
volt,
zenekonzervatóriumot végzett Kolozsváron, zongora
szakon, de érzéke volt a festészethez is, és Zsögödi Nagy
Imre festımővész tanítványa volt.
Családomban unokaöcsém szintén tehetséges grafikus,
építész, csodálatos tusrajzai, szénrajzai vannak. Az
unokahúgom festmény restaurátor.
Önmagamról, mindig tudtam, hogy a vizuális
képességem, dimenzióim élesek, egy pillanat alatt meg
tudom jegyezni az arcokat, képeket, egy tájat, egy tárgyat úgymond, beleégnek az agyamba- és ha évek múlva viszont
látom a számomra erıs benyomást hagyó képet, vagy
ahhoz hasonlót, akkor az rögtön élesen eszembe jut, hogy
hol mikor találkoztam még ezzel a látvánnyal.
A foglalkozásom nem adott lehetıséget, hogy a festészet
PÁLL KATALIN
útján
járjak, így csak az utóbbi 6 évben kezdtem el alkotni,
festımővész
saját örömömre, autodidakta módon.
Eleinte nem tanított senki semmi taktikára, sem színkeverésre, vagy rajzolásra, hanem
önmagamtól spontán módon festek, ami pillanatnyilag kijön az ecsetembıl. Nem rajzolom, nem
szerkesztem meg elıre a képeket, már a színekkel, az ecsettel élesbe viszem fel a vászonra a kép
alapjait.
Többségében olaj festéket használok , feszített vászonra, de van néhány akvarell képem is, amit a
pályám elején készítettem. Az élénk színeket szeretem, használom, és minden képemen verseng a
narancs, zöld, sárga, piros és a világoskék.
A csendéletekben tudom legjobban kifejezni a számomra világító-kisugárzó élénk színeket. A
fantáziaképeimnél, a tájképeimnél szintén a vidám színeket használom. Jórészt emlékezetbıl, vagy
fantáziából festek,de egyre gyakoribbak a tájképeim is.
Munkáimat a Kuti galéria mutatta be a Liget étteremben. Részt vettem a Kuti galéria által
szervezett Margitszigeti Alkotó Napon, ahol pár óra alatt az általunk kiválasztott tájat örökítettük
meg.
2017 februárban,önálló kiállításom volt egy hónapig,a Liget étterem galériájában,amire Kúti
Péter adott lehetıséget.
2017 májusától Délmagyarország legnagyobb festımővészének, Lantos József-nek a tanítványa
vagyok, aki Bécsben végezte a tanulmányit. Valamint Budapesten kiállítok, és élıben festek a Gozsdu
Montmartre terén,-a Király utcában- minden csütörtöki napon, a Ferdinánd Galéria jóvoltából.
Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat!
Páll Kati

www.pallkatalin.hu
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
PÁLL KATALIN festımővész

Uluru, olaj, vászon, 30x70 cm

Kánikula, olaj, vászon, 40x50 cm
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
PÁLL KATALIN festımővész

Bozótos kerítés, olaj, farost, 30x40 cm

A körtefa, olaj, vászon, 30x40 cm
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KÉPZİMŐVÉSZ, KÉPZİMŐVÉSZET
PÁLL KATALIN festımővész

Magányos csend, olaj, vászon, 20x60 cm

Tiszai táj, olaj, farost, 30x40 cm
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HÁLÓ GYULA: tanítvány mester
(tanítvány)
jó reggel eldönti
kiket kedvel ma
és kiket fog utálni
kik hibásak és miért
a kávé mellett
végigszáguldozik
a hírportálok oldalak
elemzık rengetegének
bogozódott sőrőjén
cseppenként fokozza
indulata éhségét
csillapíthatatlan
örvénylésében
méz mandula
csokis maláta
toscana prága ízei
ikonok brandek győrője
focilabdákat varró
indiai gyerekekkel
szürkülı skandináv
favágókkal zuhan
és lebeg és háborog
rendszereken keresztül
és velük szemben
és belebonyolódva
vidám dühösen
csapatokban vonul
zimbardo jóslatként
így hagyva hátra
a nıt és a férjet
hogy csak a
tanítvány létezzen
most és mindörökké
amen

(mester)
jó reggel ébred
fák susogására
madarak nevetésére
idegei csókolgatják
az élet esıjét
elönti fülét-bırét
kitölti orrát-szemét
az ébredı világ
varázsos kémiája
absztrakt bája
önfeledten engedi
hogy hátára vegye
az örökké zúgó szél
meg-megáll átélni
a reggel ámulatát
mi mindig más
aztán kinek-kinek
teát és kávét fız
kakaót sok habbal
megmosdik beágyaz
megöntözi a kertet
vidáman mesél hallgat
a csapongó reggelinél
almát szeletel
narancsot facsar
aztán munkájának lát
mitıl kifényesedik
minden amerre jár
de nem tud róla
jobb és bal kéz
neki mind egyre megy
nincs titka
egyszerően él
mint a forrás
amit még
nézni is csoda
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PETHES MÁRIA
A tehetetlenség szonettje
Lenyugszik szemed fekete tengerében a világ.
Méltósággal viseled a tehetetlenség hatalmát.
Borostyánná alvad múltunk csillagképe, és
itt settenkedik a kert alatt egy újabb tél,

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

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

Legszebb esélyeinket sorolom,
hogy marasztaljalak.
Mi lesz az utolsó szó amit elhallgatunk?
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MOLNÁR KRISZTINA RITA
holt öböl
kiszáradt meder
halott moszat a köveken
barna maszat két fehér csigaház falán
a meszes vázak íve ép
akár az öböl hajlata
de jó volt fürödni vizében
de most
vagy jön erre még
esı
hoz enyhülést a sóíző szél szaga
lehet
hogy életre kelnek még
a tetszhalott mikroorganizmusok
ha majd
negyven napon át
csak zuhog zuhog zuhog

Forrás:
MOLNÁR KRISZTINA RITA: Levél egy fjord partjáról c. új verseskötetébıl, Scolar Kiadó, 2017
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PÓSVAI ANDREA
Apámnak
Reggel, mikor fölkel a Nap,
eszedbe jutnak-e a balatoni nyarak,
a perzselı sugarak, a stéget csapkodó víz,
a vacsorára készült halpecsenye-íz,
a horgászlámpák fényei és a tücsökzene?
Látod? Mintha e sok kép megelevenedne:
éjjel a hullámtalan-langyos víztükör,
melyre gumiruhádtól győrőzik néhány kör…
s a hold – mint a móló egyik neonja – tündököl.

Szántódi partrészlet

Az esti Balaton

A tihanyi rév közelében
Fotók: PÓSVAI ANDREA
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KERÉNYI GRÁCIA
VENI SANCTE SPIRITUS
Történész barátaimnak
Kinn a kertben alszik az ıszi szél még,
asztalunkon barnul a nyári szılı.
Barna még karunk is a nap hevétıl,
s hangos a kedvünk.
Bor helyett erıs feketét fogyasztunk,
pillantásunk árnyas az éjszakáktól,
lámpafényes éjjeli olvasástól,
reszket a pillánk.
Mint komolyodó gyerekek beszélünk,
osztályoknak sora forog kezünk közt,
szónokolnak majdani pártvezérek
gyermeki hittel:
könyvek olvasott sorait citálják,
békülékeny terveket összevetnek,
s minden elcsitul, ha vizespohárral
verjük az asztalt.
Elfeledjük fénytelen életünket,
máglyafényes tábori éjszakákat,
rossz szívünket, lázbeteg álmainkat
múltba temetjük, –
ujjaink remegnek a sok tusától:
egybefonjuk, s biztos a kézfogásunk.
Új erıtıl duzzad az ifjuságunk,
holnapot épít.
1947. szeptember 20.

KERÉNYI GRÁCIA: Nálunk a málnabokrok. Válogatott versek, Budapest, 1985,
Szépirodalmi Könyvkiadó.
A szöveget az eredeti írásmód szerint tettük közé.
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TÁTRAI S. MIKLÓS
A KÍSÉRTÉS ILLATA*
(részlet)
Tizenötödik születésnapomra nagyszerő ajándékot kaptam szüleimtıl. Abban az évben
nyitották meg – az eredeti tervrajzok alapján felújított – hétszáz éves Szalma-hegyi
várkastélyt. Mindössze két esetben tértek el a korabeli mesterektıl. Statikai problémák miatt
beépítették a régi kapu boltíves bejáratát, és a várkastély másik oldalán, a földszinti folyosón
kétszárnyú ajtót nyitottak. A második emeleten pedig – ahol a szolgálók laktak annak idején
–, elegáns szobákat alakítottak ki a szállóvendégek részére. Kisgyermekkorom óta
bolondultam a várakért, kastélyokért, és minden olyan történetért, amely ilyen környezetben
játszódik. Kockákból, dominókból várakat építettem, ahol királyok, hercegek, grófok,
katonák éltek. Késıbb kaptam egy játékvárat, aztán magam is több makettet építettem.
Manapság már nem számít rendkívüli eseménynek, ha szépen helyrehoznak egy régi épületet,
és azt látogathatóvá teszik, de abban az idıben ez ritkán fordult elı. Ezért okozott nagy
örömet, hogy nem csak megnézhetek egy igazi várkastélyt, hanem eltölthetek egy éjszakát a
régi falak között. Biztosra vettem, hogy majd megérint valami, ami a falakból sugárzik, és
érezni fogom a kıbe rakott múltat. Akkor magamnak sem tudtam megfogalmazni, mire
gondolok, talán a nagy utazók, a nagy felfedezık érezhettek hasonlót, amikor elindultak az
ismeretlenbe. Igen, ez a legtalálóbb, hiszen már útközben is történt valami, amit soha
senkinek sem mondtam el.
Apám kiváló bányamester, és bányamentı volt, a legjobb szakemberek egyike. Fizetése,
és egy bányásznapi jutalom lehetıvé tette, hogy használt, de igazán jó állapotú autót
vásároljon. A kis Moszkvics megfelelt négyünknek, ha olykor együtt utaztunk. Apám
vezetett, én ültem mellette, anyám és húgom mögöttünk. Így indultunk el a távoli Szalmahegyi várkastélyhoz ebéd után, mert a szállást csak délután lehetett elfoglalni. Budapestig jól
ismertük az utat, de onnan már térképre volt szükség. Könyv alakú, lapozható atlaszunkat
most is én kaptam meg, mert jól tudtam tájékozódni a térképen és a valóságban. Már
induláskor láttam, hogy útvonalunk három lapot érint, de ez nem aggasztott, máskor is
elıfordult hasonló. Biztonságosan haladtunk, idıben jeleztem, ha útelágazás közeledett, és
azon jobbra, vagy balra kellett fordulni. Már csak tizennyolc-tizenkilenc kilométer lehetett
hátra, amikor azt javasoltam, hogy ne kövessük a fıutat, hanem térjünk le balra. Rosszabb
minıségő, de rövidebb úton fogunk haladni. Valóban így történt, három perc múlva, egy
kanyar után megpillantottuk a kis dombon álló várkastély tornyait, és hamarosan
megérkeztünk. Az utolsó ötven-hatvan métert rázós köveken tettük meg, és ez az út a lezárt
kapuhoz vezetett. A fal mellett kellett megkerülnünk az épületet, hogy az új bejáratnál
parkolhassunk. Apámtól ezért némi szemrehányást kaptam. Magyarázkodni akartam, hogy
ezt nem tudhattam, de elakadt a szavam. Belenéztem az atlaszba, és döbbenten láttam, hogy
már régen túlhaladtunk azon a területen, amit a nyitott térképlap mutatott. Valószínőtlennek
tőnt, hogy fejbıl tudtam volna a jó irányt. Bizonyára önkéntelenül lapozgathattam ide-oda
gondoltam, és az atlaszt most már szándékosan a Szalma-hegynél nyitottam ki.
Meglepetésem csak tovább növekedett, mert az autóstérkép egyáltalán nem jelezte a rövidebb
utat. Senkinek nem szóltam, hiszen magam sem értettem, és én sem hittem el azt, ami történt.

*

A történet azonos címő novella kiemelt részlete, mely a szerzı ısszel megjelenı novelláskötetében teljes
terjedelmében lesz olvasható [szerk.]
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Bejelentkeztünk a recepción, megkaptuk a szobakulcsot és elfoglaltuk szobánkat. Nem
okozott csalódást. Boltíves mennyezete, mozaiküveges ívelt ablakai, a belsı tér kialakítása és
berendezése, a meséket idézte. A bútorok ugyan utánzatok voltak, de a festmények és a
falakra akasztott dísztárgyak, különösen egy kopott faliszınyeg, nagyon régiek lehettek.
Kazettás ajtó nyílott a modern fürdıszobába, ahol egy másik világ várta az embert, mintha
egy lépéssel évszázadokat tett volna meg. Ez nekem nem tetszett, de a többiek örömmel
fogadták. Négyen kényelmesen elfértünk szobánkban. Az ablak alatti ágyat választottam, ami
egy kis beugróban bújt meg a faliszınyeg alatt. Rövid pihenı után nagyot sétáltunk a
környéken, remekül, otthonosan éreztem magam. A kastély belsı termeit másnap akartuk
megnézni, mert a program szerint idegenvezetést biztosítanak az érdeklıdı vendégeknek.
Vacsora közben megint valami furcsa dolog történt. Apám a szobánkban felejtette
szemüvegét, és megkért, hogy hozzam le. Felmentem érte, de a kulcs nem nyitotta az ajtót.
Többször is hiába próbáltam, nem sikerült. Már éppen feladtam, amikor jött egy idısebb
férfi, valószínő az egyik szobapincér, és udvariasan megkérdezte, miért akarok bemenni a
raktárba. Próbáltam meggyızni, hogy ez a mi szobánk, és oda szeretnék bejutni, de amikor
jobban megnéztem az ajtót, rájöttem: csakugyan rossz helyen vagyok. Az az úr kedvesen
elkísért a helyes irányba, közben elmondta, hogy a kastély legkisebb szobája elıtt álltam,
amit most raktárnak használnak. Egy régi legenda miatt döntöttek úgy, hogy azt a helyiséget
nem adják ki a vendégek részére. Meglepetésemre megkérdezte, jártam-e már náluk, mert
olyan ismerısnek tőnök. Nemleges választ adtam, és szívesen megkérdeztem volna milyen
legendáról beszélt, de dolgára hivatkozva elköszönt.
Vacsora után kisétáltunk a kıfalakkal körülzárt rózsakertbe, ahol nagy viaszgyertyák
világítottak. Lemaradtam a többiektıl, megálltam egy különös formájú virágágyás mellett,
ami engem egy sírra emlékeztetetett. Különös, ismerısnek tőnı illatot éreztem, mintha
megölelt, vagy inkább megszorított volna. Úgy láttam, húgomnak megártott a két korty bor,
amit szüleim engedélyeztek neki, mert a szokásosnál is vidámabb, szertelenebb volt.
Egyfolytában nevetgélt, és azzal bíztatott, hogy majd mutat nekem valami érdekeset. Nyilván
csak butaságra gondolhattam, amikor kézen fogott és maga után húzott a lépcsıkre. A
második fordulóban megállt, és az „ott vagy te majomparádé” kuncogó kiáltással az egyik
régi festményre mutatott, majd visszaszaladt a kertbe. Ránéztem a képre, és valószínő tátva
maradt a szám. Egy fiatal fiút láttam zsinóros egyenruhában, és mi tagadás, nagyon
hasonlított rám, vagy én ırá. Hosszasan néztem mielıtt a szobánkba mentem. Kicsit kezdett
sok lenni a furcsaságokból, jobbnak láttam, ha mielıbb lefekszem aludni. Amikor úgy
véltem, hogy a faliszınyegbıl is azt az illatot érzem, amit a kertben, fejemre húztam a
takarót. Mielıbb és minél többet akartam aludni, de ez vagy nem sikerült, vagy szörnyő
álmaim voltak. Egész éjjel láncok csörgését, és fájdalmas sikolyokat hallottam, mintha egy
lányt kínoznának az ablakom alatt. Reggel, amikor ezt a többieknek elmeséltem, mindenki
kinevetett. Remekül aludtak, semmi zajt, vagy hangokat nem hallottak.
Reggeli után a vendégek, a lovagteremben gyülekeztek. A falakat zászlók, pajzsok,
fegyverek borították. A terem négy sarkában lovagi páncélok ırködtek, a mennyezetet hat
kıoszlop tartotta. A látogatók az oszlopok közötti székekre ültek úgy, hogy jól lássák és
hallják az emelvényen álló történészt, a felújítási munkálatokat vezetı Török Gáspár tanár
urat. Nagyon tetszett az érdekes, fordulatokban bıvelkedı elıadás, de egyszer csak olyan
érzésem támadt, mintha ismerném Izabella grófnı történetét. Hatszázötven évvel azelıtt a
grófnı volt a várkastély és a környék ura. Nem ismert ellentmondást, akaratát tőzzel-vassal
keresztülvitte, az emberek féltek tıle. Sokan úgy vélték, az ördöggel cimborál. Azok közül,
akiket katonái a várkastély börtönébe vittek, kevesen kerültek ki élve, kínzások nélkül pedig
senki. Kínzókamrájának, hóhérainak rettegett híre volt messze földön. A keményszívő
Izabellát életében egyszer érintette meg a szerelem, de bár ne tette volna. Istvánffy báró, aki
egy birtokvitát szeretett volna megelızni, gazdag ajándékot küldött a grófnınek embereivel.
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Közöttük volt kedves fegyverhordozó apródja, a tizenötödik életévében járó Ferenc, akibe a
grófnı az elsı látásra beleszeretett. Nem érdekelte az ajándék, nem érdekelte Istvánffy
nagyúr, csak a fiatal fiút akarta. Nagy lakomát rendezett a vendégek tiszteletére, és szigorúan
meghagyta bizalmas szolgáinak, hogy Ferenc italába keverjék bele azt a zöld színő port,
amelyik fésülködıasztalának fiókjában, féltett illatszerei között van, egy kis szelencében.
Pontosan tudta, hogy a por nem méreg, csak akaratgyengeséget okoz, és akinek a
szervezetébe juttatják, az önként, és örömmel fogja teljesíteni minden kívánságát.
Izabella terve sikerült. Az ifjú apród másnap a grófnı hálószobájában, a grófnı karjai
között ébredt. Lassan kezdett kitisztulni a világ számára, és már emlékezett: azon az éjszakán
férfivé lett. Némi büszkeség és öröm töltötte el, hiszen a tıle jóval idısebb Izabella még
mindig vonzó nı volt, azonban ahogy hideg szemébe nézett, félelmet érzett. Azt vélte
kiolvasni belıle: a foglyom vagy, nem engedlek el! Nem tévedett, valóban ez a sors várt rá.
Kezdetben jól érezte magát, hiszen mindenki a kedvét kereste, a grófnı pedig nem tudott
betelni vele. Vadul és szenvedélyesen szerette, ajándékokkal halmozta el. Egyik festményt a
másik után készíttette róla, és szinte mindenhova jutott belılük, amibıl - mesélte Török tanár
úr - néhány megmaradt és a falakat díszíti. Az egyik napon Ferenc meglátta Hajnalkát, a kis
szolgálót, akivel szerelemre lobbantak. Titokban találkozgattak a lány második emeleti kis
szobájában, abban, amit most raktárnak használnak. Szerelmük nem tartott sokáig, mert
Izabella megtudta, és szörnyő haragra gerjedt. A legenda szerint 1351-ben, egy nyári
hajnalon, Izabella katonái rátörtek a fiatalokra. A védekezni próbáló fiút halálosan
megsebesítették, Hajnalkát a kínzókamrába vitték, ahonnan senki sem látta kijönni. A szoba
kövezetén ma is van egy sötét folt, amit a legenda Ferenc vérének tulajdonít.

Folyópart
Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Körülnézve sejtetted
Szokni kell még a hát görbülését,
rogyasztani a térdet,
s hogy egy idı után az elnézést
hiába kérted.

Nézz fel, te hülye,
ma este is csillagtalan az ég.
Ha dülöngélsz, meglöttyen,
mint egy kormos, beáztatott fazék.

Így múlthatott el a jóindulat.
Észre sem vetted.
Rossz csillagzatod nem látszik, ahogy
körülnézve sejtetted.

Minden hibád apró és
súlyos, mint egy odakozmált ebéd.
Sikálni már kár,
csak nézd kilátásaid zárt egét.

(megj.: Jelenkor, 2017/5.)
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NAGY BANDÓ ANDRÁS

Gazda
İ sem tudta: az
örökéletőnek írt, ki
naponta diktált.

Szószóló
Az utolsó szó
az enyém, ez szép dolog,
szavam se lehet.

Pontos
Válóper: a kettıs
pontból egyik a végsı
mondatot zárta.

Égi szavak
Helyette írok:
nem író vagyok, csak egy
egyszerő írnok.

Társvágy
Nagyon elfoglalt
vagyok, ezer a dolgom,
kérlek, ma zavarj!
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VIHAR JUDIT
„Eljegyeztem magam a világgal és az igazsággal.”

„Tíz lépés, ezer kilométerek tíz lépése…”
Az igazi nagy győjteményes kötet az Egy katona megy a hóban címő, melyet szintén
Gergely Ágnes szerkesztett, 1978-ban, hetvenedik születésnapja alkalmából jelent meg a
könyvhétre, de ez az esztendı lett halála éve is. Gergely Ágnes különben verset is írt Vihar
Bélához 1978-ban:
És mi a jel?
Mikor már végképp elhiszi, többé nincs akadálya,
botot ragad akkor az ember, tétova útra segítıt.
Lesújt-e a bot? kivirúl-e a bot? vagy táncol a háton?
Rászürkül-e majdan a botra a csillagos ég meg a törvény?
S törvénytelen útról mit tud a bot? Elveszni a ködben?
Meg kell-e botozni a sírt, ami mindörökig jelöletlen?
És mi a jel? Hamlet vagy Fortinbras menedéke –
és mi az út? Belelátszik a tél is az év elejébe,
vadgesztenyefán a rigó csacsorog, lululázik a gerle,
gázszag van, a fák töviben Mercédesz-Benz kocsi kattog,
rigónak és kocsinak játék a világ. Örökünkben
ott a halál meg a játék, s lángész kell, örökégı,
látni: a fából erdıtőz alakul, vagy néma,
de hıs botlású (más fizet érte) királyfi. Barátom,
oltani és melegedni kevés. Nem elég ma a jóság.
Annánk, Nagy Laci, Rónay nincs. Az jó, aki józan.
Az jó, aki tudja, az útján más nincs, mint akadály – de
bármelyik ép mondattól kettéválhat a tenger.
Szinte minden lap írt Vihar Béla hetvenedik születésnapjáról, a neves évfordulóról. Dorogi
Zsigmond a rádióban egy órás mősorral ünnepelte, Vészi Endre bevezetı szavai
köszöntötték. A Munka érdemrend arany fokozatával tüntették ki.
A szép kiállítású győjteményes kötet fülszövegén Vihar Béla így nyilatkozik errıl a
könyvérıl: ”Ez a könyv a fél évszázad során írt válogatott verseim győjteménye, s az utóbbi
két-három esztendıben született írásaimat tartalmazza. A kötet elnevezése az Egy katona
megy a hóban címő költeménytıl származik. A választás nemcsak azért esett erre a
költeményre, mert nemzedékem sorstragédiáját rögzíti, hanem amiatt is, mert benne az örök
emberi küzdés megfogalmazására törekedtem. Ilyen értelemben hómezın bolyongók
vagyunk valamennyien, akik célok, remények tíz lépéseibıl rakjuk össze utunkat. Ez az
oratórium valamelyest lírám fıbb jegyeinek foglalata is.
A csoportosítás – a hagyományos idırendi összeállítástól eltérıen – tematikus összefüggés
szerint készült. Ezt a szerkesztési elvet érvényesítve, hét ciklus, hét koncentrikus kör követi
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egymást. Az elsı fıként az életrajzi vonatkozásúakat foglalja magában, a másodikban a
természeti ihletésőek olvashatók. A harmadik körben a szerelem, a negyedikben a társadalmi,
az ötödikben a történelmi fogantatású élmények, parabolák sorakoznak. A hatodik kör az idı
múlásának gondolatát tükrözi. Végül a hetedik a költészetrıl vallott szemléletemet fejezi ki.
A kötet záró részét legfrissebb verseim alkotják.”
A kötet régebbi verseibıl most csak néhányat emelünk ki, melyeknek mondanivalója talán
a hét körös elhelyezésben még jobban kiemelkedik. Így a Szemközt a csillaggal címő, amely
mind tartalmi, mind formai szempontból kimunkált alkotás, az emberi lét és a világ
kapcsolatára világít rá, parányi voltunkra. De bármennyire is kicsiny az ember, a tudás csak
neki jutott osztályrészül, amelytıl gazdagabb, állapítja meg a költemény:
„Alázat szállt szívembe,
majd szóltam: csillagok,
egy lobbanás az égen,
s eltőnök, meghalok,
de parány emberlétem
mégis több és nagyobb:
én tudom, hogy ti vagytok,
s ti nem, hogy én vagyok.”
A vers csupa szárnyalás és lebegés, melyet az „ll” hangok játékával ér el a költı, a
„pillanat, villant, csillagok, évmilliók, szállt” szavak ismétlésével. Dallamát, zeneiségét
tekintve a Szemközt a csillaggal méltó társa az Ahol már… kezdető költeménynek. Az életet
adó asszonyi szerelem ereje segít elviselni fájdalmainkat, sebeinket, mondja a költı.
Sok költeménybıl fájdalom, rezignáció csendül ki, az életben elrontott események miatti
elkeseredettség. A bátortalan panaszaihoz címő versében az elmulasztott lehetıségek okozta
kín, a gyávaság kínja foglalkoztatja: „Amikor hallgattál, kiáltanod kellett volna.” Látszatra
béke lett az elmulasztott kiáltás miatt, de mégis, a fájdalom okozta seb önvádként megmarad,
„vissza-visszanéz reád
az elvetélt alkalmak vádló kínja:
a kıheggyé vált sziklanémaság.”
A történelmi tablókat megidézı ötödik körben olvashatjuk A regék ısködében címő
költeményt, amely a legendák születésére, s bensınk éles ellenmondásaira hívja fel
egyszersmind a figyelmet. Az apjukat titokban meggyilkoló fiúk a bekövetkezett halál után
többé már nem ellenfélként győlölnek, hanem rögtön szentté avatják apjukat, hogy így
mossák le öldöklésük gyalázatát:
„Este már ıt idézték, tetteirıl daloltak –
felırjöngve megharsant hangja a bırdoboknak –
s İ ballagva elindult a regék ısködében.”
Az ısi indulatokat, a testvérháborút, az örök harcot örökíti meg Vihar Béla a Káin temetése
címő szonettben. A költı kedvenc mőfajai közé tartozik a szonett. A Káin temetésében
keserően állapítja meg: a testvérgyilkos fiai akárhogy esküdöznek is, a harag nem száll sírba,
köpenyük alatt erıs marokkal fogják kardjukat, a viszály, a háborúskodás örökké tart, soha
nem ér véget. Az ısi korok istenközelségét ábrázolja Vihar Béla a már említett Jób tánca
címő költeményében. Azt mondhatnánk, emberközelbe hozza istenét, aki mindenben társa,
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soha nem hagyja magára, de nem könnyít sorsán. Jób elviseli a kemény megpróbáltatásokat,
nem lázad, fájdalmát, elkeseredését táncba fojtja. S ekkor már nemcsak Jób és istene ropják
az eszeveszett ritmusra, hanem fiai, lányai, meg nem született utódai, s velük együtt táncra
kelnek a holtak is. A vers pörgı ritmusa, pattogó rímei Vihar Béla egyik legszebb alkotásává
avatják a Jób táncát.
„a kín szintúgy felszakad
az alkonyi ég alatt,
midın senki nem felel,
nem kiált már, nem perel,
csak forognak, forognak,
mint a tőzvészben a vak.”
A kötet új verseiben, szám szerint harmincban, többnyire folytatódnak a hét ciklus témái,
néhol talán még keserőbben, néhol bölcs belenyugvással, de ugyanakkor ünnepélyes, biblikus
hangnemben, a halál felé fordulva, a szerelembe, a barátságba és filozófiákba kapaszkodva.
Elég, ha csak a Kerengés címő versébıl idézünk:
„csók: a bibliai Éva kárpótlása az elveszített
Édenkert helyett, egy hajdani istennel kötött
szövetség jegye, a teremtést követı
kilencedik napon”
A barátok közelsége, a beszélgetések is megkönnyítik, szebbé teszik életünk alkonyát,
mondja ki Vihar Béla az Asztal, estefelé címő meghatóan szép versében:
„Gyújtsunk hát világló máglyát
a beszélgetések rızselángjaiból.
A porceláncsészében mar fölkelt a hold,
muzsikál a tea.”
A buddhizmus metamorfózisának vigasza is megérinti a költıt. Fiatalkori költészetében
már elég korán megjelent Buddha alakja, most élete alkonyán is tanításai, eszméi felé fordul a
Meditáció Buddha képe elıtt címő három részbıl álló költeményében:
„…kontinenseken át egy ujj mutat elrévült szívemre,
sereglı fák, folyók és suhanó madarak szép íve felé.
Ekként folytatódsz! – hallom csendbıl fogant szavad:
az örök, forgó körben – Tat tvam aszi – lásd mindenütt
te vagy.”
Egyik legelkeseredettebb hangulatú költeménye a Hangya a siralomházban címő. Eszerint
aki vállalja a másságot, egyediséget, valódi önmaga mellett tesz tanúbizonyságot, azt
elpusztítják testvérei, és az örök feledés homályában vész el.
Az Egy katona megy a hóban a Belül van címő gyönyörő költeménnyel, Vihar Béla
hattyúdalával zárul. Az itt maradókhoz szól, számukra próbál vigaszt keresni. Vigaszt
jelenthet ez mindenki számára, aki közeli hozzátartozótól, baráttól búcsúzik:
Ami kedves, el kell veszítened,
hogy végképp megtaláld.
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A hiány majd kivallja,
mi vagy nekem, s mi voltam neked.
Az a tiéd igazán,
amit kívül már nem lelsz többé,
csak magadban,
mert belül hordozod
s óvod ıt.
Kezében mécsláng.
S áll mozdulatlanul.
Errıl a kötetrıl is számos kritika, tanulmány jelent meg, melyek közül néhányat idézünk.
Seres József a Népszabadság 1978. június 21-i számában így méltatja a győjteményt: „Mai
világunk legméltóbb s talán legszebb jelszava lehetne a harc és a humánum. Nem
ellentmondás ez, s úgy érezzük, Vihar Béla erre utal, amikor a hetvenedik évében megjelent
győjteményes kötetének a legismertebb és talán legszebb versének a címét választotta: Egy
katona megy a hóban. Évtizedek fájdalma, keserősége robbant ki ebben a versben, s igazi
ereje abban van, hogy mindannyiunk fájdalmává, az emberibb életért küzdı harc
szimbólumává tud válni. A sokszor megtagadott, de mindig újra vágyott élni akarás
szimbólumává… A kötet utolsó ciklusa az Új versek a megkezdett és mindinkább
termékennyé váló alkotói munka, a hosszú évtizedek költıi útjának bíztató folytatása.”
Mikes Tamás a Népszava 1978. június 10-i számában elemzi ezt a verseskötetet, fıként a
címadó poémát, de más költeményeket is. „Hallatlan beleélı készséggel szólal meg a
Szigetvárt vívó török szájából, a Zrínyi-strófa hangütésével – és minden idın és ismereten át
megszenvedett univerzumban olyan élettényekkel (vagyis versekkel) mutatja meg, mint a
Gólya, gólya, gilice, vagy Az isten halála, hogy a lefelé vezetı körnek valóban nincs vége. A
szenvedés dialektikájaképp íródott Elferdült mesék vagy a kötetzáró Új versek fanyar itala azt
a sötét iróniát érezteti, ami csak nagy nyomáson préselıdik ki az emberi haragból. Düh és
harag? Irónia és keserőség? Igen, de a líra hıfokára hevítve, tehát megismerésre hívón.”
Antal Gábor a Magyar Nemzet 1978. szeptember 24-i számában a megifjodó Vihar Bélát
ünnepli. „Vihar Béla ugyanis meg tudta alkotni azt az emberi csodát, hogy – túl ötvenedik
életévén – még nyitottabb lett, mint azelıtt. És vágyait is, kudarcait is úgy fejezte és fejezi ki
azóta is, hogy valósággá lesz (bennünk olvasókban és hallgatókban), amirıl szól. Ha azt
mondja el, hogy a pokolban járt, ha azt, hogy az édenben, hiszünk, hinnünk kell neki. Tudom,
tudtam – és objektív bizonyíték is van erre: az ötven év költıi terméseinek legjavát bemutató
kötet számos régebben született verse –, hogy Vihar egyéni hangú költı; megrendültségét
játékossággal oldó, egyéni hangvételére mindig figyelni kellett. De idısödvén, nemcsak azt
teljesítette ki, amíg addig is emléke felismerése, kulcsélménye volt, hanem alapvetıen új
élményekkel, új emlékekkel gyarapodott… az Egy katona megy a hóban tiltakozássá nıtt
mindenfajta emberpusztító háború ellen. Sıt, mert az értelmetlen pusztulást, az
embertelenséget nagyon is valóságos látomás igájába tudta fogni, minden embertelenség
ellen beszél ez a költemény.”
Szabolcsi Gábor a Népszabadság 1978. szeptember 3-i számában kiemeli a hosszabb
elbeszélı költemények értékét. „Költıi életének fél évszázadában Vihar Béla az emberiség
történelmének nemcsak egyik legviharosabb, hanem legvégletesebb idıszakát szemlélte
végig. Szándékosan írtam ezt a szót: szemlélte, mert költıi – és emberi – magatartásának
egyik leglényegesebb vonása: az átélt világot, az örömet, a fájdalmat, a bőnt, a szelídséget és
a gonoszságot, minden emberi dolgot nemcsak átéli, hanem intellektusának objektív
tisztaságával szemléli is. Önmagát, indulatait, ítéleteit is képes ezzel az objektivitással mérni,
s ez költıi, gondolkodói eredményeinek, valamint mővészi és emberi szerénységének forrása.
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A kötet: Egy katona megy a hóban, vallomás az emberségrıl, annak a fél évszázadnak
csodái és bőnei megmérésével, amit a költı átélni kényszerült.”
Bata Imre is méltatja ezt a verseskötetet a Népszabadságban, a lap 1978. június 13-i
számában: „A költı hetvenedik születésnapjára jelent meg az a verseskönyv, amelyet a
Nyugat „harmadik nemzedéke” egyik jelesének, Vihar Bélának az életmővét összegzi. Ezt a
nemzedéket a lírai gazdagság jellemzi. Futja belılük az egész betőrendre, s az ábécé végén
járunk talán a legmagasabban: Radnóti, Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán. Köztük van
Vihar Béla is, aki éppen akkor született, amikor a modern magyar irodalom folyóirata, a
Nyugat indult. Az Egy katona megy a hóban – ez a kötet címe – úgy van megkomponálva,
hogy nincs tekintettel a versek sora a kronológiára, az életrajz lineáris rendjére… Ez a
kötetkompozíció teremti meg a lehetıséget annak, hogy az idıbıl – a költı életrajzából – tér
keletkezzék, s ez a tér a költıi személyiség, a világkép; vagyis a versekbıl így összefüggı mő
képzıdik: versekbıl versvilág, s ama bizonyos „harmadik nemzedéknek” ez a hangsúlyos
kompozíciós hajlam kitüntetı vonása.”
Harmadik, s egyben utolsó szerzıi estjét is a Magyar Írók Szövetsége és a TIT szervezte
ismét a Múzeum utcai Kossuth klubban. Vihar Béla nagyon halogatta ezt az estet, még 1978.
nyarán említette, hogy „ezt a szerzıi estet még megélem…”, így a megrendezésre november
csak 20-án került sor. Úgy történt, ahogy megérezte, mert november 24-én még bement a
Nık Lapja szerkesztıségébe, de este rosszul lett, s a harmadik infarktust már nem tudta
túlélni. De térjünk vissza az utolsó szerzıi estjéhez: ekkor is zsúfolásig megtelt a nagyterem,
az ajtókat nyitva kellett hagyni, hogy a kívül rekedtek is hallhassák az elıadást. A megnyitó
beszédet Bata Imre tartotta, aki pódiumbeszélgetésre hívta meg Vihar Bélát. Utána Gombos
Katalin, Sinkovits Imre, Szentpál Mónika és Szokolay Ottó mondta el verseit. Hosszú
perceken át ünnepelte a mővészeket a közönség tapsvihara. Így búcsúzott a közönségétıl,
versei kedvelıitıl Vihar Béla.
Temetésén Bata Imre beszélt, Sinkovits Imre szavalta el az Egy katona megy a hóban címő
költeményt, amely azért is aktuális volt, mert 1978. november 24-én hatalmas hó borította a
rákoskeresztúri temetıt. Temetésére százak és százak jöttek el, Szécsény negyven tagú
küldöttséggel képviseltette magát. Késıbb a szécsényiek emléktáblát is állítottak a Krúdy
Gyula könyvtár falán Vihar Béla emlékére, amely ma is ott áll. Verssel köszöntötte Weöres
Sándor két költeményén, Gergely Ágnes versén kívül még Keresztúry Dezsı is. Tamkó
Sirató Károly 1926-ban hozzá írott versét 1971-ben átdolgozva ilyen formában nyújtotta át
Vihar Bélának:
A Dunaparton
Vihar Bélának, a Koppány estéje c. vers
költıjének
Süppedt vándor. Ruhája s lelke tépdelt.
Fene bánja. Menjen amerre lát.
Ment. Ment. S dühödten zümmögı dalával
tercelte meg a zúgó vén Dunát.
Görnyedt hajók hosszan dudálva másztak.
Aprófutású csónakok cikáztak.
És fenn a partokon a koromverte házak
a zártkapujú élet bőnére vigyáztak.
Hullott a legény. Megdurvult Csokonai arcú.
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Szétgurított gyökértelen katáng.
Életének százszor perzselt gyepőjén
átokká üszkösült a miatyánk.
De más lenne – ha másként lenne egyszer…
Kevesebb könny lopódzna a Dunába!
Bámul, bámul egy Kelen-hegyi sziklát…
– Tán azon tört szét Gellért koponyája.
Lát mártírokat bukni s tüzeket
terjedni titkos földalatti lánggal.
Tömböket tőnni, tömböket születni
a fordulókban vajúdó világgal.
Most is nyílik az örök tulipán:
vörösen érı szirma széthasad.
Majd robban egyszer minden nyomor-akna
s a múlt sokszínő tornyai a porba omlanak!
Századok sárga, összefonnyadt hátán
csattog most is a jövı-masszázs-ostor!
Úgy elmereng szegény öreg
mint Názáret kövein egykoron
egy új világról álmodó apostol.
Kitüntetései: József Attila-díj, Rákóczi-díj, Madách Imre emlékérem, Munka Érdemrend
arany fokozata.
Vihar Béla verseit sok nyelvre lefordították, melyek különbözı külföldi antológiákban,
lapokban jelentek meg angol, bolgár, eszperantó, francia, héber, olasz, orosz, pandzsábi,
román, spanyol, szerb, szlovák nyelven.

Folytatjuk
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VIHAR BÉLA
Sápadt homlokod koronája Apám
Sápadt homlokod koronáján
a megalázottak koszorújával látlak Édesapám
ki halk vagy mint az igazság az ég hócsúcsain
és az idı pásztorcsillaga sugárzik ısi szakálladra,
nagy fa.
Mért alszik könny a szemedben
fekete felhı
mikor egyedül vagy és messzire tekintesz, túl azok életére
kik szolgák voltak...
(Hegyeken vándoroló bárányokat látok,
mint száz szürke templomot, lehajló gerincük,
hol a rege faorsóját pergeti isten hajából
a juhászok és parasztok ısz népe
túrót és zabkenyeret törve
ezer esztendı padkáján)
Két néma szemmel kimentél a kapun
és estefelé befordultál a házba,
hónod alatt a kis kenyérrel,
életünk együgyü lámpásával...
sáros kezemben gyermekkorom karéja!
messzirıl látlak csak
ülsz hoválett játékaim göröngyén trónt.
Ismerem apám útját, jaj megalázzák sokszor,
fınök elıtt állni csendesen
és gıgjére a szegény békésen hallgat csak,
hallgat
és várja a napot, mely majd igazságot vesz érte,
fehér szemében vércsepp és bánat
mint ki válni készül örökre, hogy a falevelekkel legyen.
Húzd ki kardodat fiam apádért,
húzd ki kardodat életem bosszúálló fia!
Nincsen nekem kardom apám
mert fegyvertelenül születtem,
így járom éveimet magam is elhagyatva
míg egy napon a társadalom kıvel hajít meg;
de egymás kezét fogva majd visszatérünk együtt a földhöz
és ha az elmúlás leül a partok mellé
megszőrni porainkat ujjai között
kialudt szemedben lesz-e vád számonkérni
és enyémben a sőrő hamu majd mit mond?

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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REJTİ GÁBOR:
A teremtés könnyérıl
Halálomban meddig élek
meddig tart a végítélet?
Elterveztük mért kell vesznünk
így a lélek haza térhet.

Fény veti és fény dobálja
édes, tüzes mátkaságba`
elhagyunk egy bús vidéket
nem fulladunk porba-sárba.

Otthonában nincs, ki vesztes
a világba szerelmes lesz
nincsen párja, nem is bánja
csak a mostnak engedelmes.

Most ér véget, most kezdıdik
most jutunk a teremtésig.
Ölelésünk könnytıl ékes
álmainkból idefénylik.
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JENEY ANDRÁS

Mennél másik úton
Csontlovon ül, zsigeredbe sötétség árnyai bújnak,
S Bosszú-Imperator törvény-mereven odaláncol.
Flex-masinája lékeli lelked és koponyádat,
S lékeken át sziszegi, beleégeti DNS-edbe:
Vájd ki szemét s fogait a tiédért; öld, aki ölt is! –
S nincs felelet rá: megtorolásoknak hol a vége?
Csontlovon ülsz magad is, s vele mondd hova, mondd, mire juthatsz;
Rómeók s Juliák egymást sirató zokogása
Rázza meg újra meg újra, s könnyel elönti a földet.
Lévita is, vagy a pap, ki a félig holt sebesültet
Véribe’ hagyta; – vajh, mire ment? Mentsége talán, hogy
Mást szolgálni siet, s neki törvény tiltja megállni?
Ám, törvénytıl nincs békéje, álma sem éjjel,
Önnön vádak alatt már holtan múlik az élet.
És benned mi a törvény? Belsı lett, ami külsı?
Mért nem a lévita, és miért nem a pap, aki boldog?
Mért csak a szamaritánusról zeng templomi zsoltár?
Mért ı áll meg vérezı sebeket bekötözni,
S pusztán irgalom-e: elesettekhez lehajolni?
Honnan az irgalom; – és mi a mérleg, mennyi az ára?...
Bensıdben szól… Egyszerü hang, s nem is imperatívusz,
Csak szeretet, categoricus caritas, s a szivedben
Ott volt, kezdetek óta. Leld meg, halk szava kérlel,
Ingyen adod és visszakapod; – hát, ennyi a mérleg.
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CZÓBEL MINKA
Ezüst nyárfák
Mintha csak egyedül
Lennék e világon,
Körültem nagy nehéz,
Meleg nyári álom.

Száz fehér virággal,
Száz tündér mesével
A napsugár tüzes,
Arany szerelmével.

Merre terjed szárnya
A nagy boldogságnak?...
– Hát a fehér felhık
Hova, merre szállnak? –

Keletrıl nyugotra,
Elfúta már a szél…
Megzörren a gyenge
Ezüst nyárfa-levél.

Szövegforrás:
Czóbel Minka, Boszorkány-dalok, [válogatta: Pór Péter], Bp., 1974, Szépirodalmi
Könyvkiadó.
A szöveget az eredeti írásmód szerint tettük közé.
.
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LADÁNYI MIHÁLY
Folklór
Mialatt a közgazdászok izgatottan mesélik
az egyéni érdekeltség elvét
a közösségi társadalomban,

mialatt bátorságra tanít Guevara,
s a napihírek egérlyukak bunkerei felé taszigálnak,
ahol meg tudjuk védeni, amink tán sose lesz,

mialatt a kis istenek felfalják a nagy Istent,
villámot szórnak, mennydörgést gyártanak,
s kénköves üstöket készítenek alánk,

mialatt a homo sapiens olimpiákon tökéletesedik,
de leszoktat a kétlábon-járásról az ipar,
s dühödt nyivákolás tiltja be a zenét

te mégse aggódj!

Zümmög még dallamot a szél estébe-árvuló fának,
kelı főszálnak mond mesét még a tücsök,
s az éhezı is megfeni kését.

LADÁNYI MIHÁLY, Van idıd, Magvetı Kiadó, 1985
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KASKÖTİ ISTVÁN
Ez is történelem
1956. október 25. csütörtök délelıtt 10 óra.
Az ország száz-egynéhány Kossuth terének egyikén nıtt, szaporodott a tömeg. Korábban
még szemerkélt az ıszi esı, de aztán a napirenden lévı fontos eseményekre való tekintettel
elállt, még a nap is elıbújt a marcona felhık mögül. A tömeg vonz, ez fizikai törvény, s
lassan megtelt a tér. A tény, hogy bár már két napja forrongott a fıváros, de itt még béke és
csend honolt, az annak tudható be, hogy igencsak szőrve jöttek a hírek. Hitték is, meg nem is
az emberek, ennél fogva aztán idıbe tellett, míg egymásra találtak, hogy ki ne maradjanak a
még nevén nem nevezett mozgalomból.
„A katonák lövik a tüntetıket.” „Száz halott a rádiónál.” „Lámpavason lógnak az
ávósok.”
De araszos fıcím a helyi újságban:
„A kormány ura a helyzetnek.”
Na, most aztán, kinek higgyen az ember?
„Akasszuk fel Szegedinét!” – üvöltött egy artikulátlan hang a tömegbıl és többen
rákontráztak. Hirtelen felforrósodott a levegı, értelmet nyert a tétova gyülekezés és az
„akasszuk fel…” félelmetes szólama, újabb nevekkel szaporítva, visszhangzott a Kossuthszobor fölött s ezzel a spontán mozgolódás hivatalosan is elılépett a forradalom magasztos
szintjére.
Mert ugye, mit is ér egy forradalom akasztás nélkül. Történelmi hagyomány, nemes
tradíció. Így volt ez mindig, és így is lesz, mikor elszabadulnak az indulatok, mikor a harag és
győlölet felülírja a józan gondolkodást.
Van aki szereti, van aki nem, mint az a lódenkabátos fiatalember is, aki felkapaszkodott a
Kossuth-szobor talpazatára és próbálta túlordítani a tettre kész, lelkes hazafiakat. Jó idıbe
telt, míg lecsöndesedett a gyülekezet, és már hallani is lehetett, hogy az ifjú mirıl prédikál…
békesség, meg a város jó hírneve, tizenkét pont, meg menjünk a nyomdához…
– Az ki? – kérdezte valaki a tömegben.
– Nem ide valósi, biztos valami színész.
– Áh, én járok színházba, sose láttam.
– Nem láttad, mert valami kellékes – így a másik.
– A fenét. Dramaturg – zárta le a vitát egy jól informált.
A lódenkabátos dramaturg meg csak beszélt, beszélt, aztán a helyi színház ünnepelt
hısszerelmese elszavalta a Talpra magyart. Ez esetben hiba nélkül. Volt még Himnusz is meg
a Szózat, itt-ott hamisan, elnyújtva hosszan, mint a rétes. Az is tradíció. Aztán a berekedt
szónok pár száz követıvel a nyomdába ment, hogy kinyomtathassák az elengedhetetlen
tizenkét pontot.
Napi, megszokott látvánnyá vált már, hogy gyülekeztek, meneteltek, tüntettek és
követeltek. A lódenkabátos lankadatlan energiával, töretlen hittel állta a sarat, mindig az elsı
sorban igyekezett ébren tartani a forradalmi szellemet – akasztás nélkül.
Érdemei elismeréséül a hálás városi polgárság – mind a kétszázan – a Városi Forradalmi
Tanács Elnökévé választották… jövendıbeli polgármesterség ígéretével.
Közfelkiáltással, egyhangúlag.
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A történet hitelességéhez tartozik még, hogy Kovács ezredes, a városban székelı
hadosztály parancsnoka, lelkes híve lévén az államrendnek, kinevezte magát statáriális
bírónak és halálra ítélte a lódenkabátost. Szerencsére a hajnali kivégzésbıl nem lett semmi.
Az ezredes polgártárs, némi meggyızı rábeszélésnek engedve, még az este semmisnek
nyilvánította az ítéletét és csatlakozott. A lelkes tömeg a színház elıtt ünnepelte a kiszabadult
forradalmárt, aki egy jó félnapot didergett a laktanya fogdájában, várva a beígért
mártíromságot…
A zajos népgyőlés után a frissen kinevezett „Elnök polgártárs” természetes
kíváncsiságnak engedve – ha már úgyis arra jár, gondolta – bekukkantott a városházán az
elnök irodájába. Boross Jula, a színház igazságtalanul mellızött tehetséges komikája, más
dolga így forradalmi idıkben nem lévén, magára öltötte az elnöki titkárnı szerepét és jó
érzékkel húzta ki az elnökelvtárs íróasztalának jobb kézre esı fiókját, hogy az ott rejtızı
Napóleon konyakot a forradalom nevében elkobozza. Sajna, alig lötyögött a fenekén két kis
kupicára való, de éppen elég volt az ünnepléshez. A mozgalmas napok igencsak megviselték
a lódenkabátos forradalmárt, s alighogy kinyújtózott az elnöki bırdíványon, rögvest mély
álomba merült.
Jula ébresztette másnap reggel.
– Héj, ébredj… Hallod, Elnököm. Ébresztı.
A lódenkabátos ijedten kapott a fejéhez,
– Te úristen… én aztán jól elaludtam. Hány óra van?
– Hány óra? Péntek reggel, elmúlt kilenc. Tizenhat órát aludtál.
Az „elnök” zavartan nézett körül:
– Van itt valahol egy vécé? – érdeklıdött szorongva.
Jula a sarokban meghúzódó tapétaajtóra mutatott.
– Ott az elnök elvtárs privát budija. Szedd össze magad, egy küldöttség vár az
elıszobában, nem tudok mit kezdeni velük, mindenáron az új hatósággal akarnak beszélni.
– És én lennék az új hatóság?
– Megáll az ember esze… Hát nem? – kuncogott a komika.
Mire az új hatóság megkönnyebbülve, felfrissítve elıjött az elnöki mosdóból, már a szoba
közepén várta a népes küldöttség. Három férfi, két asszony és meghatározhatatlan számú
kiskorú, karon ülıtıl tizenéves suhancig. Kivaxolva, vasárnapi ünneplıben. Látható
meghatottsággal topogtak a nyőtt szınyegen, persze nem nagyobb zavarban, mint maga a
hatóság.
A legfiatalabb férfi lépett elıre, kalappal a kezében, úgy óvatosan csak egy arasznyit, és
megszólalt.
– Elnök elvtárs… – a mögötte álló, bökött egyet a hátán – izé, mondom polgártárs, mi
mindhárman itt, apám meg nagyapám teknıvájó cigányok vagyunk. Úgy hallottuk, azt
beszélik az emberek, hogy mostantól már minden másként lesz… hogy a forradalom, meg
miegymás és hát arra kérnénk az elv… bocsánat, Polgártársat, hogy utaljon ki nekünk néhány
fát, van bıven nyír, meg főz a Körös mentén, hogy mi ismét csinálhassuk, ami a
mesterségünk. Kérem, mi faipari szakmunkások vagyunk és talicskázunk a jaminai
téglagyárban. Nem panaszként mondom, hiszen megélünk tisztességgel, de mégis szégyen,
hogy lassan berozsdásodik a szekercém, és a fiam itt, még kézbe sem vett egy kapacsot. Én
az ı korában már jól kitanultam a mesterséget az apámtól, mint ı is jó-idıben a
nagyapámtól…
… és a teknıvájó klán szóvivıje meggyızı alapossággal adta elı a kérelmüket és az új
hatóság hasonló alapossággal bambán bámult maga elé és csak az járt az eszében, hogyan fog
ebbıl az egész slamasztikából kimászni.
Mint ismeretes, az események rövidesen drasztikus megoldást ajánlottak az Elnök
Polgártárs problémájára… – deus ex machina – a csapatok egy kissé szétlıtték a várost, a

41

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2018. VIII. évfolyam 3. szám

lódenkabátost egy ávós tiszt kívánságára megkocsikáztatták az éjszakában, egy
izzadságszagú páncélkocsiban. Szerencsére nem volt valami példás rend az elsı órákban,
senki se akarta vállalni a felelısséget egy veszélyes, fasiszta ellenforradalmárért, így hát jobb
megoldás híján elengedték, de ugye, ne hagyja el a várost – figyelmeztette a hadnagy elvtárs
– és ı készségesen megígérte.
Naiszen… a kaszárnyai fogdában, félelemben töltött néhány óra még igen élénken élt az
emlékezetében és a gyıztes igazságszolgáltatás, történelmi hagyományainak ismeretében –
ígéret ide, ígéret oda – vett egy éles kanyart és meg sem állt Montreálig.
Mára a lódenkabátnak az emléke is szertefoszlott és az egykori viselıjébıl nem lett se
polgármester, se mártír… de még dramaturg sem.
No, de nem veszített azzal az emberiség semmit.
A jeles történelmi napok óta ez már hatvanadik október. Újra itt az ısz, a kanadai táj ezer
színben tündöklik és a kis kertben a gyerekjuhar is piros-sárga kabátot ölt. Még kellemesen
melegít a nap, a ház macskája lustán nyúlik el a fal tövében, a madáritatóban lubickoló
verebek sem érdeklik már. Öregszik, mint a gazdája. Így jó.
Békében, névtelenül, messzi az ünneplı ricsajtól.
2016. október 26

Duna-korzó, MARTON LÁSZLÓ: Kiskirálylány
Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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KAMARÁS KLÁRA
Körbe-körbe
Csak körbe-körbe,
mintha söpörne,
de csak zilálja útját a szél.
Csak körbe-körbe,
örökös pörbe
rohan a zörgı sok falevél.

Gyorsul a forgás,
repül a forgács,
repülök én is, nincs menedék...
Addig sodornak,
míg eltipornak...
Én már kiszállnék, ebbıl elég!

Mindig csak körbe
fut ez a görbe
út. Ennek vége sosincs talán?
Mindig csak körbe,
s végül gödörbe
söprik, ki egykor fenn volt a fán!
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Kİ-SZABÓ IMRE
Fürjes Péter a kukás
Ott állt a nagy szögletes kuka mellett. az Aradi utcában. A tetejét teljesen felnyitotta és
derékig behajolt, úgy kotorászott benne. A bőz, a különbözı ételmaradékok szaga, illata
változó módon mardosta orrát. De ellenállt, a cél fontosabb volt mindennél. Találni valami
olyan dolgot, eszközt, amit majd pénzzé lehet tenni. Fürjes Péter, ez az ısz hajú, alacsony
ember, a környék kukáit úgy ismerte, mint a tenyerét. Tudta, melyikbe mi található. A szemét
árulkodott a házban lakókról. A szegényebbek kukái gyérek voltak még a szeméttıl is.
Krumpli héjat, káposztalevelet, eldobott sörös dobozokon kívül, más nemigen volt található
benne. A gazdagabbak kukái mindenféle csecsebecsét, meg még jól használható holmikat is
tartalmaztak. Általában kaját nem keresett, de ha egy boros, vagy pálinkás üveget talált, a
fény felé fordította, hátha a tulaj hagyott még benne egy picit, pár cseppet, neki is. Ezt aztán
meghúzta. Hétvégeken utjai mindig jókedvvel végzıdtek. Most is sikerrel járt, mert talált egy
hosszabb alumínium csövet. Biztosan, valamelyik lakásban felújítást végeztek, aztán ez a csı
feleslegessé vált. Mindjárt arra gondolt, ahogy súlyozta kezében, lehet olyan három, négy
kiló, ez egy ezres biztosan. Az alumíniumnak jó ára van. Még talált néhány sörös dobozt.
Ezeket mindjárt laposra taposta. Ezeknek a pléh dobozoknak a kilója közel háromszáz, de jó
sokat kell belıle összegyőjteni, hogy legyen belıle pár forint. Még az a szerencse, hogy
honfitársaink szeretik a sört. Az így szerzett dolgokat a kerékpárja csomagtartóiba rakta.
Na, ez a kerékpár, ez egy postás bicikli, valamelyik levélkihordóé volt. Zöld színő, elıl
egy nagy négyszögletes, vászonnal bélelt, vaspálcikákból készült doboz. Hátul az ülés
mellett, mindkét oldalon hasonló. Ezekbe rakta a postás a leveleket. Ezt a kerékpárt
leselejtezték és Fürjes Péter haverja, szerzett neki egyet. Sokszor össze is tévesztették,
mondták: - Jön a postás! Aztán kiderült, hogy a kukázó Péter tekert végig, napi útvonalán. A
szerzemény, amit naponta összeszedett vashulladékból, sörös dobozókból, néha
színesfémbıl, kitett ezerötszáz, kétezer forintot.
Fürjes Péternek nem volt szakmája. İ mindig segédmunkás volt. Dolgozott egy gyárban,
még a múlt században. Ott olyan udvaronc munkakört töltött be. Volt egy fém talicskája,
azzal járta a gyár udvarrészeit. Söprögetett, összeszedte a szemetet. Aztán elcsalták az
építıiparba, több pénzel kecsegtették, de ott sokat kellett trógerolni. Nem volt valami erıs
ember, ott is hagyta ezt a tégla, maltercipelési területet. Aztán tengett, lengett, csak úgy. Néha
vállalt olyan napszámos melót, kertásást, avar gereblyézést. seprést a vállalt házkörül. Úgy
látszik a sors ezt szánta neki. Amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, a megállapított nyugdíja
olyan alacsony lett, hogy ı maga sem akarta elhinni, hogy csak ennyivel, kitolják a szemét.
Nem volt otthonülı ember, így lett kukázó belıle. Feleségével élt, egy városszéli házrészben,
csendesen.
Megvolt a napirendje, korán kelt, mert szinte kidobta az ágy. Vette a levetett postás
biciklijét és az általa kijelölt területet bekerekezte. Amit összegyőjtött, leadta a MÉH telepen,
zsebre tette a forintokat, néha betért a „Bözsi néni” kocsmájába egy kisfröccsre. Többet nem
ivott, mértéktartó ember volt. Egyik alkalommal az egyik kukában talált, valamiféle
szerkezetet. Nem tudta eldönteni, mi lehet. A kocsmában mutogatta, többen is kézbe vették.
Találgatták csak, de nem tudták kitalálni rendeltetését.
-Ez biztosan egy motorba való! – mondta egy kalapos férfi.
-Ilyen a motorban nincs! Ez inkább egy tévé alkatrésze – mondta egy overálos, szıke
srác.
-Eladom! Megveszitek? – kérdezte Fürjes Péter és a kezében tartotta a szerkezetet.
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-Kösz, nem kell! – legyintett a kalapos.
-Tetszik! – tette hozzá az overálos. – De mit csináljak vele?
-Nézegeted! – mondta a kalapos és ezen nevettek.
Fürjes Péter pedig fogta a kezében ezt a felismerhetetlen, de valószínő, értékes
szerkezetet. Már meg is bánta, hogy üzletelni kezdett vele. Szótlanul megitta a kikért
kisfröccsét és köszönés nélkül, kiment a kocsmából.
Egyik körútja során, esett az esı. Nem nagyon volt kedve csinálni ezt a „kuka-melót”.
Tolta a levetett postás biciklit, néha felült rá. Egy ilyen felülés során kicsit egyensúlyát
vesztette és nekihajtott az út köves padkájának. Érezte, hogy valami történt a biciklivel, mert
egy nagyot reccsent. Ahogy leszállt róla a kormány a kezébe maradt, a vázhoz csatlakozó
része eltörött. Még szerencse, hogy neki nem esett baja. A kerékpárt haza vonszolta, mire
odaért, teljesen elázott. Szomorúan támasztotta a veranda oszlopához. Gondolta, majd
meghegesztik és minden rendben lesz.
Aztán ebben sajnos tévedett, mert két lakatosnak is megmutatta, nem lehet
meghegeszteni. Ki kell az egészet cserélni, arra pedig nem volt pénze. Így kukázó körútjai
szatyrok cipelésével már nem neki való feladatnak bizonyult. Elfáradt és sokszor nem is volt
kedve végigmenni a megszokott útvonalon. Elkeseredett volt, a sors azt a csekély forintokat
is elveszi tıle, amelyet szorgos munkával így kiegészített. Töprengett, mit lehetne tenni, de
nem jutott eszébe semmi.
Talán rá két hétre, amikor szatyros, gyalogos, győjtögetı útját járta körül, látta meg azt a
babakocsit. Ez a szerkezet egy jobb módú család udvarában állt. Szinte árulkodott magáról,
mintha azt mondta volna kissé elhasznált vászna: - Vigyél el, itt már nem kellek! Négy
kereke, vastag tömörgumiból volt, a váza fényes, nikkelezett. Mindjárt arra gondolt Fürjes
Péter, milyen jó lenne neki ez a babakocsi. Pakolhatna bele, könnyő lenne szállítani vele a
megszerzett holmikat. Ahogy így ábrándozott és nézte ezt a kiszuperált, megunt, de mégis
csodálatos szerkezetet, egy nyakkendıs, középkorú férfi lépett ki az udvarról az utcára.
-Ne haragudjon! – szólította meg Fürjes Péter és torkában dobogott a szíve. – Bocsánat,
kérdezhetek magától? – folytatta.
-Tessék! – mondta röviden a nyakkendıs, szintén ıszülı férfi.
-Azt a félre állított babakocsit még használják?
-Már nem!
-Akkor mi lesz a sorsa?
-Kidobjuk! – mondta a nyakkendıs, középkorú férfi. Aztán mintha megértette volna, mire
ez a kérdezısködés. – Kell magának? – kérdezte hirtelen.
-Ha ideadja, megköszönném! – válaszolt szívdobogva Fürjes Péter.
-Jöjjön, vigye! Már úgy is azon gondolkodtam, hogyan szabaduljak meg tıle. A gyerek
már óvodás, nem kell neki – és kinyitotta az ajtót, hogy Fürjes Péter birtokba vegye a
babakocsit. Megfogta és gyorsan kitolta az utcára. Még annyit kérdezett: – Mivel tartozom?
-Semmivel! – legyintett a férfi és elindult az utcán parkoló fekete Mercédesz kocsija felé.
Fürjes Pétert boldogság kerítette hatalmába. Ezzel a babakocsival az összetört postás
bicikli helyett, megint végigjárhatja kukázó útvonalát. Ez olyan volt számára, mintha öreg
Skoda autóját egy szép, szürke Audira cserélte volna.
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DEDIK JÁNOS
Tubika önvallomása
4. rész

Így igaz, bár nagyon jól érzem magam. Biztonságban vagyok. Most már a Papa
felügyelete alatt járok, kelek az udvaron. Látogatóim is vannak sokan, mégis valami mintha
hiányozna az életembıl. Nem azért, hogy panaszkodjak, de úgy érzem, hogy nagyobb
szabadság kéne, és talán egy párocska!
Azért volt egy kis kalandom is, ha köztünk marad, az alábbiakban elmesélem. Nem
szeretném, ha mindenki az én történetemen csámcsogna.
Mostanában egy vékony daliás termető gerle kerülgeti ketrecemet.
Én úgy csinálok, mintha nem érdekelne a jelenléte, de hát mit tehetek, bennem is csak vér
folyik. Egyre jobban érzem. A bajomat tetızi, hogy egyszerre többen is körülveszik
lakrészem kertjét. Nem tudom igazán eldönteni, csak a finom magokért jönnek, vagy talán a
vékony, karcsúságom, esetleg a szelíd, barátságos, lányságom foglalkoztatja fantáziájukat. Az
egyik délután, bár nem tehetek róla, nem tudtam ellenállni az udvarlók hadának, de a daliás
megjelenéső tubika rögtön segítségemre sietett. Ketten könnyebben elüldöztük a siserehadat.
De a szép tubi társam, ennyivel nem érte be, bekísért a ketrecembe. Rögtön lakmározni
kezdett, otthonosan érezte magát. Nem mondom ez jólesett, sıt tetszett a viselkedése.
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Annyira imponált a férfias magatartása, hogy én szerelembıl még azon a délutánon övé
lettem. Nem sokat udvarolt, én megértettem elsı a has, azután jöhet a szerelmeskedés.
Bár már két napja nem láttam, azóta is álmaim tárgya, sıt még arról is álmodoztam,
milyen szép utódaink lennének.
Ilyenkor bizony akaratom ellenére is könnyek szöknek a szemembe. Eszembe. jut a béna
szárnyam, hogy tudnám az ikerpárost ellátni. Meg se tudnám ıket tanítani, repülni. A
páromra nem bízhatnám ıket. Ez igen nagy felelısséggel járna.
– Remélem, lányságomon nem esett csorba. De ezt csak neked mondom papa, tudom,
nem mondod tovább. Benned bízhatok egyedül, mivel a sors úgy hozta nekem, hogy
megmentettél annak idején. De, azért hidd el papa én is, szeretnék családot.
Ugye ezek után is számíthatok segítı jóindulatodra. Csak annyit, én is élhessek teljes
körő életet a gerle rokonságom közelében.
– Papa nagy kérés lenne, ha megtennéd nekem azt, hogy azt a ronda macskát elüldöznéd a
környékemrıl, már azt hittem a tüskés ágak előzik, de még mindig ijesztget éjszakánként.
– Képzeld az éjszaka is, azt álmodtam, hogy ıseimet láttam, és a ronda macskával
verekedtek. Én akartam segíteni igazi anyámnak, apámnak, de elküldtek csipegetni, majd ık
elbánnak a macskával. Ez nekem rosszul esett, nem fogadták el a segítségemet. Ezért van,
ilyen rossz kedvem. Az idı is hővösre fordult.
– Krú-krú, Papa hallod a hangom? Ma nem jött látogatom, te nem is figyelsz rám! Csak
azt akarom mondani neked, hogy unatkozom. Krú-krú….Ja, igen, a napraforgó, amit ma
adtál nekem nem morzsoltad le. Próbáltam kicsipegetni, de nem volt benne mag, csak a héja.
Máskor olyan napraforgót ültessél, hogy legyen mag is benne, ne csak héja.
– Az is rossz hangulattá tesz, hogy nevettél rajtam, sıt még Ilka is kinevetett, mikor a
tegnapi sétálásom közben arra gondoltam, hogy milyen jó lenne már anyának lennem. Biztos
nem unatkoznék sokat. Miközben ilyen gondolataim támadtak, utamba került egy szép
hosszú szénaszál. Mindjárt a fészeképítés jutott eszembe., hogy milyen jó lesz ez a hosszú
szénaszál a jövendıbeli szülıszobám építéséhez. Igen, muszáj nekem is a jövıre
gondolnom. Ebben a tudatban még egyszer megnéztem a szénaszálat, aztán középen a
csırömmel átfogtam és elindultam a ketrecem felé. Hát nem volt könnyő, többször meg is
álltam pihenni vele. Aztán csak elértem a lakrészem bejáratához, és ekkor döbbentem le.
Ugyanis, a szénaszálat középen fogva akartam a bejáraton bevinni. Igen ám, de a szénaszál
hosszúsága miatt nem fért be. Próbálgattam így is, úgy is de, sikertelen volt minden
kísérletem. Ekkor arra lettem figyelmes, hogy nevettek rajtam, sıt élveztétek Ilkával
ügyetlenségemet, kínlódásomat.
Mondhatom ez nagyon rosszul eset nekem, pillanatnyilag meg is haragudtam rátok.
Nem szép dolog kinevetni a bajbajutottat.

Folytatjuk…
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KÖLTİ NAGY IMRE
A mezın
Vakondtúrásokban bukdosva
kószálok a mezın, valahol,
nehéz sóhajt hoz felém a szél
messze kéklı fasorok alól.
Most delelnek a napszámosok,
s övék most a fasorok árnya,
kenyerükrıl verik a hangyát,
patkányrágott tarisznyát rázva.
Mert belémar bús kenyerükbe
hangya, patkány és sok rút bogár,
csak a kis gyík szalad bőntelen,
mert az mindig igaz úton jár…
Nem vagyok ott, nem vagyok köztük, —
eldobott az uraság földje,
nincs erım a kaszát forgatni,
s jármot tenni fel az ökörre.
Mégis azért rám gondoltak most,
mert ırülten tüzel rám a nap,
valahol az ökrök szállásán
a béresek verset olvasnak.
És szemük a naptól tüzet lop,
s végignéznek a magyar síkon,
szemük tüzétıl lángra lobban
az izzó por, a virágszirom.
S fent a napnak udvara terül, —
mintha valahol hodály égne,
s égı patkányok sötét füstjét
teregetné a szél az égre.

NAGY IMRE: Tücsök a máglyán Budapest, 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó
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BUDA FERENC: Míg élsz
Ilia Mihálynak – İ jól tudja, miért.

Nincs Múlt s Jövı – Jelen van.
Míg élsz, mindig veled van,
álmatlan éjszakán túl
rád törı virradatban
ott hurcolod magadban.
Bármerre lépsz, ı ott jár.
Úton-útfélen megvár.
Nem tolakszik: türelmes.
Korrekt és illedelmes.
Rád csönget, bekopogtat.
Átölel. Megropogtat.
Titkokat súg füledbe.
Beül a foteledbe.
Ajtódon túl és innen
szeme elıtt van minden.
Szóra bír, végighallgat,
észrevétlen kivallat,
s másnap már magad várod,
mint leghívebb barátod.
Utcán, buszon, lakáson
nincs zug, hogy meg ne lásson.
Veled él egy rakáson.
Vele élsz egy rakáson.
Tömegben, otthonodban
ott nyomul a nyomodban,
fekvıben-felkelıben
fürkész az agyvelıdben,
orvosi rendelıben,
tanszéken, hivatalban,
esıben, zivatarban –
követ égen és földön.
Ott ül az esküvıdön.
Lakásod szentelésén.

Kisfiad temetésén
figyeli zokogásod.
Magányos motyogásod
felhangjait felírja.
Érdekli arcod pírja.
Kedved sötét fonákát
kilesi, mint a kártyát,
s jelent – filkó az ásznak –
vadat a Fıvadásznak.
Életed, lám, lepergett.
İrizvén hited, elved
hordod ma is a terhet.
Mondd, ugyan mondd: mi végre?
Pályád siralmas bére
megér egy pipafüstöt?
İ lett miniszter, püspök,
professzor, fıkurátor,
békeidıben bátor,
szeplıtelen szenátor,
törvényhozó a Házban –
de minek szaporázzam?
Hitet úgy vált, mint inget,
túlél téged és mindent.
Míg rá nem csap az ostor,
hallgat, sunyítva kussol,
a javaidból jussol.
Kápráztat zegzugos röpte,
rászáll élıre, dögre
s vígan zöngicsél: hétbajterjesztı rusnya légyraj.
Akár a fekete átok,
belepi napvilágod.

BUDA FERENC: Míg élsz, Versek 2016
Forrás: DIA https://pim.hu/hu/dia
https://pim.hu/hu/dia/dia–tagjai/buda–ferenc#
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SCIENCE FICTION
UMHAUSER FERENC

GENEZIS
A Mindenható ott lebegett öröktıl fogva a végtelen semmi felett. Kerubok, Szeráfok és
Angyalok vették körül, hallgatták a szférák zenéjét. Töretlen harmónia, ambrózia, nektár,
manna. A semmibe nyúlt az öröklét. Nagyon unatkoztak.
Fellobbant az isteni szikra:
– Legyen világosság! – és lın világosság.
– Legyen nap, hold, csillagok! – az is lın.
– Legyenek növények, állatok –, köztük a legnagyobb – az ember! – s az Isten maga
képére teremté az embert, így kezdetben az jó vala és bölcs, az írás szerint élt. Minden ment
óramő szerint.
– Ez a dög unalom! – mondá Lucifer.
– Mivel tudnád érdekesebbé tenni az életet? – kérdé az Úr.
– Ne legyenek ilyen kiszámíthatóak a dolgok, legyen bőn és mondjuk Káin, aztán
kellenek még kiválasztottak és öntörvényőek s biztos ami biztos, legyen politika és
politikusok.
– Mutasd Lucifer!
Lucifer néhányuknak hatalmat ad, a többiek közé ködös eszméket hint. Az óramő
akadozik, a történések már nem kiszámíthatóak. A mennybéliek fogadásokat kötnek, melyik
eszme, vallás vagy társadalmi forma fog bejönni.
– Ez már valami! – csóválja a fejét az Isten s szégyenlısen elfordul, ha valaki fölcseréli a
bábúkat
– Jó játék – szól Gábor arkangyal s a tüzes pallossal odacsap, ahol nem is várják.
– Az ember pedig csodálkozik, azt hiszi, mindenki a saját vallása szerint üdvözül. A hit
helyettesíti a tudást, de a tudás nem helyettesítheti a hitet.
(vége/tlen)

A HÁZIREND
(Mıbiusz-darab)
– Beszéltél már neki a házirendrıl?
– Ja! Igen. Nincsen házirend – fordul a jövevényhez.
– Nincsen házirend? Akkor? – néz értetlenül rájuk.
– Be kell tartani!
– Betartani?!
– Be.
– Én ezt...
50

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2018. VIII. évfolyam 3. szám

– Vannak íratlan törvények.
– Íratlan törvények?
– Íratlanok. Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér!
– De ha nekem nincs takaróm?
– Akkor megfagysz.
– De hát én nem akarok megfagyni!
– Akkor gyújtsál tüzet!
– Tüzet?
– Nem hallottál még a forradalmakról?
– A forradalmak... – legyint lemondóan –, Azok tüzénél is mindig a más pecsenyéje sült
meg.
(függöny le, aztán újra föl és kezdıdik elıröl s folytatódik a végtelenségig)
– Beszéltél neki a házirendrıl?
– Ja, igen. Nincsen házirend ... nincsen házirend ... nincs rend ... nincs ... nincs ...
– Azok tüzénél is mások pecsenyéje sült meg?!
– Na cseszd meg, ez a házirend!

Fotó: FÁRIÁN MÁRIA
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KORIM LÁSZLÓ
İrült kép
Dila dúlia dali dallami dal
Lola valami lila ruhában van
Közeleg de nem látom látom
Dila dúlia dali dallami dal

A padláson dalol a lim-lom
Plom plom plom templom
Libben a szélben a fekete kabátom
A padláson dalol a lim-lom

Lola belém bámul bólint bólintva
Nyekeregve egerekbe szálló hinta
Nyihaha nincs egy barátom
Tom tom tom bólint bólintva

Dila dúlia dali dallami dal
Lola valami lila ruhában van
Közeleg de nem látom látom
Dila dúlia dali dallami dal
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RADA GYULA
Megvezetve
Nincs itt már semmi?
…csak csıd, ır, erıszak?
Vastag mondatok egészen
a mocsár fenekérıl felbüfögve:
hol egyszerre rikolt a béka/e had
s egyszerre némul el, a hıség,
a baj, ha támad az indulat,
ha korbács kelti, még egy
utolsó rúgás, a félelem, hogy
e holtak, kivándoroltak
mezején úgy is beleragadsz
a saját sz…ba megvezetve...
Senki vagy! Hiába téped a szád
félcédulás! Csak arra vagy, hogy
zajongj s e semmiért kiabálj!
Királyod hamis tömjént okád,
a fiad lehet, odaát épít hazát !
Még kilátsz a gazból? Fogj kaszát
hogy messzebb láss! Figyelj a szélre!
Elı a rostát! Vigye a böjti szél
a léha tolvajt Kara-kumba.
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KARAFFA GYULA
A szénhordó
(Friedrich Seidenstücker képéhez)
a szénhordó karján az erek
mint a vastag bányakötelek
egy égi tetkós varrta rá
a hús fölé a bır alá
a szénhordó bıre fekete
mint a szénbányák feneke
és nincs szappan mi lemossa
fekhet bármilyen habokba
a szénhordó szép frizurája
nem akad be a kosárba
rövidre vágja havonta
ez a jussa ahogy mondja
a szénhordó fess ad magára
bár ritkán fürdik nagy az ára
egyetlen luxus arcszesze
a bánya hős lehelete
a szénhordónak nincs szakálla
arca mint a bányatárna
ráncaiban a szén pora
az öregségnek vándora
a szénhordó foga fekete
ritkán éri csak fogkefe
öblögetni ott a vodka
vagy amit épp ad a kocsma
a szénhordó csupasz szırtelen
szemölcstelen és szeplıtelen
lemarta róla a kabátot
a bánya mit még sose látott
KARAFFA Gyula: Tartozásaim győlnek, Nagyoroszi, 2015, Runner Média Kft Nyomdaüzem
Börzsönyi Helikon helikon.retsag.net
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MESE MESE MESE

VERASZTÓ ANTAL

Könyvborító: KUPECZKINÉ SZENCZI ERZSÉBET

Na ez a dolog sem tegnapelıtt esett meg, amit most el akarok mondani. Ez a mese is
széles-e nagyvilágban történt, mint ahogy a többi, és ahogy ez már lenni szokott jó messzire
innen ahol most vagyunk. Bizony, még az orosházi üveghegyen is túl, de úgy százévnyi
gyaloglással azért oda lehetne érni, ahol a rosszcsont királyfi a kútra menıket ijesztgette. Ha
volt a keze ügyében hullott szilva azzal még meg is dobálta ıket. Annyira szertelen volt,
hogy, egyszer-kétszer még a királyi nagyanyját is meghajigálta.
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Rajz: IRIMIÁS VANDA
Mondta is neki a nagyanyja, meglásd bolond lesz a feleséged ura, vagy ami még ennél is
rosszabb elvarázsolnak az erdei tündérek. A királyfi persze csak jókat nevetett a nagyanyja
jóslatain. Ezt bizony rosszul tette, mert nemcsak a király palotájában, de azon kívül is azt
suttogta a nép, hogy még a hetedik faluszélen található gonosz boszorkány is az öreg királyasszonytul tanulta a mesterségit. De hát a rosszcsont királyfi errıl mit sem sejtett, mert a
vénasszonyok vigyáztak rá, hogy az egytül-mástul hallott dolgok ne jussanak el a füléig.
Bizony mondom nektek idık múltával, a királyfi annyira felcseperedett, hogy már
egyedül mászkálhatott a közeli erdıben. Egy ilyen alkalomkor, történt, ahogy ott jön-megy az
erdıben, meglát egy mogyoróbokrot, amelybıl egy gyönyörőségesen szép barkás ág hajlik ki
eléje. Nosza, a királyfi elıveszi a bicskáját, amit eszegetés végett mindig a zsebében hordott,
és lemetszette a feléje hajló mogyoróvesszıt. Aztán majdhogynem hanyatt is esett a
csodálkozástól, mikor a levágott vesszı azon nyomban aranyhajú tündérré változott elıtte.
Azt mondta a tündérlány: szép királyfi adj egy ital vizet, mert máskülönben mindjárt
szomjan halok, de hát a királyfi nem tudott neki inni, adni, mert nem vitt magával vizet az
erdıbe. Erre a tündér elalélt, aztán meg úgy eltőnt, mintha nem is lett volna ott soha. Sajnálta
nagyon a királyfi, hogy így történt az eset, mert mi tagadás a tündérlány nagyon megtetszett
neki.
Legközelebb, amikor megint ki akart menni a királyfi az erdıbe, elıször is megtöltött egy
cserépkorsót jó hideg friss vízzel, csak utána indult neki a rengetegnek. Amikor beért az erdı
sőrőjébe egy darabig keresgette a mogyoróbokrot, de hogy nem lelte, hát gondolkodás nélkül
lemetszett egy másik szép zsenge ágat. Mit ad Isten abból is kiugrott egy tündér, talán még a
múltkorinál is szebb és ı is azt kérte a királyfitól, hogy adjon neki egy korty vizet. Hogyne
adnék, mondta a királyfi, de ahogy hirtelen a korsóért nyúlt azt ügyetlenségbıl felborította, a
víz meg kifolyt belıle.
Talán mondanom se kellene, hogy ez a tündér is éppen olyan nyomtalanul eltőnt, mint az
elızı. Mérgelıdött is a királyfi, meg szidta sajátmagát, meg az ügyetlenségét életében elıször
haragudott saját magára, de hát ez már semmit sem segített a dolgon.
Legalább annyira elbúsulta magát, mint akinek nem jutott dinnyeföld. Mérgelıdött erdın,
mezın, meg a palotában is. Észrevette ezt az anyja is meg, a minden hájjal, - de fıként a
varjúhájjal megkent - nagyanyja, faggatták is váltig a baja felıl, de ı olyan néma maradt,
mint most ti, mesehallgatás közben. Így ment ez egy darabig, esı után harmadnapig.
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Ezúttal a királyfi addig egy lépést sem tett, míg egy fából készült csobolyót nem szerzett s
azt meg nem töltötte vízzel, ezt vitte magával következı erdei útjára. Ezúttal nem sokáig
keresgélt vesszı után, az elsı valami csodás ágacskát lemetszette s máris elıtte állt az
aranyhajú tündér, akinek aztán végre tudott inni való vizet adni eleget.

Rajz: KUPECZKI FANNI
Mellesleg alig merem elmondani, hogy ez a tündér legalább hétszer szebb volt, mint az
elızı tündérek voltak.
Aztán meg, hogy jót ivott a csobolyóból még szebb lett, alig lehetett ránézni. Azt mondta
a királyfinak, hogy ı az Orostündér. A királyfi is jóképő legény volt, ezért hát egy darabig
csak nézték egymást, de mivel nem volt ott senki, aki bíztassa ıket, hát bíztatás nélkül is
megölelték egymást, és ahogy más mesékben is szokás, kijelentették: Te az enyém, én a tiéd.
Nem hatlovas hintó repítette ıket a palotába, csak úgy kézen fogva mentek árkon-bokron át
jövendı boldogságuk felé.
Nagy lakodalmat csaptak és boldogan éltek legalább egy évig, de ekkor az ifjú királynak mert ekkor már az volt, mivel az öreg király nyugdíjazta magát, - háborúba kellett menni.
Ez idı alatt Orostündérnek szép aranyhajú ikrei születtek. Igen ám, de a király istentelen
gonosz nagyanyja mivel a szépsége és jósága miatt győlölte a tündért most, hogy a király
távol volt, s a gyermekek is megszülettek elérkezettnek látta az idıt, hogy elüldözze ıket a
palotából. Felbérelte hát a palotaırzıket, hogy vigyék ki ıket az erdıbe, ı pedig majd azt
mondja a királynak, amikor az hazajön a háborúból, hogy a felesége elbujdosott mivel a
gyermekei halva jöttek a világra.
Na, haza is jött egyszer a király, de a feleségének meg gyermekeinek csak hőlt helyüket
találta. Nem tudhatta az igazságot, hogy Orostündér ott abban, az erdıben ahová vitték ıket,
a jólelkő favágók, az erdei emberek, meg a tündérek segítségével nevelgeti a gyermekeit.
Úgy öt évig formán búsult a király Orostündér után, aztán úgy gondolta újra
megházasodik. Amikor a lakodalom hírét vette a környék apraja nagyja aranyhajú Orostündér
gondolt egyet, két szép kislányát elküldte a lakodalomba. De a gonoszlelkő vén királyasszony
felismerte a gyermekeket, nosza, nem kellett neki több: azt rikácsolta takarodjatok innen a
házból nincsen itt semmi szükség gyerekekre!
Meghallotta ezt a király –, s így szólott: ne menjetek, el gyerekek. A nagyanyjára meg
ráförmedt: mér, kergetné el ıket öreg szülém, hiszen ezek a légynek sem ártanak? Adatott
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nekik bıven harapnivalót, sıt még a térdére is odaültette ıket, hol az egyiket, hol meg a
másikat. Közben elkezdte kérdezgetni ıket, hogy hol lakik az édesapjuk, meg az édesanyjuk?
A kislányok meg elmondták neki, hogy az édesapjukat sosem látták csak azt hallották róla,
hogy rémisztı nagy király lenne, de nem lehet jó ember, mert az édesanyjukat kiőzette a
palotából. Azt is elmondták persze, hogy az édesanyjuk melyik erdı mélyén lakik.
Az erdı nevének hallatán annyira elkezdte furdalni a kíváncsiság a király oldalát, hogy
azonmód otthagyta a saját lakodalmát menyasszonyostul, vendégestül, mindenestül és a
gyermekeket kézen fogva nekiindult a mondott erdınek, amit ı nagyon is jól ismert.
A két aranyhajú kislány aztán elvezette a királyt az édesanyjukhoz.
Na, el is állt a király szeme, szája a csodálkozástól, amikor a gyerekek édesanyjában a
saját feleségét, aranyhajú Orostündért ismerte fel. Újra összeborultak, mint régen és
elmondták egymásnak mi mindenféle történt velük idáig.
No, ennek aztán pontosan az lett a vége, mint annak idején az eleje. Mint férj és feleség
kézen fogva nekiindultak árkon-bokron át, a még hátralévı boldogságuk felé, a különbség
csak annyi volt, hogy hancúrozó aranyhajú kislányaik szaladgálták körül ıket.
Mikor aztán hazaértek a palotába, a király szétoszlatta a lakodalmat, a nagyanyját, aki
ilyen gonoszul bánt a feleségével és újszülött gyermekeivel Orostündér kérlelésére ugyan
nem adta hóhérkézre, de kikergette a nagyvilágba mehetett amerre látott s addig, míg a lába
bírta, az új menyasszonyt is Isten hírével küldte vissza oda, ahonnan jött. Egyikükre sem volt
tovább semmi szüksége.

Rajz: BUGYI DÁNIEL
Hát így történt! Láthatjátok, a történet kifogyott önmagából, a mesének már csak így
szokott vége szakadni. Azt azért le ne felejtsük a végérıl, hogy a király meg a kétszer is
erdıben lelt felesége, aranyhajú Orostündér gyermekeikkel együtt ezután még sokáig
boldogan éltek. Hogy meddig? Hát ameddig csak az idejükbıl futotta.
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GAZDAG LÁSZLÓ
Csillagvetı
Csillagbúzát vet a Hold,
Még az éjjel magot hoz.
Minden este kaszálja,
Összegyőjti zsákjába.
*
Teli zsákját fölveszi,
Göncölszekérre teszi,
Éj malmába elviszi,
Hajnal molnár megırli.
*
Hold zsákjai lyukasak,
Csillagszemek hullanak.
Messze már az alkony rég,
Csupa csillag fönn az ég.
*
Aranylován jön a Nap,
Terelgetve nyájakat.
Csillagnyájak álmaink,
Éjt legelı vágyaink.
*
Aranyfüvet harapnak,
Hold búzájából falnak.
És amikor jól laknak,
Köszönnek a hajnalnak.
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MESE MESE MESE
LÁM ETELKA
A tündérek segítenek
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis pici ország, abban lakott egy öreg Béla bácsi és
annak felesége Anna. Volt egy kis házikójuk és egy parányi kis kertjük.
Itt élt velük Nyuszika, a nyúlnak fehér bundája csodálkozó sötét szemei voltak és itt élt Cirmoska
a cicának több szín keveredett bundájába és élénk nagy szemei szinte lángoltak, mikor kiszaladt és
játszott a kertben. A kertjükben volt egy gyönyörő barackfa, ami tele volt finom édes gyümölccsel. A
gyümölcsök minden nap szebbek és szebbek lettek.
Sokat mosolyogtak barackok és a szeretetet küldtek szerteszét a pici országba és mindenkinek
szabad volt megkóstolnia a barackokat errıl a fáról.
Úgy szerették ezt a gyümölcsfát, mintha a saját gyerekük lett volna. Így éldegélt csendben a
házaspár. Minden nap kimentek a fához simogatták becézgették, Nyuszika mindig körbe ugrálta és
Cirmoska meg felmászott a gyümölcsfa tetejére és onnan kémlelte a világot.
Történt egyszer, hogy egy nagyon nagy vihar kerekedett és a pici országban minden fát
gyökerestül ki tépett a vihar, rángatta a szél és nagyon sok esı esett. Olyan rengeteg esıvíz esett le,
hogy nem lehetett kimenni a kertbe.
Amikor a vihar elvonult és a Nap aranyfénye felszárította a földet Béla bácsi, Anna néni,
Nyuszika és a Cirmoska azonnal rohant ki a kertbe, hogy lássák mi lett a barackfával. Elsınek
Nyuszika ért oda, aztán Cirmoska és végül az öreg bácsi és a néni.
No mit látnak szemeik, hát azt, hogy a fa állt a helyén és semmi baja nem volt, de amint közelebb
értek hozzá észrevették a sok nyüzsgı, fekete bogarat, amelyek megtámadták a fa leveleit és már a
gyümölcsök felé tartottak.
Volt is most nagy sírás-zokogás, hogy mit tegyenek. A szép érett barackok rémülten néztek
egymásra, amint jöttek feléjük seregestül a csúnya bogarak.
A mosolygó barackok megijedtek és szomorúak lettek, majd elkezdtek sírni, könnyeik
legördültek, potyogtak a pici kert földjére, csepp, csepp és lassan egy kis patak lett belıle, amely
átkezdett folyni a jóságos tündérek kertjébe, akik a szomszédban laktak.
A barackok már nem mosolyogtak, a zöld falevelek szomorúan lehervadtak.
Nyuszika fülei lekonyultak és Cirmoska nyávogott, szomorúan ültek a fa tövében. A tündérek
éppen kint voltak a kertbe, mikor megpillantották a kispatakot, amint csordogált feléjük, olyan szép
ezüstös fénye volt, de szomorúságot hordozott magával. A tündérek csodálkozva nézték, hogy mi
folydogált a kerten keresztül és elhatározták, hogy utána néznek a dolognak.
Át is mentek a szomszéd kertbe, amikor már futott hozzájuk Nyuszika és Cirmoska. Gyorsan
elvezették ıket a csodálatos barackfához. Itt Béla bácsi és Anna néni elmesélték, hogy mi történt. A
jóindulatú tündérek hamar eldöntötték, hogy mit kell tenni ebben a dologban, hogy segítsenek a két
öregnek és már tudták is hogy mit. Az egyik szép szıke tündérnek volt egy varázssípja, amibe ha
belefújt a síp hangja repült, mint a nyíl erdın és mezın keresztül. Sok-sok gyönyörő madár hallotta
meg a hívást, minden honnan a földkerekség legmesszebb helyérıl is repültek a tündérekhez. A
madarak piros csırükkel összegyőjtötték a veszélyes bogarakat.
A barackok a fán újra mosolyogtak és a szeretetük szétáradt az egész kertben. A tündérek együtt
örültek a Béla bácsival és Anna nénivel. A Nyuszika ismét ujjongva ugrándozott és Cirmoska is újra
fent volt a barackfa tetején. Büszkén nyávogott és hírt adott mindenkinek, hogy újra jöhet mindenki
a kertbe és megcsodálhatja a mosolygó barackfát.
… mese, mese… vége.
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MESTER GYÖRGYI
Egy elfásult ügyvivı*
„Eltőnt a polgármester!” – adta a lakosság tudtára a helyi Hírmondó. És való igaz. Egyik
napról a másikra, nyoma veszett a település vezetı ügyvivıjének. Aggódó élettársa – aki
egyidejőleg a falu elsı emberének munkatársa is volt –, jelentette az esetet a rendırségnek.
A kis lélekszámú, vízparti üdülıhelyen az emberek egybıl azt kezdték rebesgetni, hogy
mindez várható volt. A többség ugyanis jól értesültként tudni vélte: a nı és a férfi között, egy
ideje már nem volt rendben minden. Talán ezt unta meg az a szegény polgármester.
Beléfásult a meddı, sehová nem vivı kapcsolatukba, s bánatában világgá ment.
Esetleg az élettársa tette el láb alól… Na, ezt a szkeptikusabbja hitte csak, közülük is azok,
akiknek krimi a kedvenc, mindennapi olvasmányuk.
Hogy jobban megismerjük az elızményeket, el kell mondanunk, ki, s miféle volt a
polgármester. Kinézetre alacsony, köpcös emberke, az ötvenen túl, de a hatvanon még innen.
Az élettársa hozzá hasonló – csak nıben. Ezen kívül még az is egyforma volt bennük, hogy –
a hasukon kívül –, a pénzt szerették a legjobban, számolva, vagy számolatlanul.
A település beruházásai is – melyeknél az ötletadó, egyben döntést hozó, minden esetben,
maga a polgármester volt –, ennek megfelelıen alakultak. A befektetések többnyire arra
irányultak, hogy legyen minél több bolt, üzlet, ahol a turisták elkölthetik a pénzüket, s
épüljön sok vendéglı, ahol az idegeneken kívül, nekik, saját maguknak is, enni, inni,
mulatozni adódik alkalom.
A község területe azonban, a legnagyobb sajnálatukra, nem volt rugalmasan növelhetı, a
határokat kiterjeszteni mindenáron nem lehetett. Hát azzal kellett beérni, amijük volt.
Nekiveselkedtek, s elegyengették a földfelszín tőrhetetlen kinövéseit. Ha dombocska állta
útját az új golfpálya létesítésének, hát elhordatták a dombot, ha pedig fasor akadályozta a terv
megvalósítását, kivágatták a fákat. Azokat úgyis pótolják majd késıbb, hogy szó ne érje a ház
elejét, hiszen papíron elkötelezettjei voltak a zöldövezet bıvítésének, az általános
virágosításnak.
Mindeközben, ahogy a kitőzött célt következetesen szem elıtt tartották, nem tőnt fel, hogy
olyan turistacsalogató természeti adottságokat hagytak pusztulni, amelyek nagyobb
látogatottságot és bevételt eredményeztek volna, mint az egyre szaporodó hot dog árusok, a
vattacukros, a borfesztivál, a lángost kínáló bódé, meg a halsütöde.
Így vált mocsárrá az eredetét tekintve ókorig visszavezethetı forrás, a fürdı romjaival
együtt, a móló tövében a valamikor gyönyörő, rózsával befuttatott íves kapu, s a szabad
strand is, amelynek környéke egyre elhanyagoltabb lett. Az öböl talaját nem kotorták ki, a
környezı fákat lecsupaszították, a nádat ott hagyták benıni, ahol a fürdızık vízbe jutást
akadályozta, s még a kitett figyelmeztetı tábla szabályainak betartását se ellenırizte senki,
mármint hogy a strand nem kutyaúsztató, ebet behozni tilos.
A falu öregjei minderrıl tudomást sem vettek. İk már valahol másutt, messze jártak
gondolatban, a fiatalok ugyanakkor nem is ismerték lakhelyük kinccsel felérı adottságait. İk

*

Kitalált történt. A valósággal való mindennemő egyezés a véletlen mőve.
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a közeli városba jártak dolgozni és szórakozni, és szinte már semmi sem kötötte ıket a
községhez.
Persze, azért nem volt teljes körő az érdektelenség. Akik a turistaszezonban, visszatérı
vendégként, évtizedek óta látogatták – mert szerették, s tisztában voltak múltjával, értékeivel
– fájó szívvel konstatálták az üdülı övezet – természetet legkevésbé sem pártoló –
átalakulását.
Legnagyobb bánatukra, a polgármester munkatársai – a falu elsı emberének saját kútfıbıl
eredı, kifogyhatatlan ötletei nyomán –, egyre nagyobb buzgalommal kerestek és csináltak
szabad helyet a község területén az újabb és újabb, vendéglátó–ipari létesítmények számára.
Mindannyian azt remélték, ettıl válik még vonzóbbá, népszerőbbé a településük. Hiszen nem
titok, a szabadságon levı ember mindig többet eszik, iszik, mint szokásosan, kell hát a hely,
ahol a bendıt istenesen meg lehet tölteni.
A fejlesztést célzó, szorgos munkálatok során, a vízpartot övezı sétány gigantikus,
méltóságteljes jegenyenyárfáin egyszer csak kis piros jelölések tőntek fel. A hiszékenyebbje
azt gondolhatta, ezeket a fákat bizonyára védetté nyilvánítják majd, hiszen évtizedekbe tellett,
míg ekkorára nıttek. Meg amúgy is. Az „ostornyárfák” különleges, ritka látványosságként
díszítették a sétányt, egyidejőleg egészséges, egyenes törzsükkel, s égbenyúló
lombkoronájukkal, hős árnyékot adó tornyokként magasodtak a sétálók fölé.
A rá következı nyáron, a településhez ragaszkodó, évrıl-évre visszatérı nyaralók
megdöbbenve észlelték a hatalmas fák hiányát. Mert azok bizony eltőntek, mind egy szálig.
A közelben kis táblácska, apró betőkkel hirdette, hogy a „zöld program” keretében új fákat
telepítenek majd, de mindez nem gyógyította a föld testén ejtett sebeket, hasonlóképpen nem
vigasztalta a hatalmas, ıs fákat sirató természetvédıket.
Újabb év telt el, s láss csodát, a régi, nagy fák helyén itt-ott valóban feltőnt egy-egy
véznácska csemete. Csupán az egyik gödörbe került némiképp vastagabb szárú, új növendék.
Ennek a törzse duplán is védve volt, vastag falécekkel megtámogatva, nejlonnal szorosan
körbekötve. A nézelıdök csak azt furcsállották, hogy míg a többi csemetének már látszottak a
csenevész ágacskái, ez az egy még növekedésnek sem indult.
A fiatal fák – a hozzájuk főzött reményeket beváltani akarván – tavasszal rügyezni kezdtek,
nyáron már zöldelltek, ıszre pedig leveleik sárgásbarna színt váltottak. Csak az az egy, az a
nagyon védett fácska nem akart kilevelesedni. Még egy vékonyka hajtást se tudott kipréselni
magából.
Telt-múlt az idı, a polgármesterrıl már mindenki elfeledkezetett, a maga részérıl a
rendırség is lezárta az ügyet. Néhány hónapig eltőntként keresték a falu elsı emberét, azután
irattárba kerültek az eljárás dokumentumai. Végül is, felnıtt ember, oda ment, ahová akart.
Bőncselekmény gyanúja fel sem merült.
Az élettárs is, egy darabig még panaszkodott, hiányolta az „emberét”, azután gondolt egyet,
s megpályázta a megüresedett polgármesteri posztot, amit a kis településen, egyéb jelölt
hiányában, el is nyert.
Már több mint egy éve töltötte be a polgármesteri posztot, amikor – volt élettársa
nyomdokain haladva – eszébe ötlött: a parti sétányra újonnan telepített fiatal fákkal
kiengesztelték a bısz természetvédıket, de ki hiányolna egy olyan facsemetét, ami évek óta
láthatóan meddı, s még csak ki sem hajtott?! A helyén újabb bódét húzhatnának fel, talán egy
gyroszost, mert olyanjuk még nem volt.
Az elhatározást tett követte, s utasítása nyomán, az önkormányzat embere nekilátott
lebontani a nıni nem akaró csemete védıburkát.
A kerti munkásban, kósza gondolatként csupán, felötlött: milyen érdekes, nem is emlékszik,
hogy került sor ennek a növendék fának a léccel és nejlonnal való körbevételére. Hiszen,
annak idején, nem kaptak erre külön felszólítást. És, ültetéskor, mintha még minden csemete
egyforma mérető lett volna. Egyformán vézna, és hajlékony. Most felrémlett neki, hogy
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tulajdonképpen az ültetés másnapjának reggelén maga is rácsodálkozott erre a különlegesen
beburkolt facsemetére, hogy vajon melyik társuk csinálhatta? Akkor nem érdeklıdött utána,
mára meg teljesen közömbössé vált számára a dolog. Amúgy sem volt valami nagy
természetrajongó. Odahaza is csak a szilvafát ápolta féltı gonddal a kertjükben, mert annak a
cefréjébıl jött ki minden ısszel az a fél hordó szilvapálinka, amibıl karácsonyra, általában,
már egy győszőnyi sem maradt.
A gondolatfuttatást az új polgármester érkezése szakította félbe. Az ellenırzı körútját
végzı polgármester asszony épp akkor ért oda, amikor a kerti munkás az utolsó léctıl is
megszabadította a fácskát.
Aztán csak nézték, mint fordul ki tövestıl a zömök törzs. Nagyot zökkenve zuhant a földre,
s kigurult belıle egy kerek, kıszerő valami. Épp az asszony körömcipıs lába elıtt landolt. İ
majdnem odébb rúgta, amikor a gömb fordult egyet, és a másik oldalát is megmutatta. Azon
három, lyuknak látszó, sötét mélyedés tőnt elı, és … egy megsárgult fogsor. A földön fekvı
fatörzs oldalán láthatóvá váltak az odaszorított, vele szinte egybenıtt karcsontok, lábszárak és
újpercek, s hogy tévedés ne essék, az eltőnt polgármester által naponta viselt, mindenki által
jól ismert, kétszínő fémbıl font szíjon lógó óra.
Hogy nem hajtott ki?! Hát nem is csoda. Így, ötvenen túl, közel a hatvanhoz, már nem
nagyon ad szaporulatot, új hajtást a természet…

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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AMBRUS JÓZSEF
Teljesítmények
(Elıhang és történés)
Ifjú koromban Palotáson, a megyei bajnokságban kézilabdáztam. Ez az osztály nem
arról volt híres, hogy világverı, vagy akár csak országosan jegyzett csapatok alkották volna.
Arról viszont igen, hogy aki felkészületlenül lépett pályára, azt bizony nagyon megverték.
Így hát megtanultam tisztelni és értékelni a valódi teljesítményt... Másokét is!...
Az idıtájt hosszútávfutóként versenyzett Mecser Lajos, akit sokan így emlegetnek: „az
ember, aki megjárta a Holdat”... Miért? Mert ha az általa lefutott kilométereket összeadjuk, a
két égitest közötti távolságnál nagyobb számot kapunk. Másképp fogalmazva: több, mint
tízszer megkerülte volna a Földet!... Az eredménylistáját nem sorolom föl, túl hosszú lenne.
Kettıt azért megemlítek...
Volt olyan országos csúcsa, amit több mint harminc évig nem tudtak megdönteni, pedig
minden – magára valamit adó – versenyzı erre törekedett. Ez azért érdekes, mert a sportban
nagyjából tíz év számít egy generációnak, a felkészítés pedig a tudomány eredményeinek
felhasználásával, folyamatosan fejlıdött.
A másik egy híres futáshoz kapcsolódik... 1968. Stockholm. Legyızte a pályája
zenitjén lévı, világcsúcstartó, egyébként is csodafutónak tartott Ron Clarke-ot, aki szó szerint
utcahosszal szokott nyerni. Ez a hír és a „hajrá három pillanata” fotó montázs a világ
sportsajtójában hetekig vezetı helyen szerepelt, elismeréssel méltatták.
Sok évvel késıbb aztán történt valami, ami írásra késztetett... Mecserrel futottunk!
Megyénk nagy szülöttére, Zenthe Ferencre emlékeztünk április 23-án Salgóbányán.
Ennek részeként emlékfutást is szerveztek. „Kalapálós” mivoltomat ismerve meghívtak, hogy
a kovács mesterség elemeibıl néhányat bemutassak. Nagy érdeklıdés kísérte az alkalomhoz
illıen összeállított kollekciót, melyben a virágkosártól a szerszámokig sok mindent láthattak
az érdeklıdık. Segítımmel – Kovács Orsolyával – természetesen az emlékfutásra is
beneveztünk, képviselve Palotást. A mezıny végérıl indultunk, mert nem vetélkedni,
tisztelegni jöttünk.
Rajt! A több mint százfıs mezıny, melyben aktív sportolók is vannak, azonnal szóródni
kezd... Elsı harmad. Néhányan lemaradnak, feladják. Mi tartjuk a tempót... Enyhe emelkedı.
Orsi kérdezi:
„Joci bá’, te sípolsz?”
Válasz nincs... Fogy a levegı... Még látom a 68 éves élı legenda, a futófenomén
Mecser hátát... A futásra koncentrálok... Nem adhatom fel!...
Újabb emelkedı. Már a bakancsom is háromszoros súlyú. Rövid séta, mert megállni
nem szabad!… Futunk tovább... Nem hittem volna, hogy a 2,2 km ennyire hosszú lehet!...
Meredek kaptató. Összesen 50 m szintkülönbség. (Ez kétszerese a templomtornyunk
magasságának!) Kézzel-lábbal kapaszkodunk. Néhányan utolérnek a hosszabb távot futók
közül. Persze ık még „aktívak”, én meg már túl a 61-en... Végre felérünk. A szívem a
torkomban dobog, majd’ kiugrik a helyérıl, levegıt alig kapok, izmaim feszültek. De csodák
csodája, – vagy a jó, tiszta levegı hatása – néhány méter séta után regenerálódunk... Ismét
futunk. Most már lefelé. Meglátjuk az Ifjúsági Tábort. (Központjában a cél!) Fülünkbe harsan
a mősorközvetítı hangja. „Pillanatokon belül érkezik Ambrus József, a palotási kovács,(!)...
bırkötényben,(!!)... nagykalapáccsal!!!... Fotósok, videósok most figyeljetek!”
Új erıre kapok. Taps és ováció fogad. Remek érzés. Az utolsó száz métert már lazán,
szinte könnyedén teszem meg. Oldalra tekintek. Orsi felszabadultan mosolyog mellettem.
Teljesítettük!...
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A versenynek azonban még nincs vége. Érkeznek a hosszabb távot futók: Kadlót
Zoltán, Langer Olivér, Pelyhe Dénes, Jusztin Ferenc… Rangos mezıny! Figyeljük ıket...
Érkezik egy idıs versenyzı, – jóval túl a hatvanon, – C alakban meggörnyedve. Mintha egy
rajzfilm figurája elevenedne meg. Kezét-lábát dobálja, szinte darabjaira hull, de fut! Mögötte
feltőnik egy húszas éveiben lévı ifjú hölgy. Könnyed léptével, valósággal suhan. Odasúgom
Orsinak. „Csak meg ne elızze!” S a hölgy – a sportszerőség íratlan szabályának megfelelıen
– lelassít, az utolsó métereket együtt teszik meg, egyszerre érnek célba… Felemelı érzés!...
Visszatérünk „ideiglenes mőhelyünkbe”. Beszélgetünk az érdeklıdıkkel. Jön Langer és
a többi „nagy”. Elismerésüket fejezik ki. Közvetlenek, barátságosak, emberek a javából. Jó itt
lenni!
Eredményhirdetés… Átveszem Mecser Lajostól a verseny különdíját… A tömeg lassan
szétszéled. Mi is szedelızködünk.
Testünkben a jól végzett munka utáni kellemes fáradtság, ám a lelkünk felüdült.
Tisztelegni, adni jöttünk, s végül élményekkel gazdagodva térhetünk haza... Ez a valós
teljesítmény jutalma!

Fotó: ILLÉS GYİZİ
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PÉTER ERIKA
Küzdés
Mesterséges fényhez
szoktatom magam,
az éles kontúrok
bántják a szemem,

a küzdést már a pólyából
kilépve kellett elkezdenem,

mert szegényebb lett a szó
– a sikoly is néma –
bulimiás a táj
s nemsokára elfogy
végsı tartaléka,

de én reménykedem
hogy valódi a napfény,
s te is látod
az ablakrácson át,
hogy a betonfalak közt
kibújt egy kékszirmú virág.
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MOSONYI KATA
Képeid tükrében
Fiamnak
Már három kontinens etet,
itat, ölel, altat, s nem kímél
járványaival, de benned él
a rögeszme, hogy csak a gyáva
szeme tőri a ketrec rácsait.

S ha optikád nem csal,
a gazellát mardosó oroszlánt
ujjad rögzíti, csupán egy
pillanat, és szétfröccsent
vér marad a blendén.

A tiszta fogalmak rabságából
kilesve e mővelet kissé
esztelen, de szétdúlt génjeink
fesztelen áttételei e képek. S a hold,
akár egy mesebeli jelvény.

67

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2018. VIII. évfolyam 3. szám

HAJNAL ÉVA
vihar
nem tudom behúzni a cipzárt
beakadt
csak álldogálok kifordult esernyımmel
ez a harmadik ami ezen a nyáron eltört
nem is értem miért nem tudnak normális ernyıt gyártani
viharállót
az esı meg csak ömlik
minden könyvem elázik
már csak pár lépés és otthon vagyok
egyre több víz csorog a táskámba amint a kulcsot keresgélem
vizes ruháimat lerángatva
itt állok mezítláb
mindenembıl a vihar csöpög
törülközı után kapkodok
ruháim tócsákban a járólapon
hajszárítóval szárítgatom
petrit
erdıs virágot
és a három esterházyt
milyen jó hogy mégse tettem be szymborskát
ı megúszta ezt a vihart
próbálom egyszerre menteni mindet
mégsem tehetek különbséget ugye
a lapok megbékélve tőrik a forróságot
vicces lehetek amint itt szerencsétlenkedem
ık biztos kedvesen élcelıdnének rajtam
most
azon tőnıdöm
milyen jó volna egy nagy vízhatlan zseb
a szívem fölé
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KOOSÁN ILDIKÓ
Most is mint mindig
most is mint mindig
belıled fakad a forrás
az újszülött
zsenge levélke
csendedbıl vízi zene
gondolataidból
élhetı kinti világok
cseperednek
most is mint mindig
és zajtemetık,
szívdobogásod
a fények élve szülıje
most is mint mindig
magadban bízol
ha hinni akarsz
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MÁRKUS LÁSZLÓ

Éden

a bolyban

Viruló tájba álmodtam magam.
Csobogó csermely, halak, gyümölcs,
sehol egy kerítés, sehol egy csısz.

nem lehet minden szavunk hamis
nem lehet minden pantomim
még akkor sem
ha olykor jónak hazudjuk magunk
nem tudom
nem lehet
nem hamvadhat el a képzelet
melybıl rendre új dimenziókat komponál
az optimista sors
elhajlítva teret idıd egót
nem fogyhat el mind a lendület
mely jövınkben fon egybe múltat és jelent
olykor felfoghatatlan
hol húz határt álmok vágyak valóság között
bár elménk már az őrt kutatja
a földön nem dúskálunk mennyei malasztban
bár párbeszédünkben kétség az egység
az igazság rendre felfedi magát
ha egyedül küzdesz is
ne légy olyan
mint bolyod legtöbb lakója
nem vagy te mintahangya
csak törekedj mindig a jóra
s adj hálát mindenért
mit néked vet a sors
morzsa vagy vekni hidd el egyre megy

Oly békésnek tetszik e hely,
a madárdal tücsökkórussal felesel.
Úristen! Ilyen nagy az én vétkem –
kígyó, alma, Éva, Éden?

Episztola
Köszöntlek hajnal, hozsánna néked!
Téged dicsıít minden madárdal,
a völgyben bujdokló ércsobogás.
Áldásodra vágyik a mákoshajú tollnok,
egy átvirrasztott, magányos éj után,
Szánd meg hát! Terítsd hajlott hátára
fénybıl szıtt palástod s vess fejére glóriát!

ábránd
ugyan
ki hallja meg
a tóba fúló esıcsepp
sóhaját
mindig fent
vagy lent
belefáradt már
szívesebben lenne
vízipisztoly
esetleg
felhık fölött szálló
gépmadár.
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ALBERT ZSOLT
Míg várlak
Nem Írok többet
ragyogó zöld falevélre,
esıkabátba zárt
fullasztó nyári estéken.
De míg várok rád
örömmel szedegetem
a földre hullott
hosszú perceket.
Buszok jönnek
elveszett álmokkal
néma tegnapok
emlékein láb dobban.
Nagyot szusszan
sóhajtva ajtót nyit
az állomás itt marad
de pár álmot még tovább visz.
Várni kell még
nem baj,készülök
suttogva dadogok
perc alatt éveket vénülök.
Mindjárt látlak
de elesek kicsit,
szívem vágtat
csak ı, de eszem nincs itt.
Mondandóm összegyőrve
lelkemben lent lapul
világos éjszaka szülte,
rád gondolva álmatlanul.
Most itt állok várakozva
felettem bíbor felhık,
mint betonban a főcsomó
szívembıl a remény úgy nı.
S végre
kanyarodik a boldogság
a hosszú percek szétgurulnak.
Megáll elıttem lassan ajtót tár
s mosolyod sugarai rám simulnak.
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JÓNA DÁVID
esıs este
bádog az aszfalt, nyálas a járda,
fürkészett arcon a felismerés,
főtıtestre felrakott lábbal,
sorsát látja az emlékezés
ablakon cseppek, abban a látvány,
vízezüst csendben barna az arc,
tepsiben talált tisztító tőzben,
almával töltött rétes-álarc
ecetfa ázik, vizes a lombja,
lámpafénynél csillog az ág,
egy tócsában látlak, mintha csak hívnál,
párkányon ırzött féligazság
süpped a jelen, izzik az azbeszt,
a hétköznapokra a legjobb radír,
combhajlatodra csókom, ha illeszt,
sóhajod rezgı selyempapír
képzelet csıre, hirtelen enged,
marad az esı, s a hővös magány,
egyedüllétben gitárt, ha penget,
vigaszt találó rabszolgalány
üres a park már, de mozog a hinta,
semmire rajzolt kopottas vágy,
merített papíron mélyvörös tinta,
hunyorgott jelen és vetetlen ágy

Art'húr Irodalmi Kávéház:
https://www.facebook.com/arthurirodalmikavehaz/
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EGERVÁRI JÓZSEF
Stációk
(egy rajz magánélete)
A számítógép melletti íróasztalon, a felhalmozott könyvek között kotorászott; nem
mondta ki, de megállapította, az egészséges rendetlenség kezdett egészségtelen méreteket
ölteni. Az egyik könyvkupac alján megtalálta, amit keresett, egy Rimbaud-kötetet. Alig tudta
megfogni, kecsesen vékonyan lapult ott, igyekezett kihúzni, ám hatalmas robajjal szinte az
összes könyv leborult a padlóra.
– Na, én ezt ma biztosan nem fogom összeszedni – legyintett dühösen.
Rimbaud is eltőnt a szeme elıl. Megfordult, elindult az ajtó felé, de megtorpant, a
küszöbön egy fotó feküdt. Nem tudta, kit ábrázol; nincsenek véletlenek, ı viszont csak azt a
furcsa nyomást érezte mellkasában, melynek létérıl már teljesen megfeledkezett, úgy hitte,
elfújta a szél, elkoptatta az idı. Akkor döbbent rá, már nem élt, teste ugyanúgy tett, mintha
még mőködne, de lelke és szelleme mozdulatlanul, felfedezhetetlenül hevert valahol mélyen,
legbelül, egy titkos zugban. Lehajolt, felvette a fotót, orrára biggyesztette az okuláréját.
Megriadva fedezte fel, hogy mosolyog, ismét érezte mellkasában azt a furcsa nyomást,
melytıl felgyorsult a lélegzése. Nem látta, de tudta, szemébe visszatért a fény, halványan,
pislákolón, ám visszatért.
– Csak a képzeletemben létezik – jelentette ki komoran.
A konyhába indult, már beáztatta tejbe a májszeleteket, csak ki kellett sütni. Elıvette a
nagy serpenyıt, olajat töltött bele. Hirtelen megfordult, mintha az illatát érezte volna, finom,
fahéjas illat, lépteinek finom, puha hangját hallotta, amint mezítláb oson a konyha kövén;
majd megdorgálja, hogy vegyen fel papucsot, télen a kı úgy süt, akár a jég.
– Megbolondultam. Teljesen biztos – nevetett hangosan.
A máj sercegett a forró olajban, apró olajcseppek bombái robbantak a tőzhelyen, a
csempén, de észre sem vette, forróság áradt a szívébıl. Nem hitte el. Az ember nem támad
fel. Az csak mese. Szép mese.
Ült a konyhaasztalnál, ette a frissensült májat, de nem volt étvágya; a fotót
nekitámasztotta a sótartónak. Azon kapta magát, hogy nem eszik, csak a gyönyörő nıt
bámulja, aki mosolyog, szépséges fogsora kivillan, a tekintete nem engedi, rabláncra veri,
úgy érezte, soha többé nem szabadulhat.
Este megágyazott, vitte magával a fotót is, az éjjeli lámpához támasztotta. Úgy döntött,
meztelenül alszik, ledobta magáról a törölközıt. Elszégyellte magát, a nı a fotón ıt nézte.
Elpirult. Lekapcsolta a villanyt, gyorsan bebújt a takaró alá. Zaklatott álmokkal üldözte az éj,
reggel fáradtan ébredt, amikor kinyitotta a szemét, a fotót látta meg elıször. Az oldalán
feküdt, nem volt kedve felkelni, ezer évig akart ott feküdni, nem akart mást, csak
gyönyörködni ebben a mosolyban, ezekben az igézın szépséges szemekben.
Munkahelyén szótlanul ücsörgött, nem beszélgetett a kollégákkal, néha megmozdította a
számítógép egerét, hogy eltőnjön a képernyıvédı; színes gömbök lökdösték egymást
folyamatosan, teret akartak maguknak. Néha kihúzta az íróasztal fiókját, egy pillantást vetett
a fotóra, aztán gyorsan visszatolta a fiókot.
– Elment az eszem – dünnyögte.
Munka után nem volt kedve hazamenni, lıdörgött a városban, leült egy park kovácsoltvas
padjára, elgondolkodva bámészkodott; a járókelık nem törıdtek vele, nem is sejtették, hogy a
férfi boldognak érezte magát. Nem látszódott rajta.
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Onnantól kezdve mindennap sétált a városban, úgy lépegetett a szürke térburkolaton, a
kacskaringózó járdákon, mintha csak lebegne, cipıje alig érte a földet, elkerekedett, csillogó
szemekkel, mosolyogva nézett az emberekre, akik meglepıdve, néha megriadva tértek ki az
útjából.
Egyszer összefutnak. Biztos volt benne. Nincsenek véletlenek, Rimbaud az oka, ha nem azt a
könyvet keresi, akkor nem borul le az íróasztalról az a sok felhalmozott könyv, akkor nem
repül ki a lapok közül az a fotó, amelyet valójában nem is ı kapott, nem is neki készült, csak
valahogyan hozzá keveredett. De nincsenek véletlenek.
Vasárnap volt. Délelıtt. Mindent lepakolt a konyhaasztalról, elıkotorta a szekrény aljából
a tőhegyesre faragott akvarellceruzákat, egy üvegpohárba vizet engedett, keresett egy finom,
tiszta, puha rongydarabot, a fotót nekitámasztotta a sótartónak. A vonalak elıször sete-sután
kanyarogtak a hófehér papírlapon, a rakoncátlanul szétfutó vízcseppek márványos összevisszaságban hordták szét a színeket, de nem adta fel. Már késı délután volt, mikorra
elkészült a mő. Elégedetten szemlélte. Ugyanaz a mosoly, ugyanaz az élettel, tőzzel főtött
tekintet, de a rajzon már teljes alak volt látható. Egy meztelen nı, lazán, félig ülve, félig
fekve, feszes mellek, ágaskodó mellbimbók, csábítón megemelve egyik csípıje, kicsit
felhúzva lába, szolid szeméremszırzete megbolondított volna minden férfiembert. A papír
majdnem meggyulladt, oly lobogó tőzzel égı vágy sugárzott a gyönyörő nıbıl. Imádta.
Levetkıztette, s ha már levetkıztette, akkor az övé, gondolta.
A rajzot bevitte a hálószobába, nekitámasztotta az éjjeli lámpának, meztelenül befeküdt
az ágyba. Szerelmes tekintettel bámulta, érezte a vágyat, mely ott remegett gyomrában, érezte
az ölelést, a nı édes leheletét, finom, fahéjas illatát. Boldognak érezte magát. Aztán elaludt.
Másnap bekereteztette a rajzot, ott ırizte az ágya mellett, mielıtt este elaludt, ıt látta,
amikor reggel felébredt, az elsı pillantása rögtön a rajzra tévedt. Még délelıtt lefényképezte,
az Ofotértben elıhívatta, hogy egy példányban mindig vele legyen a nı. Szerelmes volt belé.
Nem tudta, ki ı, azt sem tudta, hogy hívják, hol lakik, de érezte, meg fogja találni egyszer.
Nem történhet másképp. Már eleget élt boldogtalanul, már eleget élt úgy, hogy semmi sem
jutott neki az élet örömeibıl, mintha csak packázott volna vele a Jóisten, megcsillantott
valamit, aztán már el is tüntette, azt is visszavette, amit soha nem is adott.
– Már mindig együtt alszunk, édeske – mosolyodott el, amikor este meztelenül bebújt az
ágyába.
Hónapokon keresztül tizenhárom és fél centiméterrel suhant a föld felett, imádta az életet,
mert úgy érezte, megtalálta, meg fogja találni, akit keres, simogatóbban sütött a Nap,
kedvesebben ölelte a szellı, minden édesnek és kedvesnek tőnt.
Munka után leült egy parkban, mosolyogva bámulta az embereket, azon gondolkodott,
fızni fog este valami finomat, valami gyorsat, könnyőt; olasz tészta lesz a legjobb, az is rá
fogja emlékeztetni.
A szemközti padra leült egy fiatal pár, harminc és negyven közöttiek lehettek,
beszélgettek, nevetgéltek, aztán a nı odabújt a férfihez, vállára hajtotta fejét, ujjaiba fonta
ujjait, meg sem mozdultak, csak ültek ott, összebújva. Zavartan elkapta tekintetét, mintha
illetéktelenül meglesett volna valakit, mintha mások boldogságába kotnyeleskedett volna
bele. Felpattant a padról, elindult haza. Belépett a lakásba, berohant a hálószobába, felkapta a
képet. Kétségbeesetten rogyott le a konyhaasztalhoz, úgy érezte, becsapták, aztán rájött, ı
csapta be saját magát, egyedül ı bőnös ebben a történetben, mert elhitette magával, hogy még
szerethetı, hogy még valakinek szüksége lehet rá, hogy még neki is jut valami az életbıl.
Este befeküdt a kádba, zubogott a meleg víz, ránézett a rajzra, maga sem értette, miért
folynak szemébıl a könnyek. Semmi nem történt, csak életre kelt egy pillanatra, szépnek látta
az életet, elhitte, hogy ı is szép benne. Nem az, nem szép, be kellett látnia. Lezuhanyozott,
lefeküdt aludni. Elkerülték az álmok. Nem is mert álmodni. Nem is akart, mert mindig egyre
rosszabbnak látszott az ébredés.
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Másnap vasárnap volt. Mindent lepakolt a konyhaasztalról, elıkotorta a szekrény aljából a
tőhegyesre faragott akvarellceruzákat, egy üvegpohárba vizet engedett, keresett egy finom,
tiszta, puha rongydarabot, a fotót nekitámasztotta a sótartónak. A vonalak elıször sete-sután
kanyarogtak a papírlapon, a rakoncátlanul szétfutó vízcseppek márványos össze-visszaságban
hordták szét a színeket, de nem adta fel. Már késı délután volt, mikorra elkészült a mő.
Elégedetten és szomorúan szemlélte. A nı gyönyörő volt, ugyanaz a tekintet, ugyanaz a
mosoly, de felöltöztette, könnyő fehér ruhát adott rá, olyat, melyben elképzelte. Még mindig
vágyakozott utána, nagyon erısen, de érezte, mellkasát sőrő, erıs dróttal átszövi egy különös
érzet, hogy többé ne jusson be semmi, többé ne jusson ki semmi szívébıl.
Nézte a rajzot, gyönyörő; de más öleli, más csókolja, más hajol ölére, más fogja kemény
mellét, más oltja vágyát. Mást szeret, nem ıt. Rádöbbent, hogy a rajzok sosem kelnek életre,
a versek sosem valósulnak meg, bármennyire is szeretné az ember; lehet, hogy járna a
boldogság, lehet, csak nem jut.
Fúrt egy lyukat a falba, felakasztotta a képet a képszögre. Gyönyörő volt a nı.
Kiült a teraszra, öntött magának egy pohár száraz vörösbort, nem gondolt semmire, csak
bámulta réveteg a nyíló rózsákat és ahogy a pampafő karcsú levelei táncolnak az észrevétlen
nyári szellıben. Már nem hallotta a szívdobbanásait, már nem lüktettek az erek, nem
mozdultak az izmok. A ceruzák némán feküdtek – tőhegyesre faragva – dobozukban, a
szekrény sötétjébe számőzve.
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GİSI VALI
Nem változom
(álom, közhelyekkel)
Tudod, én már sohasem változom,
maradok önzı, és makacsul
ragaszkodom lelki kincseinkhez,
s hogy együtt nemesedjünk általuk,
reményeinkért végül magamat
áldozom.
Hiszem, hogy miénk marad mégis
minden, mi egykor veszni látszott,
ha ölelve-sírva temettünk is
gyermeket − vele jövıt,
reményt, boldogságot.
Hiszem, hogy elkísér majd végül
sok fontos emlék, ha fázós nappalokra
nem jönnek vissza soha már a lázas,
nyári esték, és örökre búcsút vesznek
az ıszi égen húzó, mélykék
füsti fecskék.
Ráhajolva az álmodó földre,
együtt olvadunk a mindenségbe,
így tőnünk el idıtlen messzeségbe,
de mindenütt leszünk; végeérhetetlen
szerelmet hirdetünk.
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KETYKÓ ISTVÁN
Itt és most

lejárt már hat éves jótállásunk
szalad bennünk a kép megállítani
nem tudjuk hiába csavargatjuk a napok
gombjait minden mi körülvesz e
szmokingfekete éjben hamis ikon csupán
itt és most kell bevallanunk hogy a szerelmet
olcsó regényekbıl ismerjük csak
bábszínházban ültek és tapsoltak gondolataink
két aktus között s ha olykor rád nem szólok
újságot olvastál volna közben
szócsatáink alatt nyögött az ünnepi asztal
megrepedtek a falak pergett a vakolat
itt és most kell bevallanunk hogy
tévedések voltak eddigi apró örömeink
zilált álmaink és ébredéseink
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MÁNDY GÁBOR
A remete
Úgy kezdıdött, hogy meghaltam. Ez önmagában még nem lenne érdekes, hiszen annyian
meghaltak már elıttem. Éppen randevúra siettem, rohantam, hogy el ne késsek, át kellett
vágnom egy nagy parkon, és egyszer csak meggörbültem, lerogytam a földre. Szívroham.
Egy ideig senki sem járt arra. De ha láttak volna, akkor sem biztos, hogy segítenek. Annyi
a részeg a parkokban.
Néhány percig tartott az egész, és máris vége lett. Végem lett. Akkor szétváltunk, a
testem és én. Hogy mi is ez az „én”, azt nehezen tudnám megmondani. Egyáltalán nem
olyasmi, amit a testbıl kiszabaduló lélekrıl gondolnánk. Például nem tudok repülni. Nem
látok semmiféle mennyországot, és nem látom a többi lelket sem. Ez valamilyen testetlen
létezés. Szem nélkül is látok, fül nélkül hallok, orr nélkül érzem a szagokat. Csak éppen nem
vagyok éhes, és nem fázom. Természetesen szexuális érzeteim sincsenek.
A testembıl nem kiröppentem, hanem csak kisétáltam belıle. Egy darabig magam mellett
ácsorogtam. Kíváncsi voltam, mi történik a testtel. Még az is eszembe jutott, hogy ha
megmentenek, az utolsó pillanatban még visszabújok bele, ugyanolyan módon, mint ahogy a
tetszhalálból visszatérık írták le a folyamatot.
De nem mentettek meg, a test ott maradt holtan, jó fél óráig észre sem vették. Végre egy
szerelmes pár sétált arra. A nı felsikoltott, a férfi pedig undorodva jegyezte meg: „Te, ez
feldobta a talpát!”
„Menjünk innen! Elment a kedvem az egésztıl” – mondta a nı. És visszafordultak.
Ekkor én is ott hagytam régi önmagamat, és elindultam kifelé a parkból, hogy elkezdjem
felfedezni a világot, egy új szemszögbıl. Hogy milyen a világ nélkülem.
Azt mondanom sem kell, hogy senki sem vett észre, rám se néztek, mindenki nyugodtan
csinálta tovább, amit csinált.
„Szóval ilyen lehetett Wells láthatatlan embere” – állapítottam meg. „İ mindenkit lát, de
ıt nem látja senki. Mi lenne, ha visszamennék a holttestemhez, és a saját ruhámba öltöznék
fel?”
Próbaképpen lenyúltam a lábam elé, hogy felvegyek egy gallyat, és kalap helyett azt
rakjam a fejemre. Tudni szerettem volna, mit szólnak az emberek, ha meglátják a levegıben
sétáló kalapot. De nem tudtam megfogni a gallyat. Persze, hiszen nincs is kezem. Nem tudok
semmit sem megérinteni. Ezt kifejezetten hátránynak éreztem a láthatatlan emberhez képest.
Az rendben van, hogy tudok menni, elıre-hátra haladok, pedig lábam sincs, de hogy fogok
bemenni egy ajtón? Meg kell várnom, míg valaki kinyitja.
Eszembe jutott az a macska, aki a bérházunk udvarán lakott, és rendszeresen ki-be járt.
Csak meg kellett várnia, hogy valaki kinyissa a kaput. Gyakran láttam a lépcsıházban, ahogy
türelmesen várt a sorára. Többször is ki- vagy beengedtem. Ilyen macska lettem én is, azzal a
különbséggel, hogy engem senki sem lát, s így az ajtót sem nyitják ki nekem. Még szerencse,
hogy bárki mellé beférek, még a liftben is, kisurranok, besurranok, anélkül, hogy gyanítanák
a jelenlétemet.
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Ennek sok elınye volt. Ettıl kezdve ingyen járhattam színházba, oda ültem, ahova
akartam, akár egy csinos nı ölébe is. Én láttam ıt, bár nem éreztem, neki pedig fogalma sem
volt róla, hogy velem osztja meg az ülıhelyét. Erotikus élményrıl persze szó sem lehetett,
kizárólag a szépségében gyönyörködhettem. De ebben az állapotomban ennek is örültem.
Bejutottam a hálószobákba, a strandon a nıi napozóba, még a sztriptízbárba is. Igaz, hogy
csak a strip, azaz a vetkızés érdekelt, a tease, az izgatás nem. Akár egy múzeumban.
Különösnek tartottam, hogy más testen kívüli lényt egyáltalán nem láttam. Vagy egymás
számára is láthatatlanok vagyunk, vagy ez az állapot csak átmeneti. Ez az utóbbi eshetıség
azt jelentené, hogy mégis lehet mennyország és pokol, de a holtak osztályozása, eligazítása,
azaz feldolgozása több idıt vesz igénybe, mint gondolnánk, azaz még nyugodtan kerülhetek a
felsı vagy az alsó részbe. Az elsı eshetıség jobban tetszett. Igaz, hogy így magányos
maradok, de legalább az eddigi cselekedeteim miatt nem lesz bajom. (Elég baj volt az is,
hogy meghaltam.)
Miután így elrendeztem magamban a dolgokat, elhatároztam, hogy egy kicsit szétnézek a
világban. Észrevétlenül körbeutazhatom a földet, erre az elızı életemben nem volt módom.
Az volt a legérdekesebb, ahogy észrevétlenül átsiklottam a repülıtéri ellenırzésen, és
felszálltam egy Qatarba tartó gépre. Egy amerikai házaspár hívatlan és láthatatlan
vendégeként bejutottam egy elegáns szállodába. Sıt, azt is megengedtem magamnak, hogy a
feleséggel feküdjek egy ágyba. Csak akkor szálltam ki, amikor elkezdtek szerelmeskedni.
Odasétáltam a fotelba, és onnan szemléltem a jelenetet. Mondanom sem kell, hogy puszta
kíváncsiságból, hiszen számomra a testiség már nem jelentett sem izgalmat, sem vágyat.
Egy ideig ezzel a házaspárral maradtam, együtt mentem velük a bazárba is. Ott ismertem
meg Harry Pitfordot, akinek magánrepülıgépe volt. Kaptam az alkalmon, amikor Pitford
meghívta a házaspárt egy sétarepülésre az öböl felett. De ebbıl lett a baj.
Már a levegıben voltunk, amikor két arab ország között kitört az esedékes újabb háború.
A légtér megtelt katonai gépekkel, és mindkét fél ránk lıtt. Eltaláltak bennünket, lángolva
zuhantunk az öböl vizébe, nem messze a parttól.
„Na, most mi lesz?” – döbbentem meg. „A házaspár nyilván meghal, de én nem halhatok
meg másodszor.” Így is lett. A pilóta és az utasai már nem éltek, mire odaért a motorcsónak.
A roncs egy ideig ott úszott a felszínen, én rajta kuporogtam. A katonák látták, hogy nincs
túlélı, és visszafordultak, én azonban különösebb erıfeszítés nélkül át tudtam szállni a
katonai csónakra.
Partra kerülvén körbejártam a tábort. Éppen ettek, néhányan a géppisztolyukat tisztították,
szerelgették. A finom lelkemmel nem sokáig viseltem el a bakahumort, a káromkodásokat.
Egy dzsip a városba indult. Felugrottam rá, remélve, hogy így emberhez-szellemhez méltó
társaságba kerülök.
A városkában céltalanul járkáltam ide-oda. Egyszer csak két elegáns hölgyre lettem
figyelmes. Az egyik éppen azt mesélte a másiknak, angolul, hogy egy barátnıjük holnap este
spiritiszta szeánszot rendez, és ı is elmegy. „Spiritiszta szeánsz?” – mondtam magamban.
„Ott a helyem!” Követni kezdtem a hölgyet. Nos, ha ı ott lesz, akkor én is. Ezt nem
hagyhatom ki.
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Kissé körülményes volt vele menni. Kacskaringós útvonalon értünk haza, és közben
számos kis üzletbe is betértünk. Otthon a szolgálólány beengedett bennünket. Nemsokára a
férj is hazaérkezett. Akkor végig kellett hallgatnom egy unalmas beszélgetést – a nıi táskák
választékáról és a többi hölgy rossz ízlésérıl egyrészt, a kıolajipari részvények
áringadozásáról és a politikai helyzetrıl másrészt. A feleség megemlítette a holnap esti
szeánszot is, de a férjet ez nem érdekelte. „Oda majd egyedül mész, darling” – mondta, nem
sejtve, hogy én leszek a kísérıje.
A kutya bejött, és szaglászni kezdett. İ rögtön megérezte, hogy valami nincs rendben.
Rám nézett (arra pontra a levegıben, ahol a betolakodót sejtette), és nyüszített.
„Mi ütött beléd, Harvey?” – kérdezte tıle a ház ura, megvakarta a kobakját, és kiküldte az
udvarra. Onnan is hallani lehetett a panaszkodását. Abban a fájdalmas hangban nyilván az is
benne volt, hogy tud valamit, de nem hisznek neki.
Udvariasan odaültem a vacsorához, de természetesen semmit sem ettem. Nem volt
gyomrom. És különben sem voltam, mert nem is lehettem éhes. Ha tudtam volna enni, akkor
is csak pánikot okoztam volna, hogy az étel csak úgy eltőnik az asztalról.
Lefeküdtünk. Most is a feleség ágyába feküdtem bele. Ezúttal nem kellett tartanom a férj
szerelmi vágyától. Ahogy lefeküdt, a fal felé fordult, és el is aludt.
Másnap szétnéztem a házban. Szépen berendezett otthon volt, a háziasszony mindent
rendben tartott. Az udvaron Harvey dühösen fel- és felugatott, de a jelzését ezúttal sem vették
komolyan.
Délután négy óra körül indultunk el a szeánsz színhelyére. Ott végighallgattam a hölgyek
unalmas csevegését. A tea végén eljött az én idım. Elkészítették az asztalt, nagy izgalommal
ülték körbe, aztán leoltották a villanyt. Csak a nehéz függönyökön szőrıdött át némi fény.
„Szellem, itt vagy?” – kérdezte a háziasszony. Nekem nagy fejtörést okozott, hogy
hogyan adjak választ, és hogy hogyan magyarázhatnám meg a létezésem ellentmondásait
nekik. Nem volt kezem, amivel kopoghatnék. De furcsa módon a kopogást elı tudtam idézni.
„Igen is meg nem is” – hangzott a válaszom. (A kopogást a háziasszony tolmácsolta, és
én éreztem a hangján a meglepıdést. Most társalgott életében elıször egy igazi szellemmel.)
„Hogy hívnak?” – kérdezte a hölgy. A többiek feszülten figyeltek.
„Szellemnek” – válaszoltam. Ezen meglepıdtek.
„Mit üzensz nekünk?”
„Az élet: halál. A halál: feltámadás.”
Zavartan néztek egymásra, néhányan felszisszentek.
„Meghaltál?”
„Részben. Voltam, és vagyok.”
„Hol?”
„Köztetek.”
Valaki azt javasolta, hogy kérdezzenek a túlvilágról.
„Van mennyország?”
„Nem tudom.”
„Van pokol?”
„Nem tudom.”
„Hol voltál, mielıtt megidéztünk?”
Itt, ebben a szobában.”
„Más szellem is van itt?”
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„Nem tudom. Nem látok más szellemeket.”
„Hogy kerültél ide?”
„Azzal a hölggyel együtt érkeztem, akinek a Harvey nevő kutyája van.”
Mindenki a szóban forgó hölgyre nézett. A hölgy elvörösödött. „Errıl nem tudtam” –
mentegetızött.
„Innen hova mész?” – akarta tudni a háziasszony.
„Még nem tudom” – válaszoltam.
Akkor a háziasszony felkapcsolta a villanyt. Rettenetesen fel volt dúlva. A vendégei
izgatottan, egymás szavába vágva tárgyalták a történteket.
Egy másik részvevı, akit Dorothynak szólítottak, taxit hívott, mert már nem tudta
elviselni a feszültséget.
Megjött a taxi, én is beszálltam. De út közben úgy döntöttem, hogy inkább az arab
sofırrel maradok. Az ı otthona érdekesebbnek ígérkezett. Amikor Dorothy kiszállt és fizetett,
én maradtam.
A taxis rádión beszélt valakivel, de arabul, és én egy szót sem értettem belıle. De az
események váratlan fordulatot vettek.
Egy sötét helyen álltunk meg, két suhanc szállt be, egy betömött szájú kamaszlánnyal,
akit ott az autóban mind a ketten megerıszakoltak. A sofır ebben nem vett részt, csak eltette
a pénzt. Szörnyő volt látni a történteket és hogy nem vagyok képes rá, hogy
közbeavatkozzam. Még a rendırséget sem tudtam értesíteni.
Elegem lett ebbıl a tehetetlenségbıl. Az utasokkal együtt én is kiszálltam, hogy
kiszellıztessem a fejem. Jobban mondva hogy megnyugodjak, hiszen sem fejem nem volt,
sem a levegıvel nem tudtam volna mit kezdeni tüdı nélkül.
Kerestem egy néptelen helyet, és átgondoltam a helyzetemet. A világban elıforduló
mérhetetlen sok gonoszságot nem tudnám megakadályozni. Az élıkkel való kommunikáció
egyetlen módja a szeánszon való szereplés, de az is korlátozott, s ráadásul ilyet nem is tudnék
szervezni.
Aki él, az szenved, de van némi beleszólása a dolgok alakulásába. Aki meghalt, az a jelek
szerint tovább létezhet, de csak tehetetlen nézıje lehet az eseményeknek. Fizikai fájdalom
már nincs, de a – ha szabad ezt a szót használni – lelki fájdalom annál nagyobb. És
kezelhetetlen. Nem volt elég meghalnom, kénytelen leszek a világból is kivonulni.
Remete leszek, elbújok. Egy közönséges remete csak látszatra bújik el, hiszen amikor a
falubeliek élelmet hoznak neki, hogy éhen ne haljon, az a kapcsolat valamilyen formája,
akkor is, ha szemtıl szembe nem is látják egymást. Én vagyok az igazi remete. Ételre, italra
nincs szükségem, a jámbor lakosokon még imádkozással sem tudok segíteni. Senki sem lát
engem, teljesen egyedül élem meg ezt az élet utáni fura és üres létezést.
Amire rájöttem, azt semmilyen módon nem tudom megosztani veletek. Aki meghalt, az
örökre be van zárva a testetlenség burkába.
De hát ezt majd ti is megtapasztaljátok.
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
...szeretem csípıs-fanyar élceit...
...szeretem csípıs-fanyar élceit,
ahogy főszerré lesz a közös konyha
mély légkörében, vidám érveit
pocakja mellett, mely nı, nemhogy fogyna
s foghíjas mosolyát, míg gondosan
felkészíti a levest; pontosan
mérve anyagot, idıt. Kopott rongya
nyomán vegytiszta havas tájként dereng
a tőzhely ha folt csöppen s az ételt
szemlélve úgy érez elégtételt,
mint egy naiv, ki mőalkotást teremt.
De néha, mintha nem látna senkit:
csak ül és szemüvege mögül mereng
maga elé hosszan... Nem szól semmit...

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
Damoklész kardja alatt ciklusból
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A. TÚRI ZSUZSA
(Pokróc és feszület)
Csak a csillagtalan éj
durva pokróca borul
sokatmondóan
csúszva szúrósan
a nyújtózkodó tájra
az útszéli fák
elmosódott
feszületekként
magasodnak
fölénk s nem nézünk egymásra
csak megyünk
megyünk
megyünk
együtt
mint mindig.

Nekünk
nincs már mit mondanunk.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
Napok nélküled
Tudod, a távolság
nem kényszeríti térdre
a szeretetet, mert az
bennünk ragyog,
még ha zivatar ver is,
arcunkon végigcsorognak
vágyaink, ha hókristály hull
talpunk alá, tapossuk az
egymás nélküli napokat,
én kikészítem tányérodat
akkor is, ha nem vagy velem,
s ha tükörbe nézek
szememben téged látlak.
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SZ. PİRDY MÁRIA
Képeslapok Angliából
Birmingham
A várost korábban részletesen bemutattam, most egy Birmingham-i kis verébfióka nem
mindennapi történetét írom le.
Szultán, unokánk bengáli cicája, aki neve ellenére már nem tarthatna háremet, verébfiókát
fogott a kertben, amit azon mód behozott a nappaliba a macskanyíláson keresztül. Miután
bemutatta a zsákmányát, elkezdett játszani vele. Kiengedte a szájából, a kis állat arrébb
szökkent, de a következı pillanatban ismét Szultán szájában volt. Mire a látványtól
magunkhoz tértünk már megint eldobta. Elsıként ugrottam fel és galád módon elvettem elıle.
Megvizsgáltuk, hogy hagyott-e a macska foga nyomot rajta, vérzik-e valahol. Az egyik
szárnyát kicsit esetlenül tartotta, más (szembetőnı) sérülést nem láttunk rajta. Puha kendıbe
takartuk, és így ırizte Lizi unokánk az ölében, míg mi azon tanakodtunk, mit tegyünk vele.
A nyitott ablakból hangos csipogást hallottunk. Kimentünk és láttuk, hogy a kerítés
mentén, a szomszédban nıtt almafa magas ágán a veréb kiabál kitartóan, hangosan. Úgy
gondoltuk, csakis a kisveréb mamája lehet, aki így keresi eltőnt fiókáját. Kis mőanyag dobozt
kerítettünk elı, kibéleltük fővel és felkötöttük a kerítéshez közeli behajló ágra. Reméltük,
hogy a mama csipogására válaszolni fog a verebünk. İ azonban olyan sokkos állapotban
lehetett, hogy tudott megszólalni. Amikor végre észrevette ıt a mamája, ágról ágra közelebb
röppent hozzá, majd hirtelen elrepült. Vártunk egy darabig, mivel semmi nem történt,
elhatároztuk, hogy a fiókát dobozostól a falazott kerítés folytatásában növı sövénykerítés
tetejére rakjuk. Oda ugyanis nem tud felmenni Szultán, annyira szúrós és magas a sövény
függıleges fala.
Vártunk, hátha hívó jelet ad a kismadár, de hiába. Már éppen be akartunk menni a
lakásba, amikor ismét megjelent a verébmama, kereste a faágon a dobozt, egyáltalán nem
nézett a sövény felé. Hosszas csipogás után újra elrepült.
Álldogáltunk, és sajnálkoztunk, hogy elszúrtuk a „családegyesítést” a doboz áthelyezése
miatt. A jó szándék elhibázott lépésnek bizonyult. A kicsi, miután magához tért, addig
fészkelıdött a dobozban, hogy kipottyant belıle, a kerítés túlsó oldalára, a szomszédba. Csak
reméltük, hogy túlélte földre zuhanást, és a macska sem talál majd rá.
Másnap délután kimentem a kertbe elbújt málnaszemek után kutatni. Látom ám, hogy
Szultán vadász lesben lapul és a málnabokor aljába nyúlkál a mancsával. Csipogást hallok, és
már látom, hogy a bokorból verebet halászott ki. A veréb váratlanul az orrába csípett, és ı
meglepetésében elengedte. Az áldozat abban a pillanatban arrébb ugrott, a közeli sövényhez.
Ez volt az én pillanatom, megfogtam a verebet, ı meg „hálából” az ujjamba csípett.
Kiabáltam a családnak, hogy Szultán megint verebet fogott! Akkorra már mindenki kint volt
a kertben. Lizi elkérte tılem a kis madarat, és megállapítottuk, hogy hihetetlen, de ez a
tegnapi veréb, mert az a szárnya, amelyik már tegnap is kicsit csálén állt, most is ugyanolyan
volt. Élénk volt a szeme, sokkal élénkebb, mint tegnap, amikor a dobozba tettük. Örültünk,
hogy ismét megúszta! A kis buta közben menekülni akart, olyan hevesen tette, hogy
kicsúszott Lizi kezébıl, leesett a földre. Utána, sajnos elég bágyadtan nézett ki. Szegény
unokánk kétségbeesetten mondogatta, hogy miatta fog meghalni a kismadár. Hiába akartuk
levenni róla a felelısség terhét, vigasztalhatatlan maradt. Próbáltuk megitatni a madarat
ásványvizes palack kupakjából, nem sok sikerrel. Tudtuk, a lakásban csak úgy tarthatjuk, ha
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védett helyet találunk neki, amihez nem fér hozzá a macska. Végül a macskahordozó alját
béleltük ki fővel, elébe tettük a „vizes tálkát”, de ı bágyadtan kuporgott a hordozó végében,
nem reagált semmire.
A lányomék felhívtak egy ismerıs állateledelt árusítót, akitıl Lizi békái számára
vásárolták a tücsköket, és tanácsot kértek, mivel lehetne megetetni a verebet. Élı tücsköket
hoztak, meg azt a tanácsot kapták, hogy macska ropit áztassanak be, pépesítsék, az is
megfelelı eleség lehet. Az itatást nem tanácsolta, mert ezek a fiatal állatkák még nem isznak
vizet, a szülıktıl kapott eleség elegendı folyadékot biztosit a szervezetüknek. Szultán
közben belopakodott a hálószobába (ahová egyébként tilos neki bemenni), és lepofozta a kis
öltözıasztalkáról a hordozóját, annyira meg akarta kaparintani a verebet. Szentül hittük, hogy
szegény kis állat nem éri meg a másnapot. Csipesszel próbáltunk morzsányi falatkát
megetetni vele, de hiába tartottuk oda, nem nyitotta ki a csırét. Rájöttünk azonban, hogy a
csıre két oldalán lévı sárga csík érintése pl. főszállal csırtátásra készteti. De igazán soha
nem sikerült a szájába dugni egy csipesznyi adagot sem Talán néhány morzsácska mégis a
csırében maradt.
Másnap még élt, sıt az ásványvizes palack kis koronazárójában tálalt pépet valószínőleg
megette, mert nem láttuk darabkáit a főben. Lizi csipesszel tücsököt tartott eléje, és hiszed, ha
nem, kedves olvasó, egymás után négy darabot befalt. Egyszerre ennél többet nem mertünk
adni, nehogy túlegye magát. Néhány óra múltán még újabb négy tücsköt fogyasztott el.
Miután a felhívott állatorvos majdnem kinevette Lizi anyukáját, hogy veréb mőtéttel nem
foglalkoznak, telefonon megkereste azt az állatmenhelyet, ahol vagy nyolc évvel ezelıtt
fogadták ıket, és Lizink Vicky nevő kisrókát simogathatott, az állat gondozójának
felügyeletével. Akkoriban unokánknak róka volt a kedvenc állata, állandóan rókákat rajzolt,
és anyukája születésnapi meglepetés-ajándékként szervezte meg neki a rókasimogatást.
A Stafford County Animal Shelter állatmenhely olyan intézmény, amely ideiglenes és
biztonságos menedéket kínál a kóbor és elveszett állatoknak, valamint a megunt állatok
számára. Továbbá fogadja a beteg és sérült állatokat, valamint olyanokat, akiket hatóságilag
elvettek (de megfelelıbb szó a „megszabadítottak”) gazdájuktól a rossz bánásmód miatt, és
akiket majd megfelelı kezelésekkel és foglalkozásokkal örökbefogadásra készítenek elı.
Mivel "nyitott befogadási" menhely, nem utasít el egyetlen, a megyébıl bevitt állatot sem.
A menhely rögtön igent mondott, ık vállalják, csak vigyék ki hozzájuk. Ez az
állatmenhely B’ham-tıl kb. egy órányi autóútra van. Az ottani állatorvos megvizsgálta a
madarat, talált a szárnyában két bolhát, amit eltávolított. Azt mondta, ez olyan bolhafajta,
amelyik nem hagyja el a gazdaállatot, addig szívja a vérét, míg az el nem pusztul. A fiatal
madarak ugyanis még nem tudják eltávolítani magukból az ilyen élısdieket. Ez többek között
a verébszülı feladata. Vagy hozzáértı felnıtt kéz ebrudalhatja ki onnan az élısködıt, mint
ahogy az állatmenhely orvosa tette. A veréb szárnycsontja kissé elfordult, mondta a doki,
ezen nem lehet segíteni, ezért élete végéig védelemre fog szorulni. Van egy nagy röptetıjük,
folytatta, benne él egy maradandóan sérült veréb. A röpdében jól el lesz ı is, és társaságban
töltheti a napjait. A tapasztalatuk szerint valószínőleg valamilyen szinten még repkedni is
megtanul majd.
Ez a kis állat életre van ítélve, mondtuk megkönnyebbülve, ennyi megpróbáltatás után
nem is lehet másképp
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA
VIHAR NAXOS SZIGETÉN1
(küzdı lélekkel)
regényrészlet

Egyik márciusi délután, ahogy ültem a dolgozószobámban és azon igyekeztem, hogy
viharos érzelmeimet, meg csapongó gondolataimat legalább arra a röpke fél órára
megzabolázzam, míg a legsürgısebb s már végképp halaszthatatlan munkáimat s ez
elsısorban a határidıs cikkekre vonatkozott be nem fejezem, csöngettek.
A lakásban napok óta egyedül voltam már: Ágnes Mama az unkáira vigyázott a Víg utcai
házban, mert Ica kórházban volt, Dancs Ferkó a sokadik alkoholelvonóját töltötte Nagyfán,
Miklós Apu Pesten intézte a nyugdíját, s pár napot ezért Lajos bátyjánál és családjánál töltött
Óbudán.
Kéti teljesen váratlanul robbant be hozzám.
Lehetett egy éve is annak, hogy utoljára találkoztunk, a szülei temetésére én is leutaztam
a Kecskemét melletti tanyára, s ık ketten Lacival lent is maradtak, hogy intézzék a birtok és a
ház eladását. Hajni már elmúlt tizennyolc éves, így szülıi engedély nélkül költözhetett össze
a vılegényével. Akerman Jánost kedves, szorgalmas sváb gyerekként ismertem még
Kövesdrıl. Állatorvos lett belıle, s elıbb a tsz-ben, késıbb (a fuzionálást követıen) pedig a
MÁG-ban dolgozott.
Nem gyakran, de be-benéztem a fiatalokhoz, utoljára talán éppen pár napja jártam náluk.
Kéti és Laci még mindig vidéken tartózkodtak, amennyire én tudtam mindketten fizetés
nélküli szabadságon, mert a tanyára egy év alatt sem találtak vevıt, s addig is gazdálkodtak
rajta… Jó elgondolás volt, meg kell hagyni.
– Gabikám, az én istenem éltessen még nagyon sokáig a 38. születésnapodon! – hadarta
gyorsan és megcsókolta az arcomat, majd a kezembe nyomott egy díszdobozos üveg bort.
– Köszönöm, Kéti. Laci? Nem jött veled?
– Nem. Sok a jószág, nem lehet otthagyni ıket.
– Igaz…
– S te? Egyedül élsz, még mindig? – villantotta rám sötét szemeit.
– Nem. A szüleimmel.
– Nem rájuk gondoltam…
– Hát?
– A szerelmedre.
– Van nekem olyan – adtam az ártatlant, széles vigyorral.
Úgy tett, mintha nem hallotta volna. Tovább mondta a magáét.
– Nem a lányomtól tudom, amit tudok… Hajni imád téged, dehogyis mondana egy rossz
szót is az ı „Körikéjére”?! Viszont a Kórház minden dolgozója jó ismerısöm s kéretlenül is
szállítják a híreket…
– No, legalább… biztos forrásokból tudhatod: nem élünk együtt Mayával mondtam és
otthagytam képemen a derős vigyort.
1

Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete
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– De együtt vagytok?…
– Amikor csak tehetjük. De most megbocsáss… Nekem még rengeteg dolgom van, Kéti.
– Mikor beszélgethetünk? – kérdezte.
– Meddig maradsz itthon?
– Talán pár hétig. Sok mindent kell elintéznem. Lacival úgy döntöttünk, hogy
gazdálkodni fogunk… Most én számolom fel az itteni életemet, aztán ı jön és teszi ugyanezt
a saját dolgaival.
– Remek. Tehát újra vidéki lány leszel?
é Asszony… – javított ki, hangsúllyal.
– Oh, pardon… Asszony… – javítottam, szintén hangsúllyal.
– Haragszol?
– Miért?
– Hogy nem jövök vissza.
– Dehogy haragszom. Örülök, hogy boldog vagy és Lacival jól megértitek egymást. Sok
sikert kívánok, s tudom munka is lesz bıven abban, ha majd gazdag birtokosok lesztek.
– Nem is hiányoztam, ugye?
– Hiányoztál. De ha egy évet kibírtam nélküled, a többi százegyet már játszva ki fogom
bírni?! – jókedvően mondtam, de én is éreztem mennyire erıltetett volt az a jókedv akkor…
Rágyújtottam, ıt is megkínáltam. Néhány pillanatig szótlanul fürkésztük egymást a
cigarettafüstön át. Láttam rajta, hogy nyugodtabb, mint amikor utoljára együtt voltunk,
mintha az, hogy végre megértette: én már elengedtem, valami olyasféle megkönnyebbüléssel,
ürességgel telítette volna meg, mint amire jó elıre felkészült és ezért nem is okozott
semmiféle megrázkódtatást benne. Ugyanakkor tudtam megéreztem!, hogy mit akar tılem.
Egy utolsó egy legutolsó szerelmes éjszakát cserébe a szabadságomért. Végsı soron az nem
is lett volna elviselhetetlen mi több, nyílván arra is képes lett volna, hogy az egekbe röpítsen
(mert szenvedélyessége már kamaszlányként sem ismert határokat?!) és biztos, hogy nekem
is jó lett volna…
Ha akarom.
De én nem akartam.
És nem Maya miatt.
Nem.
Önmagam miatt.
Ha kibírtam egy évet nélküle, mert be kellett fejezni úgyis, miután férjhez készült menni,
akkor maradjon befejezve, lezárva egy gyönyörő bár olykor csúnya féltékenységi
jelenetekkel tarkított szakasza az életemnek. Ez volt az elhatározásom és megmásíthatatlan
döntésem is. Csakhogy akkor én még alig-alig sejtettem valamit az ÉGIEK sakkozási
szenvedélyérıl…
Amikor Kéti néhány perc múlva megszólalt, halkan beszélt, szavai mégis kibírhatatlanul
visszhangoztak a csendben: lassan, irgalmatlanul hatoltak belém szomorúságuk, igazságuk
ellen nem szólhattam, nem tehettem semmit.
– Gondolhattam volna… Elıbb indítják meg könyörgéseim a kısziklát, mint a te szívedet.
És… és tudod ez szörnyő… mert… – tétovázott a hang, elnyújtózott a „mert” , mint valami
jajszó: hírtelen fájdalmasan csendült fel újra, mert én érzem: már semmit sem jelentek neked.
Ez persze nem volt igaz. Így! nem volt igaz!
– Nézd, Kéti… – mondtam, – te egy éve közölted velem, hogy talán férjhez mégy mégis,
de tudnod kell és tudod is, hogy nem ezért, nem Árki Laci miatt lett vége a mi szerelmi
kapcsolatunknak. Ugye, tudod, Kéti?
– Persze. és nem is a szép Maya hercegnı miatt felelte némi éllel a hangjában, majd
megkérdezte:
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– Akkor végül is ki miatt? Mi miatt? Tudod egyáltalán?
– Igen, Kéti. Talán tudom…
Elárulnád nekem is?
– Szívesen, ha végighallgatsz. Ezredszer fogod hallani már tılem… Amikor…
– Várj, Gabi, várj! Elıbb még én szeretnék neked elmondani valamit. Valami fontosat.
Aztán, ha úgy gondolod, hogy még mindig meg akarod magyarázni, akkor
megmagyarázhatod. Rendben?
– Oké, Két. Hallgatlak…
– Nem itt akartam elmondani és nem ilyen körülmények között, de te kényszerítesz rá.
Hát jól figyelj arra, amit most hallasz: Árki Laci valóban megkérte a kezem, csakhogy nekem
eszem ágában sincs feleségül menni hozzá. Nem vagyok szerelmes belé, de becsülöm, hogy
kiáll mellettem, hogy bármikor számíthatok rá, amit rólad sohasem mondhattam el, mert te a
nagy korlátlan szabadságodat szent Klárán kívül meg nem osztottad senkivel, s a jövıben
sem tennéd, tudom. Én meg nem tudok úgy élni, hogy folyton azon kelljen agyalnom, kivel
és hol hentereg az én egyetlen szerelmem, s rettegnem azon, hogy egy szép nap ebbe úgyis
beleırülök. Én szálltam ki ebbıl a kapcsolatból, Gabi, nem te, ahogy ezt képzeled!
Kiszálltam…? Nem, kiugrottam a soha meg nem állítható „körhintádból” és kevésen múlt,
hogy halálra nem zúztam magam. Valami csoda folytán életben maradtam, látod… És
eljöttem hozzád, hogy szépen búcsúzzunk el egymástól örökre. Mert, ahogy már mondtam:
hazaköltözöm végleg, a Kunságba. Laci akár marad ott, akár nem, az ı döntése lesz. Csak
egy utolsó éjszakát akartam eltölteni még veled, kettesben. Hogy legyen egy
„Hattyúdalom”… Hisz „megölték” az egyetlen, igaz szerelmemet, téged Valent Gabi…
Döbbenten néztem rá.
– De Két..?! Én életben vagyok!
– Számomra meghaltál. Csak így tudom elviselni, ha el tudom majd valahogy a
hiányodat. Hogy „halottnak” képzellek.
Juj! Ez morbid! gondoltam s már nyoma sem maradt képemen a derős vigyornak. S hogy
ıszintén megdöbbentem, attól Kéti elbizonytalanodott. Láttam, hogy nagy erıvel uralkodik
magán. Nagyon gyorsan kezdett el beszélni azt mondta, úgysem tudok változtatni a
döntésén, s amit elhatározott csak azért határozta el, hogy nekem megkönnyítse a szakítást
nekem könnyítse meg!! végtére is nem várhat tılem minimális áldozathozatalt sem, s erre rá
kellett döbbennie ennyi év után. Hát rádöbbent.
– Nem maradhatnék mégis életben, kicsi Két, a szívedben is? kérdeztem és
rámosolyogtam.
Kerülte a pillantásomat, amikor azt mondta:
– Gondolkodni fogok rajta, megígérem.
Ennyi nekem már elég. Köszönöm. Hálából meghívlak a hétvégi szülinapi bulimra, F.be.
Annáéknál lesz megtartva, mert addigra már hazajönnek az ıseim… Ugye eljössz, kicsi Két?
Akkor elsírta magát.
Felálltam, odaléptem hozzá és gyengéden magamhoz öleltem. Mégsem próbáltam
vigasztalni szavakkal , mert ugyan mit is mondhattam volna neki?
Csak simogattam, csókolgattam könnytıl ázott pici arcát, reszketı ajkait és olyan vad
fájdalom szorította, markolta össze a szívemet, amitıl az ájulás környékezett.

Folytatjuk…

89

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2018. VIII. évfolyam 3. szám

HOLÉCZI ZSUZSA
De jó is adni!
Gábris tanító úr lassan sétált a falu szélén, a havas fenyıkkel szegélyezett út mentén. Téli
szünet volt, diákjai javában készülıdtek a karácsonyi ünnepségre, melyet a kultúrházban
rendeztek. Örömmel gondolt rá, hogy ezen a délutánon milyen sok embernek fognak örömet
szerezni – mivel a diákok nemcsak a szüleiket, hanem a nyugdíjasház lakóit is vendégül
látják a karácsonyi ünnepségen. Amint lépdelt a hóval borított, kitaposott úton, és elnézte a
fenyves fölött tornyosuló súlyos, szürke felhıket, arra gondolt: az idén már biztosan fehér
karácsony lesz, és már elıre örült, hogy ha megérkeznek az unokái, milyen jó lesz velük hó
csatát vívni az erdei tisztáson. Ahogy haladt a hóval borított kertek mellett, idınként
megcsapta orrát a házakból kiszőrıdı finom illat: fahéj és gyömbérfelhık úsztak a légben –
és ı boldogan szívta magába a karácsony illatát. A házak nagy része színes fényfüzérekkel
volt díszítve: szinte mindenütt készülıdtek már az ünnepre. Meg-megállva gyönyörködött a
kis cserháti falu szépségében, és eszébe jutottak Reményik Sándor sorai, melyeket épp a
szünidı elıtt olvasott fel diákjainak: „A fellegek a fenyık álmai. Az ágak között
megrekednek, azután futásnak erednek, vagy halkan suhannak tovább”.
Megszokott sétáját most a temetı melletti úton, az un. „öreg soron” folytatta, ahol bizony
sokkal öregesebb, kopottabb házak álltak, mint ahol az imént sétált. Ezeken a házakon
látszott a szegénység, az elhagyatottság: gazdáik megöregedtek, magukra maradtak,
legtöbben nem bírták már rendben tartani az egykor takaros portáikat. A tanító úr szomorúan
gondolta arra, hogy itt bizony nagyon sokan magányosan, csak egy kis lámpás vagy gyertya
mellett üldögélve töltik a szentestét. Akinek nincs kit várnia annak bizony inkább teher az
ünnep, mint örömforrás.
Az egyik kertbıl halk köszöntés hallatszott, és ı a kalapját megemelve, sietve viszonozta
az idıs ember köszönését. Mindig szívesen állt meg beszélgetni, hiszen tudta, hogy ezek az
idıs emberek örülnek minden jó szónak, érdeklıdésnek. Ahogy ott beszélgettek – csak úgy:
kerítésen át - Sándor bácsival, aki épp a madáretetıt öltötte újra, a szomszédos kertbıl is
motoszkálást hallott. Odanézve látta, hogy egy hétrét görnyedt öreg néni épp némi tüzelıt
próbál összeszedni a fészerben, de látszott rajta, hogy már az üres szakajtót is nehéz neki
megtartani reszketı kezében, nemhogy azt még gallyakkal megrakva bevinni. Sietve
elbúcsúzott hát eddigi beszélgetıtársától, és jó hangosan beköszönt a nénihez, megkérdezve:
tudna-e neki segíteni - de bizony válasz nem érkezett. A néni valószínőleg nagyot hallott már,
vagy el sem hitte, hogy ıt szólítják meg, mert fel sem nézett, hanem a nyalábjába győjtött
gallyakkal –a szakajtót hátrahagyva – becsoszogott a házba, amelyben csak egy nagyon
halvány fény: valószínőleg egyetlen gyertya pislákolt.
Sándor bácsi – aki még mindig kint idızött a madáretetınél – elmondta a tanító úrnak,
hogy szegény Rózsi néni nagyon nehezen bírja már magát, de eddig legalább nem volt
egyedül, mert ott volt neki Bodri kutyája – akit viszont a napokban el kellett altatni. Sándor
bácsi volt az, aki segített elhantolni, és bizony még az ı könnye is kicsordult, amikor látta,
hogy siratja a néni az ı öreg jószágát.
A Gábris úr szíve összeszorult, amikor arra gondolt, milyen nehéz is az öregség annak,
aki egyedül van! Úgy érzete, tennie kell valamit. Sietve folytatta sétáját, és hazaérve
megkérte a feleségét: készítsen már össze egy kosárba némi süteményt, egy kis sült csirkét,
meg egy kis finom puha cipót, hagy vigye el ı azt az ünnepségre menet a Rózsi néninek oda
a falu végébe. Klárika nem tétovázott: a kosárba elıbb egy puha, meleg, maga kötötte
mellényt hajtogatott bele, arra pedig egy sor almát helyezett, amire konyharuhát terített, és
arra halmozta a karácsonyi finomságokat – megtoldva pár szem naranccsal meg
szaloncukorral. Gábris úr elégedetten nézegette a takaros csomagot, és közben azon
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gondolkodott, hogyan lehetne még nagyobb örömet szerezni a néninek? Végül eszébe jutott,
hogy felhívja az egyik diákjának a szüleit: van-e még azokból a helyes kiskutyákból,
amelyeket el akartak ajándékozni pár hete? Szerencséje volt: egy kutyus még nem talált
gazdára. Elmesélte, hová szeretné vinni a kiskutyát, és Andris egy órán belül boldogan
vezette át hozzájuk Pajtást, aki egy szép kis növendék pumi volt.
Korán esteledett, így már majdnem szürkületben ért oda a tanár úr Rózsi néni kertjéhez.
Tétovázott: mi tévı legyen? Nem akarta azt, hogy a néni szabadkozzon meg hálálkodjon,
ezért azt találta ki, hogy az alacsony kertkapun átemeli a kutyát, és a madzaggal – amin idáig
vezette – odakötötte a kapuhoz. A kosarat, meg egy szatyorban a kutyaeledelt a kertkapu
lécére akasztotta, és jó hosszasan csöngetett. Ezután elhúzódott a borostyán takarásába, és
várta, hogy a néni kinyissa az öreg viskó keskeny bejárati ajtaját. Elég sok idı telt el, mire
meglátta, hogy a néni rossz, öreg papucsában a hóban csoszogva odaér a kertkapuhoz, és
reszketve lehajolt a kiskutyához. Hallotta, amint beszélt hozzá, nem értette, pontosan, hogy
mit, de mintha korholta volna, hogy hol csavargott, milyen régen várja már, hogy
hazajöjjön… mintha nem vette volna észre, hogy ez a bohókásan bukfencezı és ugrándozó
kis állat egy másik kutya, nem az ı Bodrija. A néni végül felegyenesedett, hogy eloldja a
madzagot, és ekkor meglátta a csomagokat. Elengedte a kutyát – aki ettıl ırült rohanásba
kezdett az udvaron – és reszketı kézzel leemelte elıbb a kosarat, majd a szatyrot is a kapuról.
Lassan, botladozva becipelte az ajándékot, a tanító úr pedig elindult az ünnepségre, ahol már
várták a diákjai.
Másnap ebéd után Gábris úr újra sétára indult, de most a rövidebbik úton ment az „öreg
sor” felé. Hajtotta a kíváncsiság, fürkészı szemmel nézett be az elvadult, zegzugos kertbe:
vajon megvan-e a kutya, ırzi-e a gazdáját? Ahogy a kerítéshez ért Bodri Pajtás
kötelességtudóan megugatta, majd boldog csaholással szaladt, hogy értesítse gazdasszonyát:
valaki áll a kapuban. A kertkapun – kívülre akasztva – ott lógott a tanító úr kosara, benne pár
marék dió, meg egy réges-régen beszáradt, kissé penészes baracklekvár. Rózsi néni meg
akarta hálálni a jótevınek az ajándékot – de nem talált mást, hát az ısszel az út mentén
összeszedett diót, meg a kamrában ırzött lekvárt adta oda. Hályogos, öreg szeme nem látta
már, hogy a lekvár vele együtt nagyon megöregedett, ı csak arra gondolt, nem adhatja vissza
üresen a kosarat!
A tanító úr lopva szétnézett: látja-e valaki, hogy leakasztja Klárika kosarát a kertkapuról?
Nem akarta, hogy kiderüljön a bıség-kosár titka, azt szerette volna, ha kettejük titka marad
Klárikával, hogy ezen a karácsonyon kivel osztották meg ünnepi vacsorájukat. Szapora
léptekkel távolodott a háztól, és már épp befordult a sarkon, amikor a vasútállomásról
hazafelé tartó Sándor bácsi megállította:
– Képzelje tanító úr, mi történt! Reggel átjött hozzám a Rózsi, azt mondta, amíg aludt,
csoda történt, meglátogatta egy angyal, és visszahozta a Bodrit. No, gondoltam, meghibbant a
Rózsi! Szegény feje elfelejtette, hogy nem elkóborolt, hanem eltemettük a kutyáját? De İ
csak erısködött, hogy menjek, nézzem meg, ott a Bodri az udvarba, és hogy az az angyal
hozott ám neki mindenfélét, még kalácsot is! Nem akartam neki hinni, azért a kertkapujáig
kísértem – és láss csodát: egy fajin kis kutya tényleg ott szaladgál a mámi udvarán! Nem
tudom, ki vitte oda – de nagy jót cselekedett vele, az biztos, mert ez a szegény asszony most
újra élni akar. Azt mondta, ha a Bodri nem támadt volna föl, ı bizony még ezen a télen utána
ment volna, de így most dolga van, nap mint nap etetnie kell ezt a kis haszontalant.
Gábris úr vidáman tért haza a sétáról, a kosarat boldogan adta át a néni ajándékával a
párjának, és Klárikának bizony könny szökött a szemébe a történtek hallatán. „De jó is adni”
mondta, és magához ölelte a férjét, akivel immár negyven éve jóban, rosszban együtt vannak.
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FÖLDESDY GABRIELLA

MANNHEIM
Az 1960-as évek második felében jártunk, amikor korábban – tíz-tizenegy évesen –
szerzett német tudásomat fel kellett újítanom praktikus okokból: keletnémetekkel
ismerkedtünk meg balatoni nyaralásunk során, várható volt, hogy elıbb-utóbb meghívnak
magukhoz látogatóba. Csekély német tudásomat tulajdonképpen szégyelltem, ezért
némettanárt kerestem.
Óhajom igen hamar teljesült. Kaptam egy címet, amely közel volt Frankel Leó utcai
lakásunkhoz. A VI. kerületi Nagymezı utca 28, vagy 30. szám alatt, az elsı emeleten lakott a
tanár, akit Mannheim Ferencnek hívtak. Mikor becsöngettem a lakás ajtaján (messze volt még
a kaputelefon korszak), hamarosan egy 70 év fölötti, madárcsontú, csúnyácska öregember
nyitott ajtót, de fürge mozgása, mosolygása barátságossá tette. Bekísért egy hosszúkás szobába,
ahol megbeszéltük, hogy mikor és hányszor jövök hetente németre, és azt is, hogy a nagyon
csekélyke összeget havonta, a következı hónap elején kell kifizetni. Akkoriban igen
alacsonyak voltak az óradíjak is, meg a fizetések is, de Mannheim még ehhez képest is
olcsónak számított, mindössze tizenöt forintot kért alkalmanként.
Kezdetben feszengtem a régimódi lakásba léptemkor, a hatalmas belmagasság, a sötét
elıszoba, ósdi bútorok, konyhaszag mindenhol, fölöttébb zavartak. Néhány alkalom után az is
kiderült, hogy az Öreg nem maga lakja a tágas polgári lakást, hanem társbérletben él
valakikkel. Ezeket a társbérlıket azonban én sose láttam, sosem találkoztam velük. Gondolom,
egész nap dolgoztak, én meg napközben jártam órákra, másfelıl pedig külön csengı volt
mindkét lakóhoz.
Javában győrtük a német leíró nyelvtant, gyakoroltuk a német példamondatokat, közben
azért mindig másról is beszélgettünk, persze magyarul. Mannheim agglegény volt, magányos
életében ezek a nyelvórák jelentették a társadalmi-, és a magánéletet egyaránt. Fıként engem
kérdezett, vagy mesélt valamit saját életébıl. Utóbbi ennek ellenére teljes homályban maradt.
Mindössze annyira emlékszem, hogy katonaviselt ember volt, még az I. világháborúban harcolt
valamelyik fronton, és kitüntette magát vitézségével. Az idegen nyelvek magas szintő tudását –
tanított angolt és franciát is – nagyrészt otthonról hozhatta, és tanulmányaival tovább
fejlesztette. Félénksége, visszahúzódó volta azonban nem engedte, hogy családi dolgokkal,
magánéletével traktáljon. Én még érettségi elıtt álltam, túl fiatal is voltam ehhez.
Mindig csodáltam fürgeségét, olyan könnyen járt, mintha gumiból lettek volna a csontjai,
szövet öltönyt hordott télen-nyáron, legtöbbször kockás ing és mellény is volt rajta. Sajnáltam
látható magányossága miatt, ám folyamatosan vidám volt, mosolygott, és sosem volt beteg. Óra
nem maradt el betegség miatt, ami egy hetven fölötti embernél már szép teljesítmény.
Érettségi után a nyarat ismét a Balatonnál töltöttem, német ismerıseink jöttek, s valóban,
ottlétük végén meghívtak engem és unokatestvéremet a következı nyárra freiburgi otthonukba
három hétre. Volt értelme a tanulásnak, ezt valódi sikernek könyvelhettem el a magam részérıl.
İsztıl folytatódtak a német órák, de mintha nem haladtam volna olyan mértékben, ahogy
szerettem volna. A példamondatok ismétlıdtek, a gyakorlatok sablonossá váltak, mind
kevesebb szó került be az aktív szókincsembe. Az óradíj viszont változatlanul tizenöt forint
maradt. A következı év tavaszán már inkább csevegés töltötte ki a nyelvóra felét.
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Nem szóltam semmit, így, vagy úgy, nyáron várt az NDK ! Egy május eleji alkalommal már
nem Mannheim nyitott ajtót, talán a társbérlı, talán egy megbízott barát, közölte, hogy
Mannheim kórházban van, egyelıre elmaradnak az órák. Próbáljak két hét múlva telefonon
érdeklıdni, mikor jöhetek újból.
Eltelt két hét, majd négy is, de többé már nem volt németóra Mannheimnél. Június elején
egy idegen férfi vette fel a telefont, és kérte, hogy hozzam el az óradíjak hátralékát, mert
szükség van rá, minden pénzt a gyógyulására fordítanak. A hátralék nem lehetett több 150
forintnál, vagy még annyi se. Amikor átadtam az ismerısnek, elmondta, hogy Mannheim az
Amerikai úti zsidó kórházban fekszik, rossz az állapota, de jól esne neki, ha bemennék
meglátogatni. Betegségérıl, hogy meggyógyul vagy nem, nem esett szó, errıl akkor még nem
illett beszélni.
Kicsit hezitáltam, végül mégiscsak bementem meglátogatni. Valami csekélységet vittem
neki ajándékba, talán gyümölcsöt, vagy édességet. Hatalmas kórteremben feküdt, legalább
tizenkét ágy volt benne, elszomorító környezet, áporodott szag. Mannheim ott feküdt az
ablaktól számított második ágyon, most is úgy mosolygott, mint eddig, mintha nem lett volna
beteg. Nem volt szék, így az ágy szélére ültem, és beszélgettünk. Összesen fél órát tölthettem a
kórteremben, semmire sem emlékszem a beszélgetésbıl, de hogy mi baja van, arról biztosan
nem volt szó. İ tudta, hogy nem sok van hátra, én is tudtam, hogy már soha nem fog felépülni,
de errıl hallgattunk. Orvost, ápolót nem láttam, kórlapot nem néztem meg, a többi bent fekvı
beteget szinte észre sem vettem. Elköszöntem, eljöttem. Kilépve az épületbıl, megcsapott a
kellemes júniusi meleg, a nyüzsgés, fiatalságom biztos tudata és magabiztossága. Gyorsan
elfelejtettem, hogy egy haldoklónál jártam, akirıl alig tudok valamit, és nem is fogok róla
többet tudni. Megmarad jó emlékezetemben „egyedüli példány” voltában, ahogy Kosztolányi
megírta.
A nyár végén értesültem haláláról. Ott, az Amerikai úti kórházban halt meg, egy hónappal
azután, hogy bent jártam nála. Gyógyíthatatlan beteg volt? Biztosan, nem mondták, mi volt a
halál oka. Lejárt az ideje, talán végelgyengülés, talán más kór vitte el. Nyolcvan éves lehetett,
esetleg egy-két évvel több, vagy kevesebb. Mosolya nem halványul emlékezetemben, tudom,
hogy jó ember volt.
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HABOS LÁSZLÓ
Ha a tied vagyok
Ha a tied e világon minden,
akkor én is a tied vagyok,
és akkor a tied minden vétkem
és e megkésett ébredésem,
akkor a tied minden elhullajtott könnyem
és parlagon hagyott földem,
akkor a tied minden ki nem mondott szavam
és haragom, mely tehetetlenségembıl fakad,
akkor a tied a megsebzett kegyelem
és minden torkomban rekedt felelet,
akkor a tied elnehezült szótlanságom
s minden áhítattal mondott imádságom,
akkor a tied elárvult kicsinységem
és angyalszárnnyal takart emberségem.
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GYÖRGY KÁROLY
Apróhirdetés
Valami cosmo-nı úgy kéne már nekem,
epedve várom és kérem, ne verjen át!
Gyerekre ne vágyjon, csak túl a negyvenen,
joghurton éljen és némi pénzmag sem árt!

Menedzser, bankszuka vagy sztármodell legyen
és oly hatékony, mint egy óriásplakát,
villában lakjék, fenn az árnyas Svábhegyen,
és valósítsa meg naponta önmagát!

Találkozzunk jövı kedden vagy pénteken!
Le fogja nyőgözni észbontó szoftverem,
a drága étterem s a jólszabott kabát.

Könnyő kis kapcsolat, csak semmi érzelem,
hiszem, verihepik leszünk bagóhiten,
s köztünk nem lehet gát férj, feleség, család.
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Írunk, fordítunk, így, úgy…*

VERMES GYÖRGY
Haikuk és fordításuk

*

Nem baj, hogy hegye

This is not the case

Kopik, a nagy baj az, hogy

That its tip is wearing

A töve rogyik!

But its stock crumbles!

Én a szépségbe,

I have been in love

Az örökké élıbe

To the eternal beauty

Vagyok szerelmes

Which last forever

Ha csúnya nıvel

If you see me as

Látsz összeölelkezve,

Embracing ugly women

Tudd, hogy verekszünk!

Know, we are fighting!

Akkor szeress, ha

Love me, when I don't

Nem érdemlem meg. Ekkor

Merit it. I do need it

Van rá szükségem!

that very moment

Hálatelt szívvel

With a grateful heart

Megköszönöm a sorsnak,

I thank for my destiny

Hogy most élhetek

To live nowadays

Vermes György sora címként
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NYAKÓ ATTILA: Madarak...
Egy zord kanalasgém, s egy jókedélyő sirály
összeütközött a Nagy Víz partjainál.

Hát nem verték kobakodba,
még fiókakorodba',
hogy egyenrangú légi utak
metszésénél csak az mutathat
irányt,
ki érkezik jobbszárny iránt?!

A langyos, nedves homokon
most éledezik e két
távoli, tollas rokon.
Egyiküket majd' a düh veti szét,
míg társa nem játssza eszét,
nincs benne indulat,
jóval kisebb hıfokon
csak mulat
profán találkozásukon.

- Édes mérges gémem!
Mennél tovább nézem
e gerjedt madárfejet,
szent meggyızıdéssel érzem,
hogy kend néhány testes serleg
erjedt madártejet
fecserhetett be nemrégen!
Mondja csak, véletlenül
nem a "Két szomjas csırhöz"
címzett hörpintı felıl repül?

- Te elfuserált szárnyas állat!
Kezdi dörgedelmét a gém,
vajh mi a bánat
vonta szemed elé e ködöt,
mely az utamba lökött,
van rá magyarázat,
mivégre szállsz így belém?!
Testrészeim teljesen elgémberedtek,
rég éreztem magam ily rém betegnek!

- Ebbıl aztán végképp elég,
sosem ittam, tanúm az ég!
Nem is hallgatom tovább,
hogy így lelkembe gázol,
habár,
ön nem is gázlómadár!
Mivel érvei, gyanúja,
kiváltképp egész lénye is
zilált,
ezért e kényes ügy rendırért kiált!
Akarom:
ı döntsön közöttünk,
ne a csır, s a karom!

- Kedves Kanalas barátom!
Neveddel ellentétben
úgy cikáztál fenn az égen,
mint a villám!
Vagy mint egy csillámló szemő kamikáze oktató,
és ha közelebb van ott e tó
hát nem is tudom, mi lesz,
a gondolat is ijeszt!
Ám célját mégis elérte az esés:
csak létrejött a földelés...

Most találkozott elıször
a két érdek,
mióta hıseinkbıl elıtört
e temérdek gúny és méreg,
melyet egymás fejéhez vágtak tettlegességre nem vágytak...

belılünk csak nyomok
maradnának,
s egy gyönge früstök a hiénakutyáknak!
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- Földrıl beszélsz, korcs túzok?
Nem túlzok:
ha itt nem lenne homok,

Epilógus:
Sirály bizony, fantastico!
lelkendezett Don Enrico,
s talján vadász karabélya
úgy csapott le, mint a héja,
vágva köztük szörnyő rendet,
elrontva a happy endet,
s pár nap múlva Torinóban,
egy elegáns fogadóban,
szép Camparis kelyhek mellett
gémmel tőzdelt sirálymellet
falatozgatott az elit,
míg sercegett a bakelit…
Versikémnek ily vége lett,

Ám mivel rendırnek
sehol sem lelték a nyomát,
döntnöknek felkértek
egy kiszolgált kárókatonát.
- Gyerekek!
szólt az agg kormorán.
Miért veszekedtek
ily csekélység okán?
Hát nem bagatell?!
Kis koccanás volt csupán,
csır nem horpadt, láb sem tört el,
esetleg kihullott pár toll.
Varjú komámat idézve:
"- Messze ez a totál-kár-tól!"

ugye, Ön is elégedett?

Gyertek velem bátran,
megéhezhettetek
e légi csatában.
Osztozzon veletek ebédem,
de a civakodást mellızni kérem!
Egy szép lepényhalat
lékeltem nemrégen,
néktek is jut egy-két falat,
de már a béke jegyében!
Ha úgy érzitek, van rá remény,
s csitulhat a viszály,
sorakozzatok hát mögém!
- Sirály! - szólt a sirály,
- Sirály! - mondta a gém.

Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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HALÁSZ ERZSÉBET
Aki kíváncsi...
…az hamar megöregszik –, tartja a régi mondás. Esetleg jól le is szidják. Mai szlenggel
szólva „megszívhatja”.
Szép májusi reggelen kiállítás megnyitóra baktattam, vidáman és kíváncsian. Meleg
barátság köt a növényekhez, így jó szívvel adtam kölcsön egy cserép ibolyát, hogy színesítse
a bonszájokat. Pár apró kísérınövényt keresett a szervezı.
Ahogy beléptem, megtorpantam egy pillanatra. Azt hittem, rossz helyen járok. Egy nagy
virágpiac-szerőség tárult elém – a „puccos” változatban. A gazda büszkeségével invitált be a
szervezı. Nem értettem semmit, csak mentem utána a virágerdıben. Változtatott az elızı
terven – mondja üdvözült arccal . De hol vannak a b o n s z a j o k?
Egyszer csak lecövekeltem, ahogy megláttam az én kis ibolyámat lekonyulva, hervadtan,
egy szakadt mőanyag tartóban, a díszes kaspók elegáns virágaitól kissé eltávolítva. A gazdag
virágcsodák között néhol egy szegény kis bonszáj húzódott meg.
Kövezzenek meg, de nem tudtam örömet mutatni. A kísérım indulatosan dorgált, hogy
lefagytam, mikor beléptem. Rengeteg pénzt költöttek a dekorációra – háborgott, a sok drága
kaspót is nézzem. Az enyémre már nem jutott, mondja. Annak nem is kell, mondom én, egy
kis víz kellett volna, amíg életben volt.
Hát... nem egy malomban ırölünk –, mondták ilyen helyzetekben a régiek.

Leselejtezve
Ferenc Pápa húsvéti beszédében hangzott el az a megrázó kijelentés, hogy egyes
társadalmak leselejtezik az öregeket.
Mostanában történt, hogy egy közeli lakásból fürge férfi-nıi - fıleg fiatalokból álló csapathordta le a lakás mindennemő berendezési tárgyait. – Hová tőnt a Néni, a lakás tulajdonosa –,
kérdezgették tılem a szomszédok, mivel én segítettem neki rendszeresen, amiben tudtam.
Aztán kiderült. A testvére fiát befogadta, hogy ne kelljen annak a drága albérletet fizetni.
Csakhogy a fiú – és a rokon-csapat úgy döntött, nem fizetik a drága gyógytornászt, a néni
megtakarított pénze kell a temetésre. Meg különben is: a néni idıközönként beszélget a
meghalt fiával –, tehát zavart. Beültették egy autóba mondván, mutatnak egy olyan helyet,
ahol megtanítják újra használni a járókeretet. Ez tetszett neki állítólag, azt meg elhallgatták,
hogy soha többé nem jöhet haza. Sem a nyugdíjához, sem a megtakarított kis pénzéhez nincs
köze többé, egy távoli vidéki intézet háromágyas szobája a végsı lakhelye. Zsebpénz semmi,
mert az ellátás elviszi. Nincs többé egy kávé, egy csoki, egy hajvágás... Ez ügyben a húga
javasolta, fonja be a haját, ha hosszú.
Ahogy az unokahúg mesélte, nem bírtam megszólalni, csak szakadt a könnyem .İ
dolgozik, nem bír már idejárni. Úgy volt, hogy a fiú majd gondozza, miközben itt lakik –,
megszőnhet az albérlet terhe.
Nem vagyok illetékes. A család döntött – és megtehette.
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HORVÁTH–HOITSY EDIT
Uram Isten, ments meg
(Aranymetszés)
Lenn a kanális,
fönt meg a füstköd,
szörnyeteg böfög fel
gyilkos füstöt.
Bugyognak hártyás,
vak óceánok,
savas esı fürdet
erdıt, várost.
Fénytelen parkban
lombja-nincs ágak
– mutogatja hátát
oszló állat.
Süvít a Honda,
lovagja gyerkıc,
sárkánytestő kondenz
étert fertız.
Márga-szín égen
kérges a hályog,
Uram Isten, mentsd meg
Te világod!
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BİSZE ÉVA
…és élt a vágy
Kezdetben volt a perc, a pillanat,
a tekintet mely rám akadt,
a messzi fény, a lángolás,
izzó láva, tőztánc-nász.
Aztán hömpölygı folyam,
virágzó fák, bokrok és utak.
Termés, új élet, frissítı kutak.
Merülés, egészen eggyé olvadás,
hihetetlen halál és feltámadás,
a mindennapokban újulás.
Aztán a perc, a pillanat
alig szikra hőlt hamu alatt
és emlékképek, látomás,
hogy volt tőzhányó és lávaár,
maradék tétova erı, kézfogás,
ujjak fonódása, hunyt pillák…
Sorstükör, párharc, nyugovás
és élet volt, és volt a vágy…
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PAYER IMRE
CUKROZOTT EPÉVEL
ARANY JÁNOSNAK
Cukrozott epével körbebarangolni,
Istókon ragadni, mondani azt: hol, mi,
ami sehol nincsen, mindenhol mégis,
nem kellék, és úgy kell, átlibegı fétis,
Budától Bristolig, Kırösön, Nagyidán,
újulón nevetünk, virtuál-dalián.
Dicsı közmegszerzést – Lırinckém, Petikém!
– patvarba! ki nyerje: én-e, vagy pedig én?
Ágas-bogas fényben úszik magyar via,
mobil-csuhébaba, dizájn-vásárfia,
rendületlen hasnak paszomány-bérlet lesz,
tápkiegészítı az örök élethez.
A mérgezı zöldön, elsodródó habon
a menybolt jelenül, vagy színváltó plafon?
Tükrön neoncsillag, remegı Charisok,
égi benzingızben forgolódik - Mi sok
és nagy, körhinta-szó-kép, tőnik fel - Fenn,
Lenn: összeforogva különbözhetetlen.
Kinn a Roosevelt téren battyog a Magyar Nyelv,
mellényét gombolva idıt hív, vakar, nyel.
Az idıben nincsen nagyság – virágtalan?
A Margitszigeten egy agg hajléktalan
gajdolgat, csikket szív, toporog, rókázik,
eltőnik, újra jön – mozduló szobráig.
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BAK RITA
Szín-tézisek
Kékszakáll, te gyilkológép,
nem látlak a
sósavmaró nyállal keveredı ködben.
Misztériumjátékok céhébe hívsz.
Felkérésed
rendkívül megtisztelı,
de félelmetes is.
El tudom-e játszani
kíméletlen sorozatgyilkos lényednek
akárcsak az árnyékát is?
Félek, árnyék nélküli
senki leszek
ott, középen. Vagy a szélen?
Létrejön-e a szín-tézis a színen?
És nem állok-e meg a sínen egyszercsak,
dübörgı vonatra várva,
fejem a csillámló sínre hajtva?
Nem, most felvidított ez az invitálás,
látom a színt, a tézis dereng.
Talán felállok hirtelen.
Halálos csókod életre kelt.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
Én mondom
Krémesen lágy az álom
„Tudom már hogy mit kíván a lány”
szavak egymásba bújva – várrom –
tetsszen illeszthetésük – éjszakán –
hogy bebocsásson Zeusz és Szentiván
ki-ki maga könyvébe: lap legenda vászon
pedig hogy az álom nyúlik ragad
ha tılem kérdeznék én mondanám

1999. augusztus-szeptember; 2000. júl. 30.
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*
2.
Napokig esett az esı, a hegyekben felhıszakadás volt, zavaros vizek rohantak a patakok
medrében, sehogy nem bírtak elindulni kövezni. A kezdeti lelkesedés lanyhulni kezdett, a
nık szívesebben fordultak volna vissza, valami kellemes elfoglaltságot keresni, egyre
gyakrabban esett szó a környék nevezetességeirıl, a medencés fürdıkrıl, a közeli
gyógyfürdırıl.
Csorba Lajos két ellentétes érzés között vergıdött; egyiket barátság, a másikat szerelem
táplálta, nem tudott a kettı között önmagára lelni, így egyre ingerültebb lett. Karola sürgette,
hogy hagyják az ásványgyőjtést, nem mennek el a hegyek, jó lesz majd máskor, s közben
állandóan mutogatta a többiek elıtt, hogy ık ketten mennyire el vannak foglalva egymással.
Lajosból érezhetıen kihozta ez a nı a férfibüszkeséget, amit szívesen meg is mutatott a több
éve házasságban élı másik két férfinak, bár azok nemigen reagáltak erre a nagy szerelmi
játékra, ami kettejük közt folyamatosan zajlott. Lajos, a barát, nem akarta elrontani Vajda
Zoli reménykedését, hogy hátha mégis elindulhatnak kövezni. Vajda néhány éve megjárta
Ausztráliát, csupán kalandból. Mikor Lajos erre a kalandos útra gondolt, azonnal felvillant
benne, amit soha nem mondott ki hangosan: mivel volt rá lehetıséged… A „lehetıséged”
fogalma mellé azonnal valami elfojtott kesernyés hiány is odakapcsolódott – ebben a
lehetıségben a pénzt és a testi erıt egyszerre értette, amivel barátja és egyben fınöke
akkoriban rendelkezett. Ezt a mostani utat is Zoli állta, neki alig kerül valamibe. Lajos e két
szándék, a nı és a barát és egyben fınök elvárásaihoz való igazodásban semmi jót nem várt.
Kimondatlanul tudta, most csak vesztes lehet.
Esténként sokáig üldögéltek Péterék teraszán. Elıkerült a gitár, Lajos remekül játszott és
énekelt, Karola néha belekapcsolódott az éneklésbe, csak egy-egy dallam részletéig, arról
nem sokat beszéltek, hogy zenekarral szerepel, és már egyre inkább az éneklésbıl él.
A nappalok egyhangúan teltek. Reggel Olga elment dolgozni, Péter eltakarította az elızı
este rendetlenségét, tett-vett a házban, de az ismétlıdı esti ivások után mogorva lett,
idegesítették a nappalok, gyakran kémlelte az idıt, hallgatta az idıjárás-jelentést, hátha fordul
valahova. Mindegy hova. Ha esni akar, essen. Ha kividul, viduljon. Menjenek kövezni, vagy
halasszák el. Lassan belenyugodott bármelyik megoldásba. Elfáradt a társaságtól, számos
megszokott napközben végzett dolgát elhanyagolta, annyira kiesett a szokott ritmusból, hogy
egyelıre vissza se talált hozzá. Legfıképpen napok óta nem írt semmit. Ivási szokásával
ellentétben, már kora reggel, mikor az asszony munkába indult és meghallotta a kapu
csapódását, azonnal ivott egy pohár pálinkát, nem bírta ki estig, míg újdonsült ismerısei
megérkeznek. Már nem vágyott rá, hogy megmutassa, milyen csodálatos ez a vidék, hova
érdemes felkapaszkodni, hátha találnak néhány érdekes ásványt.
Az udvaron, a kertben felnıtt a fő. Péter nem kaszált. A házat sem tartotta rendben, ahogy
szokta, nem is fızött, mire Olga hazaért, amit azzal indokolt, hogy úgyis mindjárt beállítanak
az ismerısök, és annyi embert nem akar etetni, ı meg bekap valami bundáskenyeret, vagy
melegszendvicset dél felé, elég az neki. Az asszony a munkahelyén ebédelt, mint korábban,
de Péter nap számra meleg étel nélkül maradt.

*

azonos címő színdarab készülı regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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Olga aggódva figyelte a mindennapos, éjszakába nyúló poharazást, amit eleinte
megpróbált valahogy befolyásolni, aminek csak felesleges vita lett a vége, és a férfi még
jobban belehúzott az ivásba. Sıt, akkor erısített bele a legjobban, mikor késı este a társaság
magukra hagyta ıket; egy-egy alkalommal úgy meghúzta az üveget, hogy be sem bírt menni
éjszakára a házba, kint a teraszon, az asztalra borulva aludt hajnalig, akkor feltápászkodott, és
beállt a zuhany alá, hogy valami emberit csináljon magából. Ügyetlennek és rossznak érezte
mozgását, voltak pillanatok, mikor eszébe jutott a betegsége, de nem aggódott, hogy az
romlana.
Péter, mint majdnem mindig, ha sokat és rendszeresen ivott, féltékenykedni kezdett,
figyelte az asszonyt, és kereste a jeleket, hogy van-e valami, ami bizonyítja, hogy Olga más
férfivel foglalkozik. Többször kifejtette Olgának, hogy a lelki kötıdés, a férfi és nı közti
barátság, habár soha nem következik be vele a testiség, sokkal nagyobb elkötelezettséget
képes kialakítani. Sıt, az az igazi megcsalás, amikor az ilyen kötıdés létrejön. Jelentısebb ez
a fajta hőtlenség, mint az, amit a szó hagyományos értelme jelent. Most hallgatott, magában
forgatta, variálta ami eszébe ötlött, még az új ismerısök is halványan belesejlettek ebbe a
gyanúba, bár az asszony, fıleg mióta összeszólalkoztak a pálinkázás miatt, alig ment ki
közéjük, talált magának bent elfoglaltságot, vagy csak zenét hallgatott, azt is fejhallgatóból,
talán, hogy ne zavarja vele a társaságot. A kétféle zene, a teraszon pengı gitár meg hozzá az
éneklés különben is ellentétes lett volna az Olga által kedvelt dallamokkal.
Ahogy fel-felsejlett Péterben a féltékenység, úgy kezdett mocorogni benne valami, amit
erısen tagadott volna, ha bárki szembesíti vele. Mikor arra gondolt, hogy senkinek semmi
köze az ı legbensıbb gondolatihoz, a senkin mindig és kizárólagosan a feleségét értette,
hiszen ezekrıl a gondolatokról épp az asszonynak nem volt szabad tudnia. Míg neki teljesen
normális és érthetı volt, hogy ı figyel, mivel, kivel foglalkozik az asszony, sértve és
megbántva érezte magát, ha a napi szokott, szóbeli kedveskedés csökkent –, az utóbbi idıben
meg még alkalom sem volt rá az új ismerısök miatt meg másra sem. Az fel sem merült
benne, hogy neki, a férjnek sem lehet más nıkkel telefonálgatni napközben, és azoknak
bókolni, udvarolni. Szerencséjére a más nık érezték a határokat, és mindannyian jó ismerısei
voltak az asszonynak is. Így, mikor valami nagy forrongás indult el a férfiben, és az
öngerjesztett vágyak már kezdtek veszélyessé válni, az épp kiszemelt nıismerıs elküldte
Pétert a pokolba, és gyakran Olgát is figyelmeztette, hogy Péter megint sokat iszik és
telefonál mindenféle marhaságot. Amilyen hamar feltámadtak ezek, fıleg a szesz által
kiváltott érzések, oly hamar hulltak bele a semmibe. Péter a feleségébe volt szerelmes.
Sokáig kerülték, de aztán, minek utána már kimerítettek minden témát, elıjött a politikai.
Óvatosan, de belebonyolódtak. A közelmúlt nagy eseményei ıket sem hagyták érintetlenül. A
rendszerváltás mindannyiukban számos új kérdést tett föl, amire nem találtak választ.
Vajda Zoli világjárta, világlátott ember volt, latolgatta a történéseket, s arra jutott, hogy
ez még kialakulatlan alakzat, sokszor fog változni, váratlan fordulatok is bekövetkezhetnek,
felesége is ezen a véleményen volt. İket inkább az új formációban megjelenı új üzleti
lehetıségek érdekelték, Vajda nagyon unió-párti volt, szerinte a piac, a lehetıségek, a
munkaerı-áramlás csak akkor fog igazán kiteljesedni.
Lajost inkább érdekelte hullámvölgy-hullámhegy magánélete, az azon kívül esı külsı
változások, mint valami háttéresemények voltak, barátnıi hasonlóan vélekedtek. A hirtelen
megjelenı új lehetıségeket igyekeztek kihasználni, elfogadták ami tetszett, különösebben
nem berzenkedtek az ıket korlátozó dolgok ellen, inkább ügyesen kikerülték azokat. Az
egész változássor, mint háttérkép volt az életük része.
Péter nem sok jót látott az egészben, bizalmatlan volt, kétszínőnek tartotta az
újratemetéseket, a sok lózungot, ami egyelıre sokaknak tetszett. Felcicomázott dögnek
nevezte magában a rendszerváltást, a politikusok újratemetését, amit itt nem fejtett ki a
társaság elıtt, bár már egy versében megírta. Sokat töprengett a dolgok alakulásán, és
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pillanatnyi állásukon. Hirtelen hívı lett számtalan olyan ismerısük is, akik épp ateizmusukat
hirdették korában, mikor az volt számukra hasznosabb. Látta, hogy az új pártok telis-tele
vannak a régi rendszer áttért politikusaival, ismert alakjaival. Túl sok volt a párt, sokat
marakodtak egymással, és saját magukkal. Túl gyakran írtak róluk az újságok, a tévé bıvülı
csatornáin állandó volt valami mősorban a politikusok jelenléte. A média egyre inkább
különös hatalomhoz jutott. Hallgatva a politikusokat, a riportereket, egyformának tőntek:
mindegyik ki akarta ordítani magából saját vélt igazságait, mit se törıdve azok
következményeivel. Azok voltak a legelszántabbak, akik a régi rendszerben lettek jó módúak,
gazdagok, ott szerezték meg azokat a diplomákat, amikkel a hátuk mögött most rész vehettek
ezekben a szócsatákban. Hisz közönséges ember nem juthatott be soha ezek közé… De hát
mi változott itt?... Mind itt vannak? És itt lesznek majd a most még fiatal rokonaik,
érdekkapcsolataik? – kérdezte néha. Volt, hogy Olgának sorolta meglátásait, aki türelemmel
hallgatta. Férjéhez hasonló véleményen volt. Nem mesélte el neki, hogy a munkahelyen is a
különbözı vezetık szimpátiája és párthovatartozása miatt egészen faramuci helyzetek tudnak
kialakulni, amik korábban, a mostanában kedvtelve átkosnak emlegetett korszakban elı se
fordulhattak. Igaz, akkor mindenki megtartotta magának a véleményét a politikáról. Abban
mindketten egyetértettek, hogy soha, semmilyen korban nem lehetett teljes változás, a régi
rendszerek hivatalnokait nem lehetett egy szálig lecserélni, ha megteszik, mőködésképtelenné
válik az új.
Az esızés a társaság ellen dolgozott, így aztán egy hét kényszerpályán töltött idı
elteltével felhagytak a kövezés tervével. Közben bejárták a környéket. Csorba Lajos talált egy
közelben levı házat a faluban, ami kivételesen szép helyen volt; egy domboldalban, pont az
útelágazás felett, beljebb helyezkedett el a telken, a kert szélérıl meg le lehetett látni a
hegyek közt a síkra. Több volt, mint egy parasztház, valami tanítóé, vagy elıkelıbb emberé
lehetett. Lajos azonnal beleszeretett a házba, a tájba. Karola mosolyogva figyelte a férfi
rajongását, de nem tartotta lehetségesnek, hogy ık tartósan itt lakjanak, szerinte ez még
nyaralónak is túl messze van az élhetı világtól. Lajos nem szólt rá semmit, de nem mondott
le errıl a házról. Vajda Zoliéknak is tetszett a ház. Lajos és Nóri rögtön elkezdte tervezni,
hogyan lehetne modernizálni, úgy, hogy a régi, patinás külsı megmaradjon meg bent is, ami
csak lehet, és ugyanakkor a mai kornak megfelelı legyen. Lajos álmodott, lelkesen beszélt,
hogy mit kéne. Nóri rajzolt, számolt, a rajzokon egy kívánatosan szép ház és gondozott telek
mutatkozott. Lajos meglepıdött a rajzokon. Hiszen ezeket maga is megcsinálhatta volna,
vagy épp az ı dolga lett volna, elvégre ı maga is építész, ez a ház meg neki kell. De a
tervezgetés, álmodozás, Karola meggyızése mellett eszébe se jutott, hogy papírra vesse,
amirıl beszél. Karola duzzogva nézegette a terveket, egyáltalán nem tetszett neki a többiek
lelkesedése.

Folytatjuk
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árokpart
Fotó: DARVAS JUDIT
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