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http://www.oszk.hu/

CanadaHun
http://canadahun.com/

Versmondó
http://www.versmondo.hu/afolyoiratrol

FullExra
http://www.fullextra.hu/
GRAMOFON
http://www.gramofon.hu/

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

HETEDHÉTHATÁR
http://hetedhethatar.hu/

Gondola Kulturális Magazin
https://bgbg.facebook.com/pg/gondolamagazin/posts/

Irodalmi Rádió
http://irodalmiradio.hu/

Délibáb – Cserhát
www.delibab-cserhat.hu

KALÁKA
http://www.kalaka.com/
Litera-Túra Mővészeti Folyóirat:
http://www.litera-tura.hu/
Bodó Csiba Gizella honlapja
http://bodonecsibagizella.hu/

MAGYAR ELEKTRONIKUS
KÖNYVTÁR
http://mek.oszk.hu/
Magyar SzínházTechnikai
Szövetség
http://msztsz.hu/szinpad/

Kamarás Klára honlapja
http://sidaversei.homestead.com/
Kenyeres Zoltán honlapja
http://sites.google.com/site/kenyereszoltan/

Mercator Stúdió
http://www.akonyv.hu/

Kotaszek Hedvig honlapja

NAPÚT
http://www.naputonline.hu/

Péter Erika honlapja
http://www.petererika.com/

www.kotaszekhedvig.5mp.eu

3

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

Ajánlott megjelenések a MEK-en
(az oldalakhoz tartozó kapcsolódó oldalakon elérhetık a szerzık további mővei)

BÁRDOS LÁSZLÓ: Szóérintı
http://mek.oszk.hu/08800/08805/
BODÓ CSIBA GIZELLA: Válogatott versek
http://mek.oszk.hu/10400/10429/index.phtml
DEBRECZENY György: ellentétpárhuzamok
http://mek.oszk.hu/19000/19021/index.phtml
FETYKÓ JUDIT: Epreskert
http://mek.oszk.hu/06000/06084/
HORVÁTH-HOITSY EDIT: Így éltem itt…
http://mek.oszk.hu/11500/11558
KAMARÁS KLÁRA: Álmok útján
http://mek.oszk.hu/07100/07157/index.phtml

KASKÖTİ ISTVÁN: Az öreg Joe
http://mek.niif.hu/09200/09216/index.phtml
Hangok bővöletében NÉMETH SÁNDOR
énekes, vers- és prózamondó RIPORT-KÖNYV
http://mek.oszk.hu/12200/12217/
PÉTER ERIKA: Túlhordott ölelés
http://mek.oszk.hu/08300/08362/html/index.html
UMHAUSER FERENC: A felfedezését váró költı
http://mek.oszk.hu/10500/10525/
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Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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HÍREK

MESTER GYÖRGYI: Simogató, Budapest, 2019, Könyv Guru, 112 oldal

A karácsonyi könyvvásáron, az Újpesti Rendezvénytárban – Bp. IV. Szt. István
tér 13-14. – a SzépKönyvek kiadó (vele együtt az Ad Librum) asztalánál 11
órától dedikálja kötetét a szerzı.

Mester Györgyi legújabb kötete 31 állatmesét tartalmaz. Kedves történeteket
olyan állatokról, amelyeket jólesik megsimogatni.
A szerzı maga is nagy állatbarát, és örömmel látta, hogy korábbi, hasonló
témájú meséi kedveltek lettek. Ezen felbátorodva szerkesztette meg a szóban
forgó, gyermekeknek szánt könyvet. A történeteken átsüt az írónı állatok iránt
érzett rokonszenve és szeretete.
A kötet nem tartalmaz illusztrációkat, de a meséket szinte mindenütt szelíd
humor szövi át, ami kárpótolja az olvasókat a grafikák hiányáért.
A borító különleges, mivel „simogatáskor” az ember általában nem zsiráfot,
vagy zebrát képzel maga elé. Ugyanakkor a – kötetben található –, kapcsolódó
történetek éppen arra próbálják ráirányítani a figyelmet, hogy az ember és az
állatok kapcsolata, ha megértjük ıket, lehet szeretetteljes, még akkor is, ha az
adott állat Afrikában vadon él, és ha nem jól közelítenek felé, harap és rúg.
Az írónı a kötettıl azt reméli, hogy elolvasása után a gyermekek és az állatok
között még szorosabb kapcsolat alakulhat ki, ami – a szereteten kívül – magában
foglalja ezen állatok, állatfajok védelmét is.
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Könyvajánló
Habos László nyolcadik kötetében egy, az élete
derekán járó férfinek a forráshoz visszatérı
mély hitét, égı fájdalmas rezgéseit, kérdéseit,
útjának lángoló titkait ismerhetjük meg. A
Sóhajok címő verseskötetet Baán Tibor író,
költı, kritikus ajánlásával vehetjük a
kezünkbe.
Szabó Aida /Jampa drolma/

Habos László versei elé
Honnan jön a költı? A kérdést sokan fölteszik.
Valahonnan. Mindenki máshonnan.
A másik kérdés, hogy mit ír? Erre, alanyi költı
esetében, jóval könnyebb a válasz. Önmagát írja. Azt
a belsı világot, amely sorsszerően az övé.
Habos László nyolcadik kötete a Sóhajok azért
meglepetés, mert jóval modernebb hangszereléső
verseket tartalmaz, mint azt a kötet címe sugallja.
Az, aki a két világháború közötti vallásos líra közhelyeire számít, meglepetve tapasztalja,
hogy ez a sóhaj nem az a sóhaj. Ezek a versek egész életmőködésüket tekintve jóval
merészebbek, jóval eredetibbek. És ez bizonyítható. Többek közt a versépítés módszerére
utalok, amely jó érzékkel ellenáll az érzelmesen felhígított ájtatosságnak. Ez a hit, mely
különbözı áttételeken keresztül a Bibliából meríti ihletét, jóval szigorúbb ennél. Maga a lírai
hang ösztönösen érzi Trakl lírai újításait. Csak néhány példára szorítkozom. A természeti képek
a belsı én élményeit kifejezı rejtjelekké válnak. Jó példa erre A bárányok hallgatnak címő vers
„Süvítı szélben tétova bánat / haldokló pipacssziromra hinti fájdalmát. / A keresztre szegezett /
elnehezült tekintete / vérvörös horizontra feszül. / A könnyezı alkony / bimbódzó hitet rejt, / de
közeleg az éj, / s éhes farkaskölykök vonítása tör / áhítatba révedt csendet, / s a felébresztett
csillagok / sápadt fénye ránehezül / a Golgotára terelt bárányok / hallgatására.” Valójában
expresszionista, önkényes képek ezek, még nem látomások, de majdnem azok, ahol az
egymásutáni apró képek, ép mozzanatok állnak össze egy nagyobb képpé. Olyan érzelemgazdag
panorámává, ahol a valóság mint költıi építıanyag szerepel. A vers összerakó technikája
következetesen visszatér a kötet más verseiben is.
Mindez azt is jelenti, hogy a szerzı nem kísérleti költészetet mővel, önmagát írja. Ez pedig
minden értı olvasó szemében fontos fegyvertény.
A hitelesség bizonyítéka, amin alapvetıen az sem változtat, hogy a kötött formában írt
versekben az elemzett módszer csak nyomokban érvényesül.
Mindebbıl persze következik, hogy a költı nem kerülheti ki a magasabb és légritkább
terekre vezetı utakat, hogy egyre tudatosabban haladjon a tehetségének és küldetésének
megfelelı irányba.
Baán Tibor, költı, író, kritikus”
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HÍREK
Díjátadó
A HORVÁTH-HOITSY EDIT irodalmi-mővészeti díj átadója Zuglóban, a Civil Ház
Kristálytermében volt 2019. november 04-én, hétfın, du. 17.00-tól mősorral egybekötve,
KECZELY GABRIELLA és KEMÉNY JÁNOS közremőködésével

Díjazottak: DEDIK JÁNOS író, költı, MESTER GYÖRGYI író

Keczely Gabriella és Kemény
János olvastak fel Horváth-Hoitsy
Edit verseibıl
Mester Györgyi

Mester Györgyi, Nick Ferenc a Falvak

Dedik János

Dedik János, Babics Jenıné, HorváthHoitsy Edit jogörököse

Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke;
a háttérben Fetykó Judit

Fotók: KISS SÁNDOR
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Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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BARANYI FERENC
Dante a negyedik körben
A gyászvidékbıl mind többet bejárva
szálltunk alább, súlyt görgetık körébe,
kik egymást lökdösték elıre-hátra.
Köztük papok, kik még a földön élve
érsekek, pápák voltak, ám gyakorta
sodorta bőnbe ıket pénznek éhe.
S arra gondoltam akkor, háborogva:
kik bort vedelve vizet prédikálnak,
ne számítsanak fönt se irgalomra.
Mert ha törvényeit a Bibliának
olyan szegi, ki betartatni rendelt:
a Hitre is ráéghet a gyalázat.
A Hit, amely igazgat sok-sok embert,
rossz hirdetıitıl beszennyezetten
új követıkre nem könnyen tehet szert.
Én bízom egy eljövendı Ferencben,
ki Betlehemig mindent visszapörget.
Nekem immár csak ıt szabad követnem,
hogy vállalhatóbbá tegyük a Földet.

BARANYI FERENC: Tótágas, Budapest, 2018, Új Könyvbarát Kft.
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EISEMANN GYÖRGY

A Nyugat médiuma és Ady fellépése*
A tanulmány mindenekelıtt néhány szót szeretne mondani a mediális vizsgálódás
szempontjából arról, mit nyújtott folyóiratkultúránknak és modern irodalmunknak a
NYUGAT megjelenése – mármint szó szerinti megjelenése, papírra nyomtatott dologként az
olvasóhoz kerülése. Ezáltal egy távolról sem mellékes tekintetben tudhatunk meg valamivel
többet mindmáig páratlan sikerének okaiból is.
Már a cím miatt legelıször, bár kissé szokványosan, arra a térre érdemes felfigyelni,
melyben a lap – mind gyakorlatilag mind virtuálisan – kommunikációs fórumként
elhelyezkedik. Vagyis arra, ahogy mint dolog magát egy konkrét környezetbe – nemcsak
szellemi dimenzióba – beleállítja, miközben persze felszólítja olvasóját a bennefoglalt
jelentésekhez történı viszonyulásra is. A NYUGAT elnevezés így egyszerre hívja fel a
figyelmet a kulturális közegre, amelyhez a folyóirat tartozni kíván, s arra az ettıl keletebbre
esı, magyarországi szférára, amelyben az olvasó a folyóiratot lapozgatja. E reláció és annak
hatáskeltı képessége távolról sem lebecsülendı a hely és az identitás újabban sokat kutatott
összefüggése tekintetében sem. Hogy mennyire lényeges mozzanat a nyomtatvánnyal az
olvasót valamilyen térhez tartozónak felismertetni, azzal a fıszerkesztı Ignotus tökéletesen
tisztában lehetett akkor, amikor pontosan árnyalva, egyúttal sajátos mitoszi költıiséggel
jelölte ki lapja helyét a beköszöntıjében, mely a NYUGAT felirattal diametrálisan
ellentétezın, a Kelet népe címet viseli. Csak néhány jellegzetes mondat a nagyon jól ismert
sorokból: „A nap s az emberiség s a történelem keletrıl nyugatra tart. Kelet népének is ez az
útja, s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberiségnek a felese, annak a történelemnek
alakítója, mint a legnagyobb nemzetek. […] A Csaba útja az égen írt utat honfoglaló kelet
népének. S így van megírva, hogy égen és földön, tudásban, szépségben és munkában
mindenütt honfoglaló legyen kelet népe.”1 E himnikus közlés szerint a folyóirat a napmítosz
egy változata, összhangban kelet népének sorsával, a honfoglaló magyarokkal és
kultúrájukkal, melynek annyiban van igazi jelentısége, amennyiben háttal keletnek és arccal
nyugatnak járják a történelem útját, miként tette azt Csaba királyfi. Mindebbıl most az a
fontos tehát, milyen környezetbe helyezıdik a beharangozott lap teste, mit jelent annak
kézhez vétele, azaz hogyan tud az olvasó a laphoz mint dologhoz hozzáférni. E kérdés a
huszadik század legjelentısebb orgánumának mint médiumnak – és mint más médiumokkal
érzékelhetı kommunikációs csatornának – a dologiságára, annak irodalmi-kulturális
funkcionálására vonatkozik.
Egészen rövid metodológiai emlékeztetıül annyit, hogy a dologgal magával (akár
mint középponttal) strukturált tér úgy képes a környezetét reprezentálni, mint ahogy egy jel
anyagi érzékisége is kihagyhatatlan tényezı bármilyen értelem reprezentálásához.
Ugyanakkor a jel anyagára összpontosítás nem zárhatja ki egy jelentés megtörténését, mely
az irodalomnak a nyelv médiumában tárolt emlékezetébıl hívódik elı. Ezen archiváltságra
hagyatkozás nélkül olyan fenomén mint folyóirat sem létezhetne. A lapszám mint dolog így
annyiban tekinthetı maga is értelmezınek, amennyiben a tartalma és a kulturális
*

A tanulmány elsı változata a Literatura címő folyóirat 2008/4. számában jelent meg

1

Ignotus, Kelet népe, NYUGAT 1908/1, 3.
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hagyománya szerint születı jelentések reprezentálására képes. A csupa nagybetővel szedett, a
fejlécet átfogó NYUGAT felirat pedig annál inkább jelöli és magyarázza egyszerre az általa
elfoglalt dolgot és teret, hogy poliszémiája felkínálja a földrajzi és kulturális vonatkozások
egymásba játszását. Minden olvasásának velejárója, a példány tapintása, a sustorgó hang,
mely lapozását kíséri, ezúttal az így konkretizálható térbeli környezetbe illeszkedik és ezt a
szellemi távlatot nyitja meg.
A magyar kulturális beidegzıdés szerint nyugat az, amihez ugyan tartozni lehet, de
ami mindig máshol van. A térképen tılünk – Magyarországtól – balra. Míg a szó – NYUGAT
– leírása és olvasása, az európai alfabetizáció szabályai szerint balról jobbra történik, addig az
általa jelölt tér ellenkezıleg, a papírlapon kartográfiailag jobbról balra keresendı. A címlap
így arra figyelmezteti kelet népét, hogy kulturálisan ne arra nézzen, amerre olvas. (Nyugat
népét ilyen instrukció nem érheti.) Némi mediális könnyedséggel szólva, ez a sajátos
keresztállás, vagyis jobbra olvasni és balra orientálódni akár Közép-Európa definíciója lehet a
Gutenberg-galaxisban, ami persze sokkal többet jelenthet, mint amit elsı pillantásra mond.
Mindenesetre az elektronikus információ közege jelenleg ilyen régiót (Közép-Európa) aligha
ismer, s az is biztosra vehetı, a folyóirat címe sem értelmezhetı e territoriális viszonylat
figyelmen kívül hagyásával.2
A fentiekkel megnevezett tér tehát – miként a Nyugat felirat alól tematizált Kelet –
mindmáig igen feszült dimenzió, ma is tapasztalhatjuk kulturálisan poláris energiát, legalább
annyira mint az elızı századfordulón. A folyóirat reprezentáns szerzıi e feszültséget két
ismert gyökérmetaforával jellemzik. Az egyik a most említett napút, a másik a kompország:
az elıbbi szerint kelet népe úton van nyugat felé – létmódja ez a naponta újrakezdıdı utazás
–, az utóbbi szerint viszont oda-vissza hajózik (bújdosik) a két part között. Ignotus lapja a
napút irányát akarja követni, de Széchenyi szavait idézve nem felejti el, hogy kelet népéhez
beszél, mely hajlamos visszafordulni ezen az úton. Ebbıl nem következik, hogy a napútlogika miatt a NYUGAT számait háttal keletnek és arccal nyugatnak kell olvasni. Az viszont
igen, hogy a közeget, Közép-Európa kétarcú kulturális terét a lapszámok a látványuk, a
matériájuk által jelenvalóként, egy nyomtatott írásmő érzékelhetı formájával, kiállításával
képesek rendkívül hatásosan érzékeltetni.
Mit tapasztalt tehát a folyóirat olvasója, amikor 1908 körül egy korona áráért
megvásárolta és kézbe vette a lap valamelyik számát? A címfeliratról már volt szó:
materiálisan kelet felé olvasunk, szellemileg nyugat felé fordulunk. Emellett az elsı
évfolyamok híres emblémája, Beck Ö. Fülöp munkája egy jobbra, azaz keletre nézı alakot
formáz, a szomorkodó, tenyerére támaszkodó, kurucruhás Mikes Kelement ábrázoló, kör
alakú emlékérmén. A középre helyezett kör, a napmetaforika misztikája most mellızendı, de
semmiképpen sem mindegy, hogy lenyomatról – egy másik alkotás átvételérıl – van szó,
mely eljárás ugyancsak az adott lapon kívüli terekre utal. Az illusztráción látható figura nem
olvas, hanem ír, méghozzá – ínyenc médiakutatók örömére – lúdtollal természetesen, vagyis
a nyomtatott szöveg közegében egy kéziratnak mutatott papír fekszik elıtte. S noha Mikes
rengeteg mindent írt, a magyar vásárló mi másra gondolhat, mint hogy most is honvágytól
gyötört levelet fogalmaz nem létezı édes nénjéhez, Rodostóból Magyarországra, keletrıl
nyugatra. Rodostó az a hely, amihez képest a lap itthoni olvasója már eleve nyugaton van.
Mikes Kelemen fiktív levelének nincsen pragmatikus címzettje, így kifejezetten az egész
magyar olvasóközönségre számíthatna, amennyiben leveleit közölhetné. Csakhogy éppen a
hazai publikálás tőnik az ı életében lehetetlennek, még a távolabbi jövıben is
bizonytalannak. A keletre forduló, ám lúdtollal – kézírással – nyugatra író Mikes így teljesen
kívül van az irodalmi kommunikáción: a számőzetés állapota, a Rákóczi-szabadságharc általa
ırzött emléke nem tehetı Magyarországnak szóló üzenetté. Egy tökéletesen izolált
2

Külön téma lehet a folyóirat digitális verziója (Folio VIP Electronic Publishing, Arcanum Adatbázis, Kokas
Károly bevezetıjével).
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helyszínen, elszigetelt nyelven, a bujdosók közül végül egyedül maradva, anyanyelvén nem
beszélhetve próbál csatornát keresni ahhoz a világhoz, melyhez tartozik, vagy melyhez
tartozni szeretne. Tehát nem áll a rendelkezésére a nyugat és a kelet közötti teret átszelı
hordozó, mely a kéziratot, üzenetének matériáját nyugatra vinné. Napjaink technicista
kommunikációelméletei szerint Mikes Kelemen e pozicióban mint üzenı fél, nem is létezik,
azaz csak megkésve realizálódik, immár nyomtatásban, akár egy sajátos „beérkezett
üzenetek” rubrika feladója. Hiszen késıbb ezek a papírok, tudjuk, utat találtak hozzánk:
Kultsár István 1794-ben adta ki az idıközben hazakerült kéziratköteget.
Mindezért Mikes alakja a kézírásból a nyomtatás közegébe váltással létrehozott, de
megkésetten létesített kommunikáció allegóriája lehet a magyar irodalomban. Postája akkor
érkezik meg a címzetthez, a közönségéhez, amikor azt már egy másik mediális hordozó
közvetíti. Az embléma így egybecseng kelet népének a beköszöntıben megfogalmazott,
olykor keletre fordulni kényszerülı, ám nyugatra irányuló honfoglaló vágyának olyan
elbeszélésével, mely mindig csak részlegesen vagy utólagosan teljesülne be.
De a hátrány, miáltal postánkat a posta „Mintha régen-régen hozná, / Úgy hozza”,
elınybe is fordulhat: a keletrıl nyugatra tekintı kulturalitás önmaga hagyományaihoz
ragaszkodva, olykor bár kurucos elfogultsággal, számőzöttként és megtagadottként, de
kritikai ellenpólusa lehet a múltra csak a minél gyorsabb feledéssel reagálni tudó, ezzel
károkat is okozó társadalmi mechanizmusoknak. Ehhez a benyomáshoz a tanult olvasónak
számításba kell vennie, volt egy másik, szintén jól ismert, immár sikeres üzenete Mikesnek,
mely nyugatra juthatott. Amikor Rodostóban bekövetkezett az, amitıl tartottak, vagyis
meghalt Rákóczi, a hőséges kamarás elküldte a fejedelem kéziratait és a szívét nyugatra,
Grosbois-ba. A kézirat és a szív összecsomagolása: nem akármilyen matériákkal végrehajtott,
sıt, eléggé megdöbbentı szimbolikus technológia. A kéziratnak a személyes alkalmazásra
szánt vagy a közösség számára felhasználandó egyszerisége kerül jelölı kölcsönviszonyba az
érzelmek és a lélek metaforájának szó szerinti, anyagi alakjával, mint konkrét testtel,
radikálisan elkülönülve az üzenet azon formájától, mely az olvasó individuumnak a
nyomtatással létesíthetı formáját teremti a „technikai sokszorosíthatóság korszakában”.3
Valószínő, ilyen küldemény – metaforikusan szólva – csak keletrıl mehet nyugatra, fordítva
nehezen elképzelhetı.
Látható, a NYUGAT mint dolog, a tapasztalati és a virtuális tér jelöléséhez a kéziratos
és a tipografikus kultúra különbségeit, mint a történelemnek e hordozókkal végrehajtott
szembesítéseit is felhasználja. Ennek további lényegi összetevıje a latinitás tradíciójának
reflektálása a címlapon. Ez azért fontos, mivel a nyelv, mely elsırendően ki volt téve a
Gutenberg-galaxis gyakorlatilag totális, az egész középkort mediálisan a múltba süllyesztı
hódításának, a latin volt. A kézirat és a nyomtatás közegváltozásának mediális újrajátszása
tehát a Mikes-emlékérem mellett a latin és a magyar nyelv használatára is kiterjed. Ennek
jelölése a címlapon éppen a fıszerkesztı nevével történik meg, mely ugyanakkor egy másik
(valódi) név sajátosan latinizáló „eltitkolása” is. Ezúttal különösen megfontolandó tézis, hogy
az írás látványa akkor válik különösképp reflektálttá, ha idegen nyelvő szöveget olvasunk.4 A
borítón a fıszerkesztı neve helyén egy nagybetős latin szó áll: IGNOTUS. Ráadásul a szó
egyik jelentése: idegen, vagyis éppen azt mondja ki magáról, ami írásként reflektálását
elkerülhetetlenné teszi. Tudjuk, Ignotus távolról sem annyira idegen és ismeretlen az olvasók
számára mint ahogy azt latinul állítja magáról, mégis, szinte lehetetlen nem érzékelni egy
jelentéses utalást irodalmunk másik latin nevő „ismeretlenére”, a hazai kódexirodalom
3

Walter Benjamin közismert kifejezése (A mőalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában = W. B.,
Kommentár és prófécia, Bp., Gondolat Kiadó, 1969, 301-334.)
4
Vö. Jonathan Miller, McLuhan, London, Collins-Fontana, 1971, 10. Idézi és a problémakört elemzi Fodor
Péter, A mechanizáció kiazmusa = Kulcsár Szabó Ernı, Szirák Péter szerk., Történelem, kultúra, medialitás,
Bp., Balassi Kiadó, 2003, 191-201.
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névtelenjére: Anonymusra, aki szintén a honfoglalás interpretálásával tüntette ki magát pár
száz évvel korábban. Mint a fentebbi idézet mutatja, a bevezetı cikk feltőnı intertextusa a
Gesta Hungarorum, vagyis ha az olvasó nem észlelné a párhuzamot a papíron, a fıszerkesztı
rásegít a cikkben. A NYUGAT dologisága pedig mindezzel úgy alkot teret maga köré – és
úgy helyezkedik el ebben a térben –, hogy egyúttal annak idıiségét (történelmét) is artikulálni
képes, mégpedig az európai kultúra mediális váltásának a saját testén újrajátszott
eseménysoraként. Ezen belül pedig Közép-Európa és a magyar történelem olyan modern
perspektíváját nyitja fel, mely nem csak tudomásul veszi és értelmezi a földrajzi és a szellemi
honfoglalásnak azt a sokat mondó, konkrét és szimbolikus jellegzetességét, hogy keletrıl
nyugat felé irányul, hanem olyan idıi távlatot nyer, mely a kelet-nyugat irány térbeliségre
apelláló jelentéskörét éppen ezen idıiség, kultúránk történı történetisége révén formálja ki. E
benyomást tovább erısíti, hogy a lap gondol az elıdök tiszteletére: egy ideig a Figyelı új
folyamaként tünteti fel magát
A NYUGAT továbbá annyiban és éppen azért modern lap, mivel – mint Mikes
Kelemen kurucos attitődje – ellentmondani is képes annak, aminek jegyében mőködik.
Vállalva a leegyszerősítı, ám nem elızmények nélkül való, ezért önmagán messze túlmutató
tipológiát, idézzük föl ehhez a költészettörténet Ady–Babits polarizálását. Babits Mihály
formaérzéke – klasszikus mőveltsége, európai tájékozódása, Kosztolányival rokoníthatón a
„latin betőkre” hivatkozó nyelvi cizelláltsága – tökéletesen simul mindahhoz, ami a tipográfia
teremtette individuális közegben az irodalom újabb európai létmódját meghatározza. Babits
lírájának formatana jól tudja, hogy Iris koszorújának „levelei” immár nyomtatásban fognak
megjelenni. Ezzel szemben az Új versek korszakának Ady-lírája úgy lépett a NYUGAT által
képzett térbe és idıbe, hogy nem fogadta el az Anonymustól Ignotusig jelölhetı honfoglaló
kulturalitás programját. Nem illeszkedett ebbe a közegbe, noha ı is a Napútra hivatkozott,
Verecke híres útján jött nyugat felé, azaz inkább „betört” Dévénynél. Fellépése mediológiai
értelemben támadás, mely sajátlag a NYUGAT fentebbi státusza ellen szólt. Természetesen
nem az irodalmi közélet harcairól van szó, nem a modern költészet kritikai
érdekszövetségének felmondásáról, bár a duk-duk affér azért sokmindent elárul. Hanem egy
nyelvi-költıi attitődrıl, melyet mindenekelıtt az a beszéd jellemez, mely kifejezetten a saját
írásos és nyomtatott közege elleni lázadásából, mind a kéziratnak mind sokszorosított kötetté
válásának elvetésébıl kaphat hangot, s csak így reflektálva képezhetı meg a befogadásban.
Ez a hang sem szólalhat meg a médiuma nélkül, de amilyen mértékben megszólalni képes és
hallhatóvá válik, olyan mértékben észlelhetı a NYUGAT névvel jelölhetı tér és idı, dolog és
szellem megtagadásának. Egyáltalán nem akarja ismerni azt a nyelvet, mely immár
rendelkezik saját nyomtatásának nyugatra forduló tapasztalatával. Beszéde alig reagál a
betőkbıl kiolvasható hangra, vagyis mediálisan érdemes komolyan venni nála a nyugati
orientációval szembesülı, megsüketített „énekes Vazul” önazonosító allegóriáját. Bakony és
Párizs, Zilah és Pest olyan földrajzi nevek Adynál, melyek nem a Napút említett állomásai,
hanem a téridı totális szimbolikus megszállásának starthelyei és célpontjai. Vagyis a
nyomtatott és reprodukálható könyvvel reprezentált tér helyett, mely uniformizáltan a tárgyak
viszonyításával értelmezi környezetét, Ady költészete – miként Marshall McLuhan Blake-kel
kapcsolatban kifejti5 – anakronisztikusan, a tudat és a dolgok közötti imaginációban mozgatja
nyelvének jelentésalkotó képességét. Ugyanakkor ez nem mond ellen modernségének, csak
egészen sajátos módon érvényesül újdonságértéke. E líra modern allegorikus olvasása
ugyanis annyiban valósítható meg, amennyiben szimbolikusságát éppen annak mediális
ellenpontjai szerint töri meg. Ady egyik legjellegzetesebb önportrészerő alakításában a saját
arcát írásjelek tagadásaként, illetve írásjelek hiányaként jelöli: „Arcomon nincsen régi írás, /
S a régi harcok / Nagy legendája elmosódott / Vén arcomon, vén fejemen.” (A föltámadás
5

Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy, Toronto, University Press, 1962, 268.
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szomorúsága). De így jut el beszéde marionettszerő közvetítettségéhez, vagyis lehetséges
allegorézisének mint ezúttal a hangzás mediális kiszolgáltatottságának (eltorzításának)
képzéséhez és tapasztalatához: „Beszédje kongó báb-beszéd / S báb-színpad bábja önmaga, /
Kérdés, kísértés és titok.”
Ez a „kongó báb-beszéd” viszont, mint ilyen, a mondottak miatt lényegében csak a
folyóiratközlésekbıl hallható ki, a NYUGAT hasábjait olvasva. A recepció mindeddig fıleg
(hatástörténetileg indokoltan) a kötetkompozíciók szólamára figyelt – a szerkesztett
könyvekre, melyek újító esztétizmusa készségesebben idomul a korszak mediális
környezetéhez. Az önálló, jól formált verseskötetek többnyire az ellenében hatnak
mindannak, amirıl fentebb szó esett, eltompítván a médiummal szembemenı, inadekvát
megszólalás erejét. Így a kötetekhez képest a NYUGAT Adyjának hangja egészen más, s
meglehet, újraolvasása erre a folyóiratpéldányokból kihallható beszédre fog immár
hivatkozni a legújabb informatikai forradalom korában.
Ady lírája ezért a modern módon mediatizált nyelv, tehát az ún. ikonikus fordulat
legelsı kifinomult tapasztalatai felıl tekintve olykor szinte elviselhetetlennek tőnt azok
számára, akik a NYUGAT hasábjain ismerkedtek meg vele. İk voltak azok, akik elıször
észre vették, e líra abból él, amit megtagad, s a modern médiumot egy másik, atavisztikus
kommunikáció áramoltatására és kifejezésére használja ki. Ezt érezte meg benne többek
között Kosztolányi éles kritikája,6 de ugyanezért lehet ez a nyelv mégis olyannyira
lenyőgözı, nagyhatású. A nyelv romantikus képzelıerejébıl anyagtalanul feltörı és
elképesztı energiával magának anyagot (jelölıt) keresı lendülete úgy tör az egyik
médiumból a másikba, mint a horrorfilmek fantasztikus kísértete, s olyasmit kényszerít ki
belılük ezzel a dinamikával, amire addig nem is látszottak képesnek. E poétika
multimedialitása szét akarja zúzni a reprezentálás középkori és modern írásos változatait,
mindazt, ami által ugyanakkor hatalmas erıvel képes hirdetni magát. Alkotásmódja az
írásbeliség hajnalán megfogalmazott tagadás platóni paradoxonát idézi, mellyel a filozófus
írásban állította, hogy az írás – mővészeti távlaton – semmire sem használható. A Phaidrosz
címő dialógusában fogalmazta meg, hogy „Aki ... azt hiszi, hogy mővészetét írásban
hátrahagyhatja, nemkülönben az, aki átveszi, abban a hiszemben, hogy az írás alapján világos
és szilárd lesz a tudása, együgyőséggel van telítve...” Az írások látszólag „értelmes
lényekként beszélnek, de ha megkérdezed valamelyik szavukat, hogy jobban megértsd: egy
és ugyanaz mindig, amit jelezni tudnak.”7
Mindebbıl következik, hogy napjaink informatikai változása, a könyv kultuszának
visszaszorulása vagy módosulása Ady lírája esetében roppant érdekes feladatok elé állíthatja
az irodalomtudomány azon részét, mely ezt a tendenciát hajlandó tudomásul venni. A
médiumokkal észlelt médiumok tapasztalata ugyanis éppen annak az írásnak a mellızését
jelenti, melytıl Ady költészete elrugaszkodni kívánt, illetve amelynek paradox
megtagadásával válhatott poétikája az olvasásban elementáris hatású megnyilatkozássá.
Maga a multimedialitás azonban csak akkor értelmezhetı annak ami, ha éppen abból a
közegbıl vetül rá viszonos tekintet, mely immár nem a sajátja: az íráséból. Az önnön írását
áthúzó Ady-líra értelmezése így az irodalomtudomány legaktuálisabb feladataival ekvivalens
mővelet lehet: ha szakmánkat kiszorítják az elektronikus ikonizáció korszakának ajtaján,
visszatérhet az ikonizáció nyelvi értelmezésének ablakán.

6

Kosztolányi Dezsı, Az írástudatlanok árulása (Különvélemény Ady Endrérıl) = K. D., Egy ég alatt, Bp.,
Szépirodalmi, 1979 [1929], 220-238.
7
Idézi és a bölcsészet új lehetıségeit taglalja Nyíri Kristóf, Multimédia és új bölcsészettudomány =
http://www.hunfi.hu/nyiri/termtud.htm.
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VASADI PÉTER
Jele van annak
Jele van annak, merre jártál.
Mennyi véralvadásos lábnyom a
világban.
Ahová épp ma érkezel, a csönd
a lármát megszakít ja.
A bámészkodó képeden elrévedez.
De ki mögötted bandukol, s csak
hátadon járhat a szeme, vakulhat
akár.
Közönyös. Szelíd. Nem siet. Jókor
él.
És oly konok, mint vasalt puskatus.
Titokban égünk. S látványosan elhamvadunk.
Tüzet kiáltani ma kedvelt szokás,
fıleg mikor békés arany üt ki
a szılıfürtökön.
Én sötét lángról beszélek. Fekete
lobbanásról.
Gyújtogat a köztünk kanyargó
hazugság. Eléget bármit: eget,
vizet, kúpvasat, márvány-bazárt,
de csak téged keres.

VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely
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MOSONYI KATA
A textuson átütı írói szándék

„Aki bőnt követett el, aki ölt, annak bőnhıdnie kell!
Különben a világ még a maradék értelmét is elveszíti.”
/Csabai László: Szindbád Szibériában/

Nem kis feladatra vállalkozott az eddig költıként, szerkesztıként ismert Babiczky Tibor,
amikor az idén megjelent elsı prózakötetének, a Magas tengernek (Magvetı) tárgyául a bőn
és bőnhıdés fogalomkörét választotta. Alkotói küzdelme végigtapogatható a szövegtesten. S
bár az irodalmi élet rögtön felfigyelt a könyvre, az elsı interjúkészítık, recenzensek nem
tudták pontosan megnevezni annak mőfaját és tematikáját. Ayhan Gökhan óvatosan kriminek
vélte, amit a szerzı visszautasított. Toroczkay András „túl gazdagnak, túl mőveltnek, balos
magyar nyomozónak” tartotta a könyv fıhısét, ugyanakkor rögvest elindította a könyv
kortárs irodalmi kánonba vételét is. De valójában – talán a mottók miatt – a „kisregény”
atmoszféráját méltatta elsısorban. ( IJ, 2014. 02. 18). A Literán olvasható interjúban
rejtélyesnek minısül a fıhıs „merı fájdalomtól átitatott minden gondolata, mozdulata”, az
olvasóra testálva a rejtély megfejtését. Pethı Réka rövid reflexiójában „a bőntudata által
gyötört nyomozó tudatfolyamáról” beszélt, némi kritikai éllel megállapítva, hogy „a
bőntudattal való harca pedig nem igazi harc.” (campusonline, 2014. 04. 01)
Tomaji Attila volt az, aki a Holmi májusi számában megjelent terjedelmesebb cikkében
azt állította, hogy „[a] Magas tenger megírásával újabb bizonyítást nyert, hogy fölösleges
különálló kánonokban hinni: a szépirodalom és a noir krimi megkülönböztetése feleslegesnek
tőnik”. „...az ún. elit filozófia és a populáris kultúra között létezik termékeny átjárhatóság.”
Tehát az olvasó Babiczky könyve kapcsán ennek a „termékeny átjárhatóságnak” lehet tanúja,
ám Tomaji védıbeszéde nyomán felmerülhet benne némi gyanú is. Különösképpen azért,
mert idıközben még inkább megnıtt Babiczky szépirodalmi ázsiója, A képtolvaj nyomában
c. meghívásos pályázaton a Szent Vér c. írásával elnyerte a Litera-díjat. „Miniben a Magas
tenger” – olvasható a litera.hu június 14-i oldalán. Valóban! Ugyanazok a motívumok,
hasonló szerkesztés, az ismert, megkapó hangulatteremtés, ugyanaz a kissé flegma, ám
határozott, kétbalkezes, de magabiztos, Camelt szívó, sört ivó nyomozói allőrökkel
rendelkezı fıhıs-figura köszön vissza, aki még mindig az Isten-hiány kérdésével és meghalt
fia emlékével viaskodik. Lásd az amúgy tényleg szép, költıi befejezést!
Köztudott, hogy a krimiirodalom manapság reneszánszát éli. Elég, ha felidézzük
könyvheti sétánkat a budapesti Vörösmarty téren, ahol az egyik szélsı pavilon pultján ott
virítottak a skandináv krimi vaskos kötetei (Jo Nesbo, Jussi Adler-Olsen és a többiek); vagy
gondoljunk a Magyar Narancs legutóbb készült interjúira: a svéd Maj Sjövallra, a norvég Jo
Nesbore, illetve az „erasztománok” (Borisz Akunyin Eraszt Fandorin detektívjének) lelkes
táborára az oroszoknál, nem feledve hazai szerzınket, a nagyon is rangos helyre érdemes
Csabai Lászlót és az ı Szindbádjának történelmi korfestı kalandjait.
Babiczky Tibor mindezeknek kiváló ismerıje, az angolszász líra számára balladáinak
ihletı forrása lett, szervesen beépült költészetébe.
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„Az életünk szüntelen ostromállapot” – írja az Argentum c. versében, melynek nyomán
(és ismerve véres balladáit is) az olvasó rögvest megállapíthatná, hogy ez a problematika
Babiczky alkotói világának centrumát képezi.
Van benne igazság. A szerzı a Magas tengerben sem tér el ettıl, egy jottányit sem:
fıhıse, az anonym nyomozó szerint a bőnben veszteglı világban az ember vert helyzetben
van. „A nyomozó félt a testtıl...A test menthetetlen. Az ijesztette leginkább, hogy ebben a
menthetetlen hústömegben kapott otthont a lélek. Az ı munkája akkor kezdıdött, amikor a
test végképp magára maradt.” (33)
Mindeddig a megállapításig azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen típusú regény, vagy most
már pontosítsuk a mőfajt: kisregénnyé strukturált novellafüzér (mely 15, nagyrészt
gyilkossági történetet kapcsol egybe a fıhıs traumatizált létállapota által) megírásának
receptje valahogy így fest. Végy egy fantáziát mozgató motívumot, pl. egy brazíliai hotelben
vagy Szibériában surrogó ventilátort (Nemeszisz, Szindbád Szibériában, mellesleg ez
utóbbiban pikáns iróniával van megrajzolva a kép), csippents fel, és alakíts át egy tragikus
balesetet (akár Lawrence Block Matthew Scudderének egyik történetét), adj hozzá egy kis
oidipuszi jelleget, főszerezd meg egy adag Bodor Ádám-i, Tar Sándor-os világfelfogással,
keverj bele egy kis camus-i közönyt, fokozd a cinizmusig; a budapesti helyszíni sétákat pedig
írd meg megközelítıleg olyan pontosan és érzékletesen, mint Barnás Ferenc a Másik
halálban; végül mindezt spékeld meg egy pud balladai homállyal, netán éleszd fel az
olvasóban Dosztojevszkij Bőn és bőnhıdésébıl Raszkolnyikov lelki gyötrıdéseit. Mindezt
jól rázd össze, s a széthulló történetek majd úgyis összeállnak a bőntudat zsebkönyvévé. Ha
meg nem, nyomozzon az olvasó!
Persze ez nem ennyire egyszerő, és legfıképp nem az a nyomozó által említett „lélek”
miatt. Babiczky fıhıse ugyanis önnön lelki megtisztulására vágyakozik, a megváltásra,
hiszen ı maga is gyilkos, a kisfia gyilkosa, még ha véletlenszerő balesetrıl volt is szó. A
könyv esztétikai minısége körüli problémáink épp ezzel, a novellákat egybefőzı fikciós
történet hihetıségével kapcsolatosak. Pedig a szerzı mindent megtesz az olvasó
meggyızésére, és talán pont ez a baj.
Aki másodszorra olvassa el a Magas tengert, az rendre felfedezi annak jelképrendszerét,
a legalább hétszer megjelenı ventilátor motívumot (a gyilkos eszközt), mely hol
metaforikusan négylevelő lóhereként tartja életben a nyomozó bőntudatát, hol a Naprendszer
csóvájaként; máskor egy hotelszobában a siklóként kinyúlt testő öngyilkos nı körül keveri a
hullaszagot, végül pedig a végzetes baleset okozója lesz.
A szerzı „megemeli” a fikciós történetet, moralizáló bőnregénnyé teszi, más dimenzióba
helyezi át, és ehhez intertextusként a szentírási szövegeket használja fel, a fıhıst
passzivitásba, önként vállalt „állati magányba”, önsorsrontásba kényszerítve. Ráadásul olyan
jellegzetességekkel ruházza fel, amiktıl a nyomozó az olvasó elıtt hiteltelenné válik.
Narrációja kifelé szőkszavú, belsı monológjai inkább hasonlítanak egy bölcselı
elmélkedéseire, olykor teológiai tézisekre. Már a cím is egyértelmő utalás (akinek nem lenne
az, lapozzon a Vörös-tengeri átkelés eseményét felidézı szakaszhoz (102, 106), illetve a
2Móz 14, 22-höz. A könyv borítóját készítı Baranyai András ennek szellemében járt el, még
ha a könyv végkicsengésével, a fıhıs személyiségrajzával ez nem is egyezik meg. A borítón
ugyanis a nyomozó túl magabiztosnak látszik, a fikciós történetben azonban tele van
félelemmel. Még akkor is, amikor évek múltán visszaemlékezik arra, hogyan élték meg
kisfiával a tengeri dagályt, ı félt a növekvı víztömegtıl, kisfia pedig bátran nézett szembe a
tengerárral, amit a nyomozó aztán úgy kommentál, hogy ı nem bízik a kegyelemben, fia
viszont annál inkább bízott. Egy elmélkedésében beismeri, hogy önmegváltás nem létezik, és
a hitet zárványként megırizte szívében, mégsem képes elfogadni a megbocsátó kegyelmet.
Története antitörténet, nem valós lelki küzdelem, hanem toporgás saját bőntudata körül.
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Számára marad (védelemül?) a pesti utcák szürke, kopott, sivár házsorainak kıtömege, mely
árnyképe csupán a szétválasztott hatalmas víztömegnek.
Mielıtt szerkezetileg, prózapoétikailag áttekintenénk a mővet, emeljünk ki egy
szentenciózus megállapítást: „az irodalom az igazság és a bőn elmélete”. (55) Tisztelve ezt a
gondolatot jegyezzük meg, hogy ez így csupán egy szelete az irodalom fogalmának,
leszőkített vélemény. Ennek kapcsán talán érdemes lenne az esztétikai fogalmakat
újragondolni. Mint ahogy újraértelmezendı, ha már nagyrészt feledésbe ment, a bőn, a
bőnbánat, a gondviselés, a kegyelem fogalomköre is, hiszen éppen ez áll a könyv szellemi
centrumában. A fıhıs – lelki zavarában – ezeken a kérdéseken libikókázik, holott számára is
napnál világosabb a megoldás; és a narrátornak tudnia kell azt is, hogy isteni
igazságszolgáltatásról beszélni a 20. századi két világháborút, a diktatúrákat követıen eléggé
abszurd dolog, legfıképp mert nincs más kiút az ember számára. Az írói ábrázolásmód ezt a
kérdést manapság az irónia vagy a groteszk eszközével képes megközelíteni. Az 56. oldalon a
narráció ezt alá is támasztja: „[n]em lehet gyakorolni az igazságot, mert az emberi élet nem
bírja el. De tudni róla, hallgatagon, mint az Istenrıl: ez az élet értelme”.
Persze a szépirodalmi mő nem lehet erkölcsi kódex. Ha azzá válik, akkor a fikció is
elveszíti erejét, mesterkéltté lesz, nem lehet autentikus. A szerzıi szándéknak fel kell
oldódnia, bele kell olvadnia a tartalomba, nem szabad átütnie a textuson. Ellenkezı esetben a
fikciós történet elveszíti a katarzist, ami ráadásul egy novellákból rendezıdı mő esetében
nélkülözhetetlen. A Magas tengerrel valami efféle történt. A megemelt retorika a nyomozó
szentenciákra hajlamos belsı monológjaiban jelenik meg, melybe belejátszik számos
ismeretelméleti tétel, valamint szépirodalmi kontextusba helyezıdnek a zenetörténeti
ritkaságok, s valljuk be, az iméntiek nem feltétlen jellemzıi, attribútumai egy nyomozónak.
Hiteltelenítik a fikciót, mely megtartható, kivédhetı lett volna az elmélet és valóság helyes
arányának megırzésével, különféle prózapoétikai eszközökkel, egyéb ábrázolásmódokkal.
Efféle félrecsúszás, aránytévesztés másokkal is megesett, csak egyet említenénk, amit az
adott szerzı maga is beismert: Spiró György Kerengıjét.
A narráció egyébként mőködıképes a könyvben, kifejezetten hasznos, hogy olykor átlép
vallomásosba, illetve az 1. történetben a gyilkos egyes szám elsı személyő emlékezései
megrendítıek. A gyermekkori traumák áldozata ı is, mint részben a nyomozó. Tetszetıs a
novellákon áthúzódó elıre és hátra utalás szövedéke, mely nem engedi végleg elveszni a fı
szálat, a nyomozó belsı tusakodását.
A kötet szerkezetileg talán túl jól felépített. Több teret kaphatott volna az olvasói
fantázia! Ebbıl a szempontból talán a legjobban megírt novella az elsı és a 12. És mindjárt
az 1. történet kis ventilátor metaforájától kezdve az utolsó fejezet végéig minden részben
szétosztva megtaláljuk a háttérben húzódó tragédia mozaikjait. Különbözı módokon tárul fel
a nyomozó immár hatodik éve tartó önsorsrontó magánya. S mivel a történetív túlkonstruált,
és maga a fı történeti szál is kissé kimódolt, ezért nem hat elemi erıvel az olvasóra a végsı
fejezetben megjelenített „baleset”, mikor is a cukrászda mennyezetérıl lelógó ventilátor
lecsapja az apa nyakában ülı kisfia fejét.
A nyomozó karaktere kissé szokatlan, valódi jellegzetességek nélküli, arctalan,
emberileg elhordozhatatlan bőntudatának következtében torzult látású. Monoton jellemzıje a
dohányzás (Camel; Jo Nesbo-jelleg), minıségi italok fogyasztása, kávézás; cinizmusig menı
kiábrándultság, apátia, már-már embergyőlölet, nihil. Szakmai tudása hiányos, kollégái elıtt
néha felsül. Ugyanakkor belsı monológjai által rezonır szerepet is betölt, mely tetten érhetı
társadalomkritikáján (pl.„...egy országban, ahol az erkölcs értelmezhetetlen fogalom, ne
próbáljuk meg eljátszani a felháborodást”) (27), az emberekrıl vallott nézetén: az emberek =
állatok. Bölcselkedései
néhol
teologizálásra kényszerítik az olvasót, így a világ
keletkezésével vagy a jó és rossz kérdésével kapcsolatosan önkénytelenül is felmerül az
1Móz 2, 17. Ehhez kötıdik mellesleg az egyik legszebb története, a csecsemıket elraboló
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öreg gyermekvasutas esete. A 12. fejezet az istenek alkonyát ironikusan, képletesen jeleníti
meg, ez jól sikerült részlete a könyvnek.
A fıhıs-narrátor világlátása szerint az embereket az animalizálódás jellemzi. (Bodor
Ádámnál ez egyetemes, a természetet is eluralja.)
A kötetben vannak elborzasztó történetek, mégsem ez a domináns ebben a prózában,
hanem a más dimenzióba történı kitekintés, mikor is a földi bőz csatornafedele egy-egy
pillanatra meg-megemelıdik. Ilyenkor e prózatechnikában elszaporodnak a lírai elemek; a
természeti leírások általában gyönyörőségesek. Ha pedig a bibliai reminiszcenciák iróniával
is párosulnak, akkor meglepı minıséget produkál a könyv. Ilyen az önkiszolgáló étterem/
oltárhoz járulás ötlete is (38-39) Egyébként a kötet stílusára, nyelvezetére a sőrítettség, a
szövegtakarékosság jellemzı.
A Magas tengernek vannak még vitatható pontjai, mindamellett ez a próza alapvetıen
mőködıképes, legfıképp vannak ígéretes tartalékai.
S habár a szövegen átsejlı szerzıi szándék arra a Kertész Imre-i gondolatra enged
következtetni, hogy „[u]gyanazt a regényt élni és írni” – ez az író erkölcse (a Kudarc szerint),
akkor Bán Zoltán Andrással Babiczkyre nézve mi is feltehetjük a kérdést, hogy ez
megvalósítható-e? „Ez magának a regényírónak rejtett és magában a regényben többszörösen
megválaszolt kérdése, voltaképpen költészet és valóság viszonyának kérdése”. (Az elme
szabad állat, 140.o.)
Végül is a fıhısre nézve kapunk egy jelképes magyarázatot, elégedjünk meg ennyivel!
„A nyomozó egyik gyalogos sétája során keresztülvágott a hajdani Tabánon. A Déli
pályaudvar oldalával szemközt, egy szecessziós ház tetején festett villanybetők:
BIZTONSÁG. Fakult, régi felirat. Nem mőködik. Ahogyan maga a szó sem.” (51)

BABICZKY TIBOR: Magas tenger, Budapest, 2014, Magvetı

(Megjelent: Vár Ucca Mőhely 2014/3.)
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VERS – FORDÍTÁS
MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE

Le pays froid

Fagyos vidék

Parlez plus haut l'hiver nous assourdit
Les bruits des pas que l'on entendait hier
Au bord du lac gelé
Ne sonnent plus que dans le souvenir
Et notre vie devient une habitude triste
Derrière la paroi des vitres blanches.

Hangosabban beszéljetek a tél telezúgja fülünket
tegnap még a befagyott tó partján
hangzottak lépteink
ma már csak emlékezetünkben konganak
életünkbıl csüggedt megszokás lesz
a fehér üveglapok fala mögött.

La neige tombe depuis bien des semaines
Le charbon le café diminuent tous les jours
Chaque jour s'amoindrit
Le lendemain toujours est pire que la veille.

Hosszú hetek óta havazik
napról napra fogy a szén meg a kávé
minden újabb nap rövidebb
a másnapok mind rosszabbak a tegnapoknál.

Notre mémoire même égare les réponses.

Még emlékezetünk is összekuszálja a válaszokat.

La faim le froid chassent les cerfs hors des bois
Jusque dans les rues du village
L'un s'est couché devant la croix
Bouche bée la tête à la renverse
Fauve image de notre amour.

Bekergeti az erdıbıl a szarvasokat
az éhség a fagy a falusi utcákra
Egyikük leroskadt a kereszt elé
tátva a szája hátracsuklik a feje
szerelmünk rıtvad képmása ı.

Avez-vous entendu crier les loups le soir
Quand ils viennet rôder autour des étables?

Hallottátok az istállók körül ólálkodó
farkasok esti vonítását?

Sous la haute cheminée le feu languit
Le chien nous regarde avec tant d'indulgence
Avec tant de pitié
Que notre coeur se serre.

A magas kémény alatt pislákol a tőz
Kutyánk oly elnézıen oly szánakozva
tekint ránk
hogy elszorul a szívünk.

Nul ne balayera les marches de l'entrée.

Senki sem söpri le a bejárat lépcsıfokait.

L'hiver s'accroit comme un jeune géant
la neige tombe le givre s'épaissit
Et nous vieillisons à mesure.

Nıttön-nı a tél mint valami ifjú óriás
hull a hó a dér vastagodik
mi pedig szép lassan tovább öregszünk.

Parlez bas il n'est plus besoin de nous entendre
Bientôt l'homme de pierre ouvrira le chemin.

Halkan beszéljetek elég már a hallható szavakból
a kıember nemsokára utat nyit elıttünk.
Bárdos László fordítása
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VERS – FORDÍTÁS
MERT, ÖZKAN
BANA AŞKI ÖĞRET

Taníts meg engem a szerelemre

Havva’ya

Évának

Bana aşkı göster! Aşkı öğret.
Gökyüzünde kuş olmayı öğret.
Okyanuslara sal;dalgan olayım,
çöllere sal; gölgen olayım.
Bana her şeyi seninle öğret.
Çünkü ben sana aşığım.

Mutasd meg nekem a szerelmet! Taníts szeretni.
Ahogyan az égbolt tanítja a madarat.
Legyek hullám, repüljek, mint tutaj az óceánon,
árnyékod hadd legyek; sivatagi hajó.
Taníts meg nekem mindent.
Mert beléd szerettem.

Bana aşkı öğret! Yaşamayı öğret.
Bana nehirlerle, rüzğarlarla yarışmayı öğret.
Beni kalbim duruncaya kadar öp!

Tanítsd meg nekem a szerelmet. Élni taníts!
Versenyre kelni a folyókkal, a széllel.
Csókolj, míg utolsót dobban a szívem!

Çünkü seninle öpüşmek
yıldızları avucuma almak gibi bir şey.
Seninle uyanmak
bir kelebekle uyanmak gibi bir şey.

Mert veled ölelkezni olyan,
mintha a csillagokat tartanám a tenyeremben.
Veled ébredni olyan, mint
pillangókra virradni.

Bana her şeyi seninle öğret!
Çünkü ben sana aşığım.

Mindenre te taníts meg!
És én szárnyalok.

Ben sana emanetim.
*

Rád bízom magam.

Fordította:GİSI VALI, BARTHA JÚLIA
nyersfordításából
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Mák
Bizonyos utcák, városrészek.
Egész települések, tájegységek.
Mint fogak közt ragadt mákszem,
rossz helyen hagyott, használt fehérnemő,
hívogatón feszülı ruhán nyirkos folt,
elöl felejtett doboz széntabletta.
Tapintattal tekintene el mindezek
észrevételétıl a részvét. Is.
Emlékezni csak a szépre, figyelni
csak a jóra, akár koldusokat
retusálni városképrıl, fagycsípte
tagjaikat főrésszel korrigálni.
E kicsinyességen felülemelkedni talán
egy munkaidején túl bekapcsolva maradt
őrszonda bámész géptekintete szükségeltetne,
melyben ez volna a Föld, merenghetne,
vonatkoztatások önkényes viszonyítópontja,
és ha mégsem az, ocsúdik fel, tükrözıdik
a döbbenet, míg adattá fagy távolodtában
a hozzákeveredı hangfoszlány, csak zavar
marad a rendszernek hitt véletlenekbıl,
hebegés és el-elcsukló, járulékos zaj,
melybıl szinte kivehetetlen már, hogy
innentıl nem tudom, ki vagyok, s ki vagy.
Ami földereng, csak parányi univerzuma
a folyvást pontatlanul ketyegı, mindig és
sosem fogyva hamisított idınek, ahol
öröknek szánt, elhullajtott pillanatképeket
kerülgetnek udvariatlan, kapkodó cipıtalpak
kínos etikettel.
Van valahol egy égitest,
reláció függvénye, hogy
mennyire egymagában áll,
folyó és száradt részek
lötyögnek rajta,
s bizonyos utcák, városrészek.
Egész települések, tájegységek,
mint fogak között
az átmenetileg kiszabadult,
pörögve zötykölıdı pályára állt
mákszem egy kegyesnek szánt,
nagyvonalú hazugság önkényes,
sosem volt koordináta-rendszerében.
(Megjelent: Korunk, 2019/6.)
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G. FERENCZY HANNA
Karácsony
Karácsony van,
szegényes nagyon,
szomorúan pislog
a petróleumlámpa,
s a rozzant szekrény
szegletes árnya
végignyúlik
a szürke falon.
Szerény vacsora
az asztalon : é
pár szem dió,
mákos kalács,
keveset fizet
a tanács,
de azért
nem panaszkodom.
Anyám a szent
könyvvel kezében,
fehér haján
a lámpafény ragyog,
ahogy hajlik szegény
a sárguló lapok
fölébe.
Csak nem gondolni
semmi rémre,
maradj kívül
te zord világ,
illatozz kis
fenyıfaág,
és térj szívembe
égi béke.
(Őllı1953)

Forrás: G. FERENCZY HANNA: Túl a netovábbon
http://mek.oszk.hu/04400/04422/04422.pdf

26

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

KASKÖTİ ISTVÁN

Mert én egy gondolkodó gyerek voltam!

Aztán csak múlt az idı, meg is feledkeztem én a gödörrıl meg az én elkerülhetetlen
vízbefulladásomról. Vége lett az iskolának is és nyár idején az embernek más fontos dolga is
akadt, mint például a gondtalan semmittevés reggeltıl estig – idınként megszakítva szülık
által elrendelt kényszermunkával, mint anyám is úgy estefelé, kezembe nyomta a kis
garabolyt s mondta:
– Eriggy csak kisfiam nagyanyádhoz, szedd teli szilvával. Az lesz vacsorára, friss kenyér
meg van egy kis aludttej is.
Mentem én, nem mintha választásom lett volna, alapjában véve én egy szófogadó gyerek
voltam... az esetek többségében. Nagyanyám háza nem messze a templom utcában volt, nem
az volt a hivatalos neve, hanem Rákóczi, de mindenki csak templom utcának hitte. Megyek, s
ahogy belépek a kiskapun, látom ám, hogy nincs ott semmiféle gödör, hanem egy új
drótkerítés végig le a kert végéig s mögötte a mogyoró bokor helyén egy térdig érı
házféleség nıtt, három ember döngölte a falat, sárgás, agyagos földbıl. Ahha! Gondoltam
rögvest... – mert én egy gondolkodó gyerek voltam – micsoda zseniális megoldás, nem kell
elhordani a fél telket, csak egy kerítést húzni és... mint, „enyém a vár, tiéd a lekvár” máris
lehet rá házat építeni.
Féltelek meg dinnyeföld. Világos. Tanul az ember, csak oda kell figyelni. Maradt az
anyaföld a homályban, ahhoz kellett még egy néhány év. Elvont fogalom.
Ha jól meggondolom, ateizmusom eredete, valahol a korai vallásoktatás zagyvaságában
rejlik. A kétkedés és végül a hitetlenkedés magvát maguk a papok hintették el. Nem volt
bennem semmi kétkedés, míg az iskolában hitet nem kezdtek tanítani, a Bodó nagytiszteletes
úr meg a kispap. (Sajnálom, de a nevére nem is emlékszem.) Addig elfogadtam, hogy majd a
jóisten „vigyáz reám, meg az édes szüleimre, etc. etc.” de a jóisten viselt dolgaira csak már
iskolás koromban derült fény és azok nekem komoly gondot okoztak. Kezdve a teremtéssel.
Lehet a jóisten mindenható, „ha az isten akarja, még a kapanyél is elsül” gyakran mondták a
kovácsháziak, de az sárból gyúrt megoldás nekem nagyon hihetetlennek hatott.

Folytatjuk…
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HOGYA GYÖRGY

AGYAGTÁBLÁK
(3.)

Egy volt kollégám — lehetıleg a jelenlétemben, hogy én is halljam — állandóan lenézı
megjegyzéseket tett a mővészekre, akik közé — mint irogató embert — minden kétséget
kizáróan engem is odasorolt. Egyfajta fensıbbséggel nyilatkozott rólunk, mint olyan
emberekrıl, akikben csipetnyi érzék sincs a mindennapi élet megoldásai iránt. Késıbb, nagy
valószínőséggel beigazolódott, hogy ez az ember a titkosszolgálat embere, s valóban olyan
mesterien keverte a kártyákat hogy szőkebb környezetünkbıl talán csak én jöttem rá, ki is ı
tulajdonképpen. S ugyanakkor képes volt azt a látszatot kelteni, hogy ebben a kétnemzetiségő
országban magyarságunk érdekeinek legnagyobb védelmezıje.
Eleinte úgy tettem, mint aki figyelmen kívül hagyja a hol rám, hol meg a hegyi
legényekre tett megjegyzéseit — ekkor még nem tudtam, hogy ügynök, s ez utóbbi
megjegyzése provokáció —, s arra gondoltam, pusztán valamiféle kisebbrendőségi érzést
próbál közömbösíteni, ezzel a magatartással. Aztán az is eszembe jutott, hogy esetleg magam
is fensıbbséggel viszonyulhatok hozzá, de mikor rájöttem, mennyivel elıtte járok abban,
hogy felismertem tetteinek igazi mozgatórúgóit, csendes sóvárgással vártam arra az idıre,
míg elegendı bizonyítékot szerzek ahhoz, hogy leleplezzem. Sajnos, mind a mai napig nem
sikerült, és talán senki sem sejti, hogy ez a hangzatos szólamokat szajkózó idızített bomba,
ez a magyarság megmentıjeként tetszelgı „hazafi”, két oldalról is szedi a támogatásokat, s
csak arra vár, hogy idınként bevessék… igazi újkori tamkárum…
Valahol a lelkem mélyén igazat adtam neki abban, hogy sokkal életrevalóbb,
talpraesettebb, mint én. Képtelen vagyok leleplezni ıt, a hálózat, amelynek tagja, sokkal
szakszerőbben kezeli és védi a vele kapcsolatos iratokat, és információkat, semhogy
bármiféle konkrét anyag (feltört agyagtábla-tartó) közelébe kerüljek…
De hát ezzel úgy vagyok, mint a tengerfenék sötétjében lopakodó híres atomtengeralattjárókkal, amelyek úgymond radarral kimutathatatlanok. A testük tehát nem
érzékelhetı, de a mögöttük húzódó — az atomrektor hőtésére használt és kiengedett — meleg
víz már igen. Nos, így van ez a mi emberünkkel is, az újkori tamkárummal. Lehet, hogy nincs
bizonyíték, ami konkrétan a személye ellen szólna, de a környezetében elért „eredményei”
magukért beszélnek. Ahol ugyanis eddig megjelent, ott azonnal változások történtek
(megosztott hivatalok, belsı viszályok szítása, aktív emberek leépítése stb.), ám mint
említettem úgy, hogy ezekhez neki közvetlen köze nem volt. Mindig mással végeztette el a
piszkos munkát…
Megtalálja az ı kis embereit, Subsi-mesré-sakkan férfi vagy nıi megfelelıit. Nábium ma
is „dolgozik”, nincs okom azt hinni, hogy csak az én locsogó, nyafogó, lehetetlen énem
„öröklıdik” a világban. Árulók és elárulók vesznek körül, s ugyanúgy nem tudok róluk
semmit, és éppoly tehetetlen vagyok velük szemben, mint a valamikori feketefejő köznép.
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Micsoda élet hát az, amely szüntelenül uralkodik felettem? Amely rám rakta szellemi
bilincseit, és évezredek óta pusztán enged a póráz hosszúságán, de nem engedi, hogy
megszabaduljak a rossz és a gonosz fogalmától, és le azokat nem veszi rólam?
Miért így akarja láttatni magát az Isten?
És egyáltalán: — Mondd, Istenem, jól látsz?
Én a te inged vagyok… s betőim öltések a múlt ruháján….
Én jól látom a négyezer éves jelenet részleteit.
Nem kell sokat töprengenem, hogy rájöjjek a La-taddár-ilu által olvasott besúgó
jelentéseinek összefüggéseire: Subsi-mesré-sakkan-t fel akarták használni valamire, és ha az
a bizonyos Emberfia — valóban megjelent Ur városában, s valóban azokat mondta, amit az
agyagtáblák takarnak, akkor — ebbıl a távlatból megjósolni nem nagy kunszt — ugyanúgy
végezte, mint kétezer évvel utánuk, és kétezer évvel elıttünk Jézus…
(De említhetném Oziriszt, Tammúzt, Orfeuszt vagy Baldert, akik szintén felemelkedtek,
akiket szintén meggyilkoltak, és akik szintén feltámadtak…)
Ha nagy ritkán megállok egy kocsmában, hogy megigyak egy sört, ugyanazok a férfiak
állnak ott már négyezer éve, ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanazokkal az otthon
zsörtölıdı feleségeikkel, akikkel már La-taddár-ilu is sörözgetett.
Ilyenkor elkerülhetetlenül arra gondolok, lehet, hogy ha „mindent” elveszítek (s ez alatt a
minden alatt az íráshoz való kötıdésemet értem), akkor én is itt kötök ki, az idınek ebben a
végtelenített kikötıjében, ahol egyszerő emberek igyekeznek alkoholba ölni
tehetetlenségüket, kishitőségüket, reménytelenségüket és elhalt vagy mások által kivégzett
vágyaikat.
Ha egyszer úgy döntök, hogy abbahagyom az írást, akkor az azt jelenti majd, hogy
megölöm magamban azt, aki addig írt vagy írni akart. Mert írni nem lehet „munka mellett” és
nem lehet a munkanélküliség nyomasztó karmai között sem. Írni csak íróhoz méltóan,
szabadon lehet. Minden kötöttség csak akadályozza, fékezi az írót, s a megélhetés gondjai
szintén felırlik ıt. Mert nem tartom méltónak, hogy a bennem lakó író lelkiismereti
gondokkal küzdve, magányosan, elszegényedve, lassan haljon meg. Éppen ezért, az a
sörözgetı alak már nem is én leszek…
Egy idıre abbahagyom az írást.
Nem tudom, mire jók ezek a fehér derengéssel átitatott, teleírt oldalak.
Isten a szétforgácsolódott világ… és ott van a szétszórt agyagtáblákban…

La-taddár-ilu következı agyagtábláinak szövege
„Annyira megszoktam a levéltár rokon-magányát, hogy nincs is kedvem kimenni az
emberek közé. A feljegyzésekbıl, jelentésekbıl és jegyzıkönyvekbıl szerzett ismereteim
alapján szinte mindent tudok róluk. Éppen ezért nem szívesen járok városunk utcáin, és nem
kívánok szeretett városom ostoba, végtelenül leegyszerősített álmaikat álmodó embereivel
tereferélni…
Legszívesebben a zikkurat tetejérıl csodálnám az észak-keleten elterülı Zagrosz hegyeit
és a Buranunna14 két partján elterülı kies vidéket…
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Az akitu már három napja lezajlott, s nem hallottam semmit arról a bizonyos gyógyítóról.
Ám megtörténhetett, hogy mégiscsak ideért a városunkba, miként az is megtörténhetett, hogy
valaki, félreértve a szent iratok szövegét valóban le akarta vágni a zikkurat tetején álló
templomba ellátogató istent. De az nem lehetett egy olyan ember, aki betegeket gyógyított, és
a szeretetrıl beszélt. Sajnos még csak nem is kérdezısködhetek, és nem vallhatom be, hogy
tudtam az „elırejelzésekrıl”, mert el kellene árulnom, hogy olvastam a titkos iratokat.
Szakállas vezetıim pedig minden látszólagos nyájasságuk ellenére is megbízhatatlan, aljas és
gerinctelen emberek, rájuk nem számíthatok. Tehát hallgatnom kell.
Ma úgy éreztem, ki kell mennem a városba. Szükségem volt a személytelen nyüzsgésére, a
lenyugvó nap fényével megfestett téglafalak látványára, gyermekkorom utcai élményeire. A
Város délutáni utcájának baráti zsongásában sétálva hirtelen rádöbbentem arra, mit
veszítettem réges-régi ismerıseim halálával, s egy pillanatra megérteni véltem az utcákat
alkotó házak és üzletek terjeszkedési rendjét: egy könyörtelen döntésnek engedelmeskedve,
holmi lélektelen (embertelen) fejlıdés kifejezıdéseit véltem felfedezni bennük… A nehezen
elviselhetı meleg ellenére is hideg futott át rajtam, és úgy éreztem, le kell ülnöm egy
pillanatra…a lélektelen fejlıdés gondolatát nehezen viseltem el….
Számomra is megmagyarázhatatlanul úgy döntöttem, hogy a legközelebbi kocsmában
foglalok helyet. A sörözı visszafogott hangoskodása nem zavart, inkább megnyugtatott. A
levéltárban talált titkos anyagok izgatottá tettek, és szerettem volna megérteni a helyzetet,
összerakni a táblák tartalmát, hogy felismerhetı legyen a történet, amelyben egy szeretetet
hirdetı gyógyító, egy szerencsétlen sorsú, mindenre rávehetı awelum15, valamint egy idegen
megmagyarázhatatlan kijelentése áll: Az ( egyetlen) Istent le kell vágni!
Úgy éreztem, bezárt buborék a lelkem, mely megfog, korlátoz, és ellehetetlenít.
Felvillant bennem az emlék, amikor rájöttem, hogy nem vagyok én. Felkeltem a
fekhelyemrıl, és nádszálat ragadtam, hogy segítségével rögzítsem a gondolatokat, amelyek
ott keringtek az agyamban, ám valamiképp idegenül hatottak rám, s úgy éreztem pusztán
azért idegenek, mert — bármilyen furcsa — ugyanakkor állandónak is érzem ıket.
Állandóságukban kiszolgáltatott, elárult érzést keltettek bennem. Idıtleneknek tőntek, s ezzel
annyira
elnyomták
pillanatnyi
életemet,
annyira
eleve
meghatározottnak,
megmásíthatatlannak, akaratnélkülinek és szerencsétlennek tőntem fel önmagam elıtt, hogy
az már szinte elviselhetetlen is volt egyben.
Olykor egy táncos kecses mozdulatának tünékenységével oszlanak szét gondolataim,
anélkül, hogy érkeznék lejegyezni ıket. Villanásnyi idı alatt zajlik le bennem mindaz, amit
tennem és mondanom kellene, ám a „biztos megoldás” felett érzett pillanatnyi elégedettség
sem kárpótol a tényért, hogy a jelen pillanatban csıdöt mondtam: megváltó felismerésem
cserbenhagyott, és talán soha nem tér vissza…
Önelégült, fanyar mosollyal nyugtázom az élet gyakorlati kérdései iránti
alkalmatlanságomat.
És az írás is csapda! Míg írsz, azt hiszed, felette állsz a dolgoknak, sıt mi több, mintha az
idıt is képes lennél megállítani vagy átlépni felette….ám amint abbahagyod az írást,
kétszeresen is csalódnod kell. Elıször a világban, amelybe visszatértél, de sokkal jobban az
írásban, az írás szándékában, a küldetésében, hiszen kiderül, hogy semmit, de semmit sem
változtatott a világon…,
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Már a pár hónappal ezelıtti önmagammal sem vagyok azonos. Nem csoda, ha nem bírok
„saját” képzeletemmel…
Egyszerre oda kell figyelnem a közelben sörözgetı férfiakra. A csendes zsongásból
szavak, mondatok formálódnak, válnak erıteljesebbé, és kérlelhetetlenül utat törnek a
gondolataimhoz.
A palota munkásai iszogatnak itt, ácsok és pecsétkészítık. Miután országunkban a fa a
magánembereknek megfizethetetlenül drága áru, csak a palota és a templomok engedhetik
meg maguknak, hogy a bútor- és kocsikészítéshez, hajóépítéshez és bognármesterséghez értı
nagar-okat (ács és asztalos) alkalmazzanak. A szintén fontos és nélkülözhetetlen
pecsétkészítıkkel a nemrég lezajlott akitu ünnepségrıl beszélgetnek. Azonnal és gyorsan
ítélkeznek mindenrıl, megvan bennük a munkásoknak az a számomra idegen és ugyanakkor
csodálatra méltó tulajdonsága, amellyel mindent azonnal és megfellebbezhetetlenül értékelni
tudnak.
»—Az emberre pedig azért van szükség, hogy végrehajtsa a Földön azokat az isteni
törvényeket, amelyek csak általa valósíthatók meg. Az ember az isteni rend és erkölcs, az
isteni princípium képviselıje a Földön« — mondja hangosan és önelégülten az egyikük, aki
nyilván a templom szolgálatában áll, és aki mindenáron meg akarja mutatni a papok iránti
elkötelezettségét. Álszent tudálékossága most nem zavar, az ilyenekkel tele vannak a
templomok… .és az sem zavar, hogy hivalkodó, ám számára mégiscsak idegen gondolatokkal
henceg: Olyan gondolatokat közvetít környezete felé, amelyek kibírták az idı próbáját…
„Ez mind volt már egyszer, csak nem emlékszem mikor…”16
Mindannyian végigélvezték a kéthetes ünnepséget, amely a legnagyobb az ünnepeink
sorában. Részt vettek a negyedik napi Enuma elis-felolvasáson, az ötödik napi áldozatbemutatón, a nyolcadik nap felvonulásán, és a csillagos ég alatt végignézték enitu
bevonulását a zikkurat tetején álló szent nász templomába, ahol Dumuzival egyesült.
A Szent Nászt az Ég és Föld között, Ember és Isten között, Képzelet és Valóság között…
Jómagam is ott voltam, és láttam a torony lábánál gyülekezı népséget. Arra gondoltam,
mi sem bizonyítja jobban az emberi lélek kárhozatát és megváltoztathatatlanságát, mint
éppen az embernek a tömegbe való tömörülés képessége. A tömeg megfosztja az embert attól
a képességtıl, hogy felmérje: mely okok is vezérelik ıt a cselekvésben.
Ám valójában az én hosszas, magányos gondolkodásom sem hozott okosabb eredményt,
mint hogy belássam: magányos képzeletem nem képes semmiféle más motiváló erıt találni,
csak saját magát…
Ezzel a tudással akár egy szobor is lehetnék a Zagrosz hegyei között.
A serfızını már a sokadik namzitu-t szúrja le eléjük a földbe, és ezzel arányosan oldódik
meg a nyelvük is, sıt a hivalkodóan a csuklójukra erısített pecséthengereket is szaporábban
rázzák. Talán ez az én szerencsém, mert egyébként soha nem jutnék azokhoz az
információkhoz, amelyeket a köznép olyan magától értetıdıen sajátít ki mindennapi jelenléte
folytán.
Miként minden új történelmi ismeret, úgy minden újabb titok, és minden tamkárum
leleplezése a lelki teljesség és kibontakozás édeskés ízét kelti bennem. Ezért hallgatózni
kezdek...
Az új felismerések új rendet teremtenek a gondolataim között… mert nem egyebek, mint a
„már voltak ismétlıdései”.
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A Vízözön után a Niszir hegyén megfeneklett bárkából felengedett galamb és fecske
visszatértek Atram-hasziszhoz, ám a holló, a holló az nem. A holló jelentette a Föld ígéretét,
a megmenekülés ígéretét, az új élet kezdetét… és a vissza nem térı gondolat örök titkát…
„Elszállott a holló, kerengélt s mind távolabbra tőnt elılünk.
Károgott, kapirgál, szemet lelt — nem fordult vissza soha többé!17”

14 — Buranunna — az Eufrátesz sumerok által is használt neve — a „honfoglalásuk idején”
ott talált ıslakóktól vették át (akkádul Purattu)
15 — awelum — szabad ember
16 — „ez mind volt már egyszer…” — Berosszosznak, az i.e. III.sz.-ban Babilonban élt
papnak tulajdonított mondás, de mint látható, La-taddár-ilu már i.e. XXI.sz-ban is idézetként
használta….
17 — „Elszállott a holló...” — Gilgames XI, 175-176. Minden az írásban felhasznált
Gilgames-idézet Rákos Sándor fordításában olvasható

Folytatjuk…
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VIHAR JUDIT
A japán irodalom megjelenése Magyarországon 1989-ig
A japán irodalmi mővek magyar nyelven csak viszonylag késın, a 20. század elején jelentek
meg. A kései jelentkezés több okkal magyarázható. Leginkább a hatalmas földrajzi
távolsággal indokolhatjuk, de közrejátszott ebben Japán elszigeteltsége is 1868-ig, a Meidzsi
reformok bekövetkeztéig. Jelentıs mértékben azonban a nyelvismeret hiányának is nagy
szerepe lehetett. Mielıtt röviden ismertetnénk, milyen japán irodalmi mővek jelentek meg
Magyarországon, néhány szót kell szólnunk a mővek fordításával kapcsolatos általános
kérdésekrıl.
Elsısorban tisztáznunk kell: volt-e valamilyen koncepció a magyarra fordított japán irodalmi
mővekkel kapcsolatban, vagy csak esetlegesen fordították le ezeket az alkotásokat. Azt
mondhatjuk, hogy a legtöbb alkotás véletlenszerően jelent meg magyarul, a választásba
sokszor beleszólt a mőfordító irodalmi ízlése, valamilyen külsı hatás, bizonyos esetben az,
hogy harmadik nyelven ismerkedett meg valaki az adott japán mővel, de több alkalommal a
stílusáramlatok, máskor a politika játszott döntı szerepet. Határozott elképzelés a lefordított
mővek tematikáját illetıen talán a 20. század 60-as, 70-es években volt tapasztalható.
Általánosságban viszont a legnagyobb szerepet a fordító egyénisége játszotta: sok fordítás
néhány kiemelkedı, a két nép barátsága iránt elhivatott személyiségnek köszönhetı, akikkel a
cikkben a késıbbiek során megismerkedhetünk.
A másik fontos kérdés az, hogy a mőveket milyen nyelvbıl fordították magyarra. A
mőfordítók leggyakrabban közvetítı nyelvbıl vagy nyersfordításból dolgoztak, csak kevesen
ültettek át közvetlenül japán nyelvbıl japán irodalmi alkotást. Ez természetesen számos
fordítás esetében több hibalehetıséget eredményezett. A sokféle hiba döntıen abból adódott
és adódik ma is, hogy nem veszik figyelembe a keleti nyelvek szavainak átírási szabályzatát,
amely elıírja a magyaros átírást, és félrevezetik a magyar olvasót azáltal, hogy a japán
neveket hol magyaros, hol angol átírással írták és írják ugyanabban az irodalmi mőben.
Például egy párbeszéden belül a következı szöveg olvasható: „A nevem Keiko Hajashi.
Konnicsiva.” „– Hány órakor? – Ju-ji.” Példánkban nemcsak az átírási szabályokat nem vette
figyelembe a fordító, hanem a magyarral megegyezı vezetéknév és utónév sorrendjét sem.
Sokszor nem törıdik a fordító a japán nyelvben meglévı magánhangzó hosszúsággal, pedig
ez a japánban éppúgy megkülönböztetı jeggyel bír, mint a magyarban. Hibaforrást
eredményez az is, ha a mőfordító nem ismeri a japán nyelvet, a japán szokásokat,
hagyományokat. Gyakran elıfordul például mindenféle magyarázat nélkül a genkan helyett a
téves genken szó. De hibás megjelöléssel is találkozhatunk, például sódzsi tábla, ami
egyáltalán nem létezik, mert nem tábláról, hanem ajtóról van szó. Az elkövetett tévedéseket a
végtelenségig lehetne sorolni. Felvetıdik a kérdés: milyen megoldást találhatnának a kiadók?
Kiküszöbölhetı-e a sok tévedés, ha eredetibıl ültetik át a mővet? Ezt a drágább és lassabb
megoldást ritkán választják. De elképzelhetı az is, hogy közvetítı nyelvbıl fordítják le a
mővet, és utána szaklektor nézi át japán szakmai szempontból a szöveget. Ezt azonban
napjainkban csak igen ritkán alkalmazzák a kiadók. A sokféle kiadás alapján megállapítható,
hogy a lefordított mő irodalmi értékét döntıen a mőfordító ihletettsége, gazdag anyanyelvi
ismerete, felkészültsége határozza meg.
Japánnal kapcsolatban az elsı írásos emlék Lévai Gábor bibliográfiája, a Japán magyar
könyvészete8 szerint Apáczai Csere János 1655-ben kiadott Magyar Enciklopédiában
8

Lévai Gábor: Japán magyar könyvészete. Bp. 1943. A munkában nemcsak könyvek, hanem az addig megjelent
folyóiratok és újságcikkek is bekerültek. E bibliográfián kívül megjelent még ilyen tárgyban Kenyeres Júlia,
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található, mely Japánt, mint ázsiai szigetcsoportot említi meg. Az elsı olyan magyar nyelvő
mő, amely a japán irodalommal foglalkozik, Bajza József munkája, amelyet a neves szerzı
Széplaki Ernest álnéven jelentetett meg 1836-ban Japán birodalom címmel. Mőve Heinrich
Julius Klaproth német orientalista munkájának fordítása9, melynek irodalomról szóló
részében a legfontosabb japán versgyőjtemények felsorolását olvashatjuk. Talán érdemes
még megemlíteni az 1904-ben megjelent Japán ország, a felkelı nap birodalma címő mővet,
mert ennek bevezetıjét Bródy Sándor írta. Ebbıl idézünk most néhány sort:
„Nippon sziget valóban kiválik a kelet-ázsiai tengerbıl, mint egy sokszínő cifra, szinte
mértanilag rajzolt óriási krizanténum. Ebben élnek az apró virágemberkék, több mint
negyven millió, csaknem valamennyi egyfajta, és mindannyi hihetetlen szorgalommal.”10
Abban, hogy Japánt Európában, s így Magyarországon is ebben az idıben úgy tekintik, mint
a lampionfényben cseresznyevirágot szagolgató gésák birodalmát, nagy szerepet játszott
Pierre Loti tengerészkapitány és Lafcadio Hearn romantikus regényeinek világa, amelyekbıl
Puccini a Pillangókisasszony címő opera írásakor is merített.
A magyar nyelvő japán irodalmi mővek csak a 20. század elejétıl látnak napvilágot.
Megjelenésükkel kapcsolatban a következı korszakok állapíthatók meg:
1. 1900-tól 1945-ig szórványosan megjelent mővek
2. 1945-tıl 1958-ig egy mő megjelenése
3. 1958-tól 1989-ig egyre több, elıre megtervezett japán irodalmi mő megjelenése
4. 1989-tıl napjainkig a rendszerváltás utáni idıszak.
A tanulmányban az elsı három korszakban megjelent alkotásokról lesz szó.
1. Az 1900-tól 1945-ig tartó idıszakban fıként népmeséket és japán verseket fordítottak, de
ekkor látott napvilágot a rendkívül színvonalas Nyugat Dekameron sorozatban az elsı japán
elbeszélés győjtemény is.

Mesegyőjtemények
1.1.1. A mesegyőjtemények közül az elsı, amely egyben az elsı japán irodalmi tárgyú
magyar nyelven megjelent könyv is Akantisz Viktor: Japán mesék az ifjúság számára címő,
1901-ben megjelent győjteménye. Arra vonatkozólag, hogy milyen nyelvbıl fordított,
nincsenek adataink, de nagyon valószínő, hogy nem közvetlenül japánból ültette át a
meséket. A kötetben semmilyen szempont szerinti csoportosítás nincs. A mesék között
vannak kínai eredető szülıtiszteletet példázó történetek (pl. Mozó, Ozó), a japán nép hıseirıl
szóló mondák (pl. Sippeitaró), népszokásokat megörökítı történetek (pl. Róka lagzi),
buddhista tanításokon alapuló mesék (pl. A bővös dézsa), tündérmesék (pl. A fatálas lányka)
és legnagyobb számban állatmesék (pl. A tengeri csiga). Akantisz Viktor, a kötet
összeállítója, sokoldalú tevékenységet folytatott, az irodalmon kívül festészettel is
foglalkozott, s nemcsak japán tárgyú meséket adott ki, hanem az ókori világ mondáit, de
sakkról szóló szakkönyvet is, fordított Conan Doyle-tól, de gyors nyelvmestereket,
nyelvtanokat is szerkesztett különbözı idegen nyelvek tanulásához11. Akantisz Viktor
mesekönyve úttörı jellegő, késıbb más győjteményekbe is átvettek ebbıl a kötetbıl japán
meséket.
1.1.2. Mintegy húsz évvel késıbb új japán mesekönyvek jelentek meg magyar nyelven,
melyeket Kúnos Ignác (1860–1945) adott ki. Nevezetesen három mesegyőjteményt:
Nipponország naposkertje (1923), Nipponföldi mondavilág (1924), Mimózák és krizantémok
Balogh Sára, S. Gallus Júlia: Japánra vonatkozó magyar nyelvő bibliográfia. Bp. 1937. Ez utóbbi munka
megjelenése Micui Takaharu báró adományából jött létre.
9
A Bajza Józsefrıl szóló adatot Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái (kéziratban) alapján közlöm.
10
Japán ország, a felkelı nap birodalma. Bev. Bródy Sándor. Pallas, Bp. 1904. 14.
11
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1939. I. 319.
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(1930) címő köteteket, melyeket Tojama Koicsi elmondása alapján jegyzett le. Kúnos Ignác
nemzetközi hírnévnek örvendı professzor volt, a budapesti egyetem Török tanszékének
tanára, aki elsısorban ugor- és török-tatár nyelvészeti kutatásokat végzett. Emellett a
budapesti Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatójának, a párizsi Société Asiatic tiszteletbeli
tagjaként, mint orientalistának, a japán kultúrára is kiterjedt a figyelme. A Mimózák és
krizantémok bevezetıjében így ír a japánokról:
„A japánságnak szinte megkövesült jellemvonása az elızékeny viselkedés, a megszabott
formaságokhoz kötött udvariasság, mozdulataik kimértsége és lelki adottságuk látható
megnyilvánulásaképp a híressé vált japán mosoly. És e mosoly magvát már a gyermekélet
lelkébe kezdik elültetni és tudatosan beléjük nevelni; akár csak az arra érdemesek elıtt való
mély meghajlást, a nagyrabecsülésbıl eredı arcra borulást és az örvendezés jeleképp a
levegınek a szájüregbe való beszippantgatását. A mosolygó arc kelleti magát, a komorkodó
arc kelletlen; az elıbbit mutatni, az utóbbit pedig leplezni szinte emberbaráti és társadalmi
kötelesség.” 12
E kötetben Kúnos a japán népmeséket négy csoportba sorolja: varázsmesék, állatmesék,
virágmesék és tréfás mesék. A győjteményekben ott szerepelnek a leghíresebb japán
népmesék (pl. az átvágott nyelvő verébrıl szóló) és a legnépszerőbb japán mondák (pl. az
Udzsi monogatari története), egyszóval a gazdag anyagból a magyar olvasónak lehetısége
nyílik megismerni a japán folklórt. Kúnos Ignác munkája visszhangra talált a korabeli
irodalmi körökben, Török Sophie, Babits felesége méltatta például a Nyugat címő
folyóiratban. Az írónı a meséket élvezetesnek tartja, csupán azt furcsállja, hogy rímes
prózában szólalnak meg, „ısi nyolcasba szorítva jellegzetes japán sorok csendülnek föl, mint
finom kis vers:
«Nincs szabadban, szabad napban ágyacskája, nem a kék ég borul rája, Szél-Isten nem
cibálgatja, Esı-úrfi nem áztatja. Üvegfalak, kerti rácsok körös-körül, csupa készség,
mesterkéltség veszi körül.»”13
1.1.3. Akirıl tudjuk, hogy biztosan japán eredetibıl fordította a népmeséket, az nem más,
mint Balogh Barna.14 . Bár nem sok japán mesét fordított, de saját bevallása szerint
tizenhárom nyelvet beszélt magas fokon.15 Válogatása és fordítása helyességét az is
bizonyítja, hogy a késıbb megjelent japán mesekönyvekben elıszeretettel szerepelnek
Balogh Barna fordításai. A kötetben elıforduló tizenhat mese a japán folklór legszebb és
legismertebb darabjait tartalmazza, többek között az Isszunbósi, az arasznyi, az Urasima
Taró, a Kacsikacsi jama, a lármás hegy.

Költészet
1.2.1. A japán költészet utáni érdeklıdés az impresszionizmus elterjedésével függ össze a 20.
század elején. Hiszen a japán költeményekben is a pillanat megragadása a fontos, melyben
benne van kimondatlanul a költı érzelmi és gondolati világa, s amely pillanatnyi érzéseket,
gondolatokat sugall az olvasónak is. Nem célunk minden fordítót bemutatni e tanulmány
keretei között, csak a legfontosabb japánból fordított versesköteteket ismertetjük. Az elsı
japán költészeti munka magyar nyelven Nyeviczkey Zoltán (1887–1940) fordításában jelent
meg 1907-ben Inoue Tecudzsiró: İszirózsa. Japán eposz három énekben címmel, a budapesti
Révai és Salamon Könyvnyomdájánál. A lefordított költemények Karl Florenz német
12

Kúnos Ignác: A mosolygó Japán. Bevezetı egy japán meséskönyvhöz. Megjelent külön a Nyugat 1930. II.
701-703.

13

Török Sophie: Mimózák és krizantémok .Kunos Ignác könyve. Nyugat 1932. I. 46.

14

Balogh Barna: Japán mesék. Viktória Kiadó, Bp. 1943.
Gulyás Pál: Magyar Írók élete és munkái. . Bp. 1939. II. 81–85.

15
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fordításai alapján készültek, de Nyeviczkeynek volt japán segítıtársa Ucsijama Hiszanori
személyében. A kötet legnagyobb része Inoue (1855–1944) nyugat-európai stílusú elbeszélı
költeménye, emellett azonban a Manjósúból16, a Kokinsúból17 és a modern japán költészetbıl
is olvasható néhány vers. Érdekes a fordító személye is, aki a Pénzintézeti Központ ügyésze,
kormányfıtanácsos volt, s nem tudni milyen okból, de önkezével vetett véget életének.
1.2.2. A második japán versgyőjtemény 1920-ban jelent meg a költı és mőfordító Bardócz
Árpád18 (1888–1953) fordításában. Érdekes, hogy erdélyi költıink, íróink közül nagyon
sokan vonzódtak a japán költészethez, Bardóczon kívül Barna János, Barátosi Balogh
Benedek, Franyó Zoltán, Szombati Szabó István és késıbb Kányádi Sándor is. Bardócz
kötetének elıszavában említi, hogy a verseket németbıl fordította, s nem a szöveghőség volt
számára a fontos, hanem az, hogy minél szebben hangozzék, fordításait inkább
utánérzéseknek nevezi. Elıfordul az is, hogy több költeménybıl alkot meg egy verset. Álljon
példaként a az elsı japán versantológiából, a Manjósúból Kakinomoto no Hitomaro (662 (?)–
710 (?)) híres versének fordítása:
Egyedül
Aranyfácán rikolt a fák alatt;
az ablakon beleng a rét szaga.
Magam vagyok: hiába vártalak –
be lassan múlik most az éjszaka!
Bardócz fıként a korai japán költészetet mutatja be, életrajzi megjegyzésekkel, de a 18.
századi japán lírából is olvashatunk kötetében. Szabó Lırinc kritikája e versekrıl inkább
elmarasztaló: „Azt hiszem, a keleti népek irodalmának túlzott álom- és meseszerősége nem
engedi, hogy íróik európai értelemben véve súlyosakká, nagyokká váljanak. Bardócz Árpád
kötete is csupa álom és mese és hangulat. A fordító a formai eszközök dicséretre méltó
birtokában nemes zengéső magyar sorokból és versekbıl állította össze kis kötetét.”19
1.2.3. A református pap-költı, Szombati Szabó István (1887–1934), akinek költészetét Ady
nagyra értékelte, kis kötetecskét jelentett meg Kolozsvárott 1923-ban Régi japán költık
címmel. Nem sikerült kideríteni, hogy milyen forrásból fordította a korai japán szerelmi líra
darabjait.
1.2.4. Az 1924-ben Szatmárban megjelent Japán antológia Barna János (1880–1934)
fordításában az elıbbinél jóval terjedelmesebb. A nemesi származású, magyar-történelem
szakos középiskolai tanárt mőfordítói érdemei miatt 1876-ban az Akadémia levelezı tagjává
választották. Nem tudjuk, milyen forrásból ültette át a verseket magyarra a fordító, aki a
japán verseken kívül francia, spanyol erotikus költeményeket jelentetett meg, sıt külön Li
Tai-po verseskötetet is kiadott.20 Azt viszont elmondhatjuk, hogy a japán antológiában fıleg
az elmúlásról, a halálról szóló verseket a korai költıi antológiákból, a Manjósúból és a
Kokinsúból válogatta. Barna János fordításai nem követik az eredeti költemények formai
sajátosságait, rímes magyaros verseléső kevéssé sikeres költemények.
1.2.5. A japán versekkel kapcsolatos legnagyobb visszhangot Kosztolányi Dezsı: Kínai és
japán költık címő kötete váltotta ki, melynek 1931-es megjelenése óta számtalan kiadása
16

Manjósú: jelentése ’Tízezer falevél győjteménye’ az elsı japán versantológia, amely 645 és 759 között
íródott. 4173 költemény, amely 561 költıtıl ill. költınıtıl származik, többnyire tankákat tartalmaz.
17
Kokinsú (teljes neve: Kokinvakasú): jelentése ’Régi és új dalok győjteménye’ , a 8. század elején Daigo
császár parancsára összeállított költıi antológia, amely 150 év termését, 1111 verset (ebbıl 1102 tankát)
tartalmaz.
18
Bardócz Árpád: Japán versek. Temesvár, 1920.
19
Nyugat 1922. 2. szám
20
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. II. 475–477.
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jelent meg. Kosztolányi (1885–1936) ismerteti meg valójában a magyar olvasóközönséggel a
japán költészetet. Elıször a Nyugat hasábjain 1933. április 1-én közölt harminc haikut Új
japán versek címmel, melyekhez jegyzetet is főzött: „Tokióban egy császári herceg
támogatásával, Hirafuku rajzaival több mint nyolcszáz oldalra rúgó versgyőjtemény jelent
meg, mely csakis haikukat tartalmaz japánul és angolul. A könyvet Aszatoro Mijamori, a
keioi egyetem angoltanára adta ki, fordította le, látta el jegyzetekkel és bevezetıvel… az én
föladatom nemcsak az volt, hogy a haikukat magyarra fordítsam, hanem elsısorban az, hogy
– két világrész és bölcselet távolságát elenyésztetve – ázsiaiból európaira fordítsam ıket,
ügyelve arra, hogy a japán rövidséget ne tegyem szószátyárrá, s a japán vázlatosságot ne
túlontúl kerekítsem ki és írjam körül. A gyermek és szőz Ázsia csak így közelítheti meg a
felnıtt és fásult Európát. Ázsia ó-asszír nyelven azt jelenti: »A Fény Országa«, Európa pedig
ezt: »A Sötétség Országa.«” Késıbb Kosztolányi az Idegen költık címő mőfordításkötetében
egészítette ki az anyagot. Az 1988-ban, Réz Pál gondozásában megjelent könyv az ismeretlen
szerzıkön kívül 96 költı verseit tartalmazza Mártonfi Ferenc jegyzeteivel.
Kosztolányi fordításai pompásan megteremtik azt a hangulatot, amelyek ezekbıl a japán
költeményekbıl áradnak. Mint sokan mások, címeket adott a címtelen költeményeknek,
sorvégi rímeket is alkotott hozzájuk. Sokáig uralkodott az a tévhit, amelyet Illyés Gyula
megjegyzése indított el, miszerint ezek a versek nem fordítások, hanem Kosztolányi maga
alkotta ıket. Azóta több törekvés is történt Kosztolányi fordításainak rehabilitációjára, hiszen
fordításait pontosan egyeztetni lehet a sok, nagyon hasonló eredeti közül. Nézzük meg
példaként ugyanazt a Hitomaro által írott tankát21, amelyet Bardócz Árpád fordításában is
olvashattunk, most Kosztolányi fordításában. Mindkettınek van címe, az eredeti öt sor
helyett – a magyar verseléshez igazodva – négy sort találunk, a sorok végén rímek is vannak,
amelyek a japán fül számára idegenül csengenek. Mégis, Kosztolányinál nincsenek
hozzáköltött sorok, mint Bardócznál („az ablakon beleng a rét szaga”), mely az eredetibıl
hiányzik, viszont megvannak mindazok a költıi díszítı elemek, amelyek az eredeti
költeményt és általában a tankát jellemzik: alliteráció, bevezetı természeti kép.
Éj
Hosszú az éj - oly hosszú, mint a fácán
ezüstös, hosszú tolla,
csak bódorog botolva
annak, ki egyedül virraszt az ágyán.
Az eredeti vers:
あしびきの
山鳥の尾の
しだり尾の
長々し夜を
ひとりかも寝む

Asibiki no
jamadori no vo no
sidari vo no
naganagasi jo vo
hitorika mo nemu

Kosztolányi fordítása még az utolsó sor csattanóját is visszaadja, ellentétben Bardóczéval,
ahol már korábban, az utolsó elıtti sorban értesülünk a költı magányosságáról.

21

tanka – ’rövid vers’, a kezdeti japán költészet legnépszerőbb költeménye, amely 31 morából áll, 5 + 7 + 5 + 7
+ 7 moraszámú sorra tagolódik. A japán versben a sorok végén nincsenek rímek.

37

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

VIHAR BÉLA
Pusztaság szomorúsága
Falvak alszanak a hóban,
fehércsillagú havas puszta szomorkodik, a szőzesség hókoronája szikrázik
a holdbolygótól.
A toronyban karácsonyra csilingelnek.
Mikulás hósüvegét szemébe húzza.
Szlávhóvirág nyílik a halálcsendes havasokon.
A parasztok találkoztak Télapóval bent az erdıben.
A titok lehúnyja pilláját, pusztaság szomorúsága
messze pedig lobog a csillag, mint sír elıtt a könnyes szem.
Jégábrák rajzaiban orosz hegedühúr felsiklik.
Pásztorleány nyisd ki ajtódat!
pásztorleány nyisd ki ajtódat!
Áldassék az az Isten ki szeretettel köszönt bennünket,
hópusztaság szomorúsága ámen.

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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ELFELEDETTEK* – 2.
Iskolai tanulmányait Szegeden végezte. Rendkívüli
tehetsége már gyermekkorában feltőnt. Diákkorában
felsıbb matematikai problémákról írt értekezéseket.
Egyike azoknak, akik együtt szerepeltek a fiatal
József Attilával a Lírai Anthológia szegedi költık
verseibıl (1922) címő kötetben. A 20-as években
több verseskötete jelent meg. Túlfokozott szellemi
munkája következtében idegbetegség támadta meg.
Újra meg újra a klinikára került gyógykezelés
céljából. A fasizmus áldozata lett, deportálták.

SZÉPKÚTI MIKLÓS
1905. július 8. Sátoraljaújhely —
1944. Auschwitz

Mővei:
Bevezetés a halmazelméletbe (tanulmány, Szeged,
1921); ? (versek, Szeged, 1922);
Két év múlva (Bizarr poémák, versek, uo.);
Én — végtelen (versek, uo., 1925)

(Magyar irodalmi lexikon, Bp., 1965, Akadémiai Kiadó, III. kötet, 218. o.)

A kötet, amelyben az alábbi versek megjelentek:

*

A Kaláka internetes periodikán 2007. októberétıl 70 költı versei, életrajzi adatai voltak olvashatók az
Elfeledetek rovatban, melynek szerkesztıje lehettem. Kamarás Klára és a magam ötleteként, a Kaláka nyomán,
de nem ugyanazon sorrendben, az Irodalmi Epreskert 5 is közli ezt az összeállítást. [Szerk.]
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ELFELEDETTEK – SZÉPKÚTI MIKLÓS
[A herceg egykor]

LELKEMBEN CSIPKERÓZSA
Csipkerózsa
alszik már ezer év óta.
Ezernyi rózsa vérszirmu csókja
suttogó, halk meseszója,
csipkerózsa.

A herceg egykor igy szólt
a sápadt kedveséhez:
„Ah gyermekünk a rég holt,
lásd, messzi újra éled”.
S azóta lettem újra én,
bíborvirág az ég ívén,
mely lassúdan kinyil…

Ódon kastély
sohse nyílik a rácsajtója!
Ezernyi rózsa vérszirmu csókja
a toronyajtót beborítja,
csipkerózsa.

Szavam száz új nyilat röpít,
lelkem csodás folyón a híd
s a bíborgyöngyő Élet,
velem ki újra éled

Csipkerózsa
a csókolót hiába várja…
ezernyi rózsa vérszirmu csókja
az ıszbe hervad mindhiába,
csipkerózsa.

aranypalástot rám terít.

A TORONY
A torony…
Fehér madár még egyre vár,
kopog
régi színes ablak rubintüvegén…

AZ ÉN SZERELMESEM
Öleltem. Ízes teste
hús illatot lehelt,
ajkát szomjún szerettem,
kéj-karja átölelt.

İ int…
Míly furcsa az, hogy a tavasz
toronyablak alatt szalad aranykerekén?...

S akkor buján virágok
nıttek dús ajakán
s lelkembe szörnyő álom
fogant ez éjszakán:

Homály…
Őz a halál, sose talál
toronyszoba, színes ablak árnya betakar…

A körmöm szép nyakára
mélyedt le hirtelen
s halált csókolt a számra
meredt szerelmesem.

Az éj…
És a madár csak egyre vár,
kopog
egyre, hővös ajku csönd a ravatal…
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ELFELEDETTEK – SZÉPKÚTI MIKLÓS
A HALÁL
Egy éjjelen
így kérdeztem:
Ki vagy te nagy Álom, ki újra és újra jösz,
hogy hívnál magaddal engemet?

Ám egykoron… az álmok ajkán
szól suttogón egy régi dal;
a Kéj a két alvó fülébe
egy szót lehelt az ajkival.

(Mély volt az éjjel és a homályban
ismeretlen vágyak ırtüze éledt.
Félelem tüze éledt az ırtüzekben
és csillogásuk szememnek viszfénye volt.)

És szétomlott a néma márvány,
s az éjbe dermedt csillagok
meredt szemén azóta,
ó jaj!
halál ragyog, halál ragyog.

Akkor felelt İ:
Amott a nagy hegyeken túl
aranykalászú síkságon az Élet lakik.
Onnan jövök én és lelkednek fölébe
aranyszínő csipkéjét terítem…

KÉK, LILA, VÖRÖS, FEHÉR
Kék,
igy szóltam
s kitárta két karját a messziség.
Ám holtan,
azúrba halkulón terült a lég
a kába égnek kék szinébe még.

Más éjjel
így szóltam:
Ki vagy te Álom, ki újra és újra jösz,
hogy hívnál magaddal engemet?
(Már szép volt az éjjel, lelkembe borzongató
homály csókja tavaszodott).

De halld!
Lelkem
Csodás lilára vált
s lilán e halk
csodálatajk
a messziségbe szállt…

Akkor felelt İ:
Itt a szivedben lakom én,
a tél vagyok
aki veled aluszik örökkön.

S hogy szállok így
a föld vörös
rögköntösét
bámulva tátja rám.
De én szállok
Csak egyre még
s fönn vár fehér arám.

A KÉT MÁRVÁNYSZOBOR
Valaha rég… a két fehér test
halkan fonódva itt pihent,
álomlugasnak csöndes árnyán,
ha hold kigyult az éjbe fent.
És fényt lihegve szállva szálltak
az éjbe szıke csillagok,
míg lenn a mély ölében ájult
a vágyba dermedı Titok
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ELFELEDETTEK – SZÉPKÚTI MIKLÓS
ATLANTIS

?

A csodás birodalomban
jártam aznap éjjelén;
fény gyuladt ki mély szemén
s tova vitt oda halottan.
Jácint szinő volt az ég,
s hófehér falak meredtek,
hol az álmaink szerettek
sok-sok ezer éje rég.
Oda szálltunk mi halottan
hol bőv-szellemek nevetnek

Hogyha jı a néma éjjel
és homályos lámpafénnyel
küzködı;
száll a perc a percre egyre
színes árnyat ont remegve
néma, béna éjidı.
Viola színő gızöktıl süstörög a lombik.
Mit fız ilyenkor a sápadt lángnál az
Öreg?
Szivek hullnak aranytálba,
néma, kába éjszakába
hangtalan;
száll a perc a percre egyre,
hull a hó a halk szívekre
és a csók ajaktalan.

és a kéjek éje kék.
És azóta csókjainkba,
elefántcsonthajón ringva
ottan élünk egyre még.

A CSONTVÁZ

Viola színő gızöktıl süstörög a lombik.
Mit fız ilyenkor a sápadt lángnál az
Öreg?

Padlásszobában komor homály szivében
szúette ódon bútorok között
rám vársz talán a néma éden éjben
szép mosolyu csontváz, kopott, törött.
A nyakadon egy collier fagyöngybıl
hóajkadon ma régi szép szavak,
szemedbe reszketeg kigyul kacéran
egy régi parfümillatos tavasz.
Szép kedvesem, no jıj ölembe végre!
Az életünk ma oly vidám leszen.
Ölembe majd becézlek kedvesem.
Csont melleden hörög szerelmi dal,
hókebleden kél reszketeg sóhaj
az ópiumos halk szerelmi éjen.

Megjegyzés: A verseket betőhíven
közöljük. — Néhány vers középre zárása
nem az új kelető internetes divatot követi,
hanem az eredeti kötet tipográfiáját.
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KÖVES JÓZSEF
Zsebre tett kézzel
Zsebre tett kézzel,
akár ötven évvel
ezelıtt, fütyörészve
s a lányokat nézve
sétálok az utcán,
szemem a régmúltba
(a józsefi mély kútba)
belülrıl tekint de mi van idekint?
Emlékszem, hogy e bolt
negyven éve mi volt,
itt presszó mőködött
két órásbolt között,
utána: csemege,
ott, éppen mellette
egy mozi, kispiszkos,
hol, mert biztos
unalmas volt a film,
hogy az idı teljen,
páromat öleltem.
Régen volt, még élet
és sokezer lélek
járkált az utcán.
A Körút ma pusztán
piszkosan ásító,
régtıl kiadó
kopott üzletek
s homlesz-szögletek
koszos sivatagja,
minden kapualja

szeméthegytıl vásik,
egyik rútabb mint a másik.
Mily csodás a granbulvár:
a nyomor sarkon túl vár,
hol a kapu alatt
szegény rongyos alak
kartonra ágyazott
és összenyálazott
párnavackán,
mit egy gyáva patkány
megrágott, most a rideg
kövön
várja hogy az álom
nappal rátaláljon.
S hogy ne fázzon,
várja,hogy oda feküdjön
a jeges kövön,
s hozzábújjon bolhás
kutyája.
Zsebre tett kézzel
akár ötven évvel
korábban,
lépek az út porában,
füstölgı autóbuszok,
szmogos autók sorában,
s nézem, az élet
semmivé lett.
Most már nem fütyülve,
inkább megrendülve,

43

zsebre tett kézzel
(de kevesebb hévvel)
megyek az utcán,
ahol minden durván
piszkos fekete.
Ám az Oktogon
után lámpafüzér fénylik,
oszlopokon,
fákon
felfut az égig.
Ez a mintha-karácsony!
Átfut a fény a kabátom
ujjain, kezemen,
s hiába keresem
a meghitt békét,
sem ez a romkörút
se az Andrássy út
alkalmi cicomája
s az Opera gıgös kupolája
nem fedi el, mi komor
képpel néz rám: a nyomor.
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HOMLOKTÉR
KULCSÁR TIBOR
(1938—1993)
Kezdısorok a folytatáshoz

anyám szólítása

van az úgy hogy a forrás elapad
s rejtve buzog csak lenn a föld alatt

Perbenyiken* a falu végén
csak pár lépésre a határtól
ott ahol a temetıvel
szomszédos az iskolaudvar
a tanítólak ablakából
édesanyám fejfáját látni
ott nyugszik immár három éve
teste örökre lenn a földben
porrá válva a porban
tudom
s mégis
miért van az
ha tékozló fiúként
ki hazatalál olykor-olykor
s váratlan vendégként betoppan
a konyhaajtón belépve
önkéntelenül feltör ajkamon
valami idın túli múltból
az örökké gyermeki kérdés
és mama hol van

s míg régi medrét szenny lepi be és
hínáros zöld sás csendes feledés
titokban már új cél felé kutat
reménnyel hittel törve az utat
szikla kavics közt szikkadt földön át
sodró erıvel mind mélyebbre ás
önnönmagát is alakítja míg
levetve kínzó fojtó gátjait
napfényre tör új más mederbe vág
s folytatja most egykori önmagát
az ami volt de mégis dala más
már nemcsak az a régi csobogás
hozza a mélybıl idın téren át
néma források ısi ritmusát

Önarckép 1976
ami táplálta kikkel eddig élt
a kavics kı fő fa üzenetét
a dalt is mellyel ringatta a táj
az anyaföld vize zubogja már
s benne buzog az is mit ma még
elıtte rejtve zár a messzeség
amivé válhat benne sejlenek
zajló folyók mély viző tengerek

e sőrő ember-rengetegben
valakit sokáig kerestem
most magamra találtam benned
már soha többé el ne engedj

*
https://felvidek.ma/2019/08/perbenyiken-nem-

szomján ha megállsz friss habja elıtt
kristályos vize tisztább éltetıbb

feledkeztek-meg-kulcsar-tiborrol/
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HOMLOKTÉR
KULCSÁR TIBOR
(1938—1993)
Arcképünk tükörben

Változatok a szerelemre
(részlet a versciklusból)

rakják már vállunkra az évek
a mindent értı bölcsességet
mások gondja baja már nem lázit
szaporodnak vesztes csatáink
már csak ritkán kínoznak miértek
ezt is ha kell könnyen megérted
lelkiismereted ha még lázad
csitítja objektív magyarázat
a de hát persze ámbár hogyha
gondolataid is befonja
az így is úgy is talán hátha
beteljesül a mindegy átka
ha emberségedet kifosztják
szavaidat is eloroznák
te csak nézed szólani gyáva
menekülsz holt elvek igazába

5.
(Ki engem szeret)
Ki engem szeret, úgy szeressen,
hogy benne csak örömöm leljem,
szerelme bilincsbe ne verjen,
bánatot soha ne teremjen.
Ki engem szeret, úgy szeressen,
hogy mindenütt csak ıt keressem,
s ha nem szeret már, elmehessen,
de azért soha meg ne vessem.
Ki engem szeret, úgy szeressen,
el ne vesszek e szerelemben,
hogy meg ne fojtson, úgy öleljen –
s mindig elölrıl újrakezdjem.
Ki engem szeret, úgy szeressen,
egyedül csak enyém lehessen;
láncoljon le örökre rabnak,
úgy, hogy mindig szabad maradjak.
(1972)

ha valaki lelkedbe gázol
kitérsz inkább már megszokásból

Az ember tragédiája
egyre a könnyebb utat járod
vélt igazadat magyarázod
s együtt vonulsz majd tömött sorban
a bólogatójánosokkal

a cél megszőnte a dicsı csatának
a cél halál az élet küzdelem
sorsom végzetem csak annyi hát hogy csatázzak
s neked hogy mindhalálig küzdj velem

a közöny lágy langymeleg teste
ránehezedik a szívedre
s egyszer tán ha tükörbe nézel
nem néz rád vissza csak a szégyen

Forrás: KULCSÁR TIBOR: Arcképünk
tükörben, Bratislava, 1986, Madách Könyv- és
Lapkiadó.
A költı jogörökösének, Kulcsár Zsuzsának
engedélyével közöljük a verseket [szerk.]
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SITKU RÓBERT
Zaklatott(ság)
Mit taníthat a
gyerekének egy szolga
a szabadságról?

Távolság
Minden távolságunk
a szeretet hiánya.
Minél nagyobb a hiány,
annál nagyobb a távolság.

Hármasság
Képes vagy társa,
szerelme és barátja
lenni egyszerre?
***
Mások mérgeit
vagy kikönnyezed vagy mind
beléd oldódnak.
***
Ha képtelen vagy
másnak egy otthon lenni,
otthontalan vagy.
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KARAFFA GYULA
Ha szerencséd lesz...
ha szerencséd lesz
megtalál egy gyilkos
kést vág a mellkasodba
veled nézi végig
mikor a lelked...
ha szerencséd lesz
megtalálsz valakit
kést vágsz a mellkasába
vele nézed végig
amint a lelke...
ha szerencséd lesz
magad maradsz az utcán
hidd el mindenkinek jobb
ha a kések a fiókban maradnak
mert önmagadhoz sincs jogod
*
ha szerencséd lesz felrobbanhatsz
s újrakezdheted ezt az álmot...

sorba kondulnak a harangok
a legnagyobb öt mázsa húsz kiló
te csak nyolcvanhat vagy
a hangod messzebb ér
gondolod te vagy az értékesebb
pedig csak „zengı ércz és pengı czimbalom”
kifaragva a múlandóságból
az ısrobbanás erejével
fekete lyukká öregedsz majd
beléd zuhan addigi életed
fiad lányaid feleséged
összesőrősödnek egyetlen ponttá
veled együtt igyál addig egy viszkit
ha szerencséd lesz felrobbanhatsz
s újrakezdheted ezt az álmot
*
ha szerencséd lesz
nem kell álmodnod tovább
a vállfájás sem kínoz
merevedésed se lesz
az ágy se töri fel derekad
ha szerencséd lesz
meddı vágyaid tovaszállnak
akár a börzsönyvidéki szél
önmagad szerelme se gyötör
tükörképed sem érdekel
ha szerencséd lesz
megtanulsz majd másokat szeretni
vagy csak lófrálni a patakparton
nézni ahogy úszik az életed
ahogy szétrobban a múlandóság
*

Idáig jutott, s aztán
a költı elıvette laptopját
s nyomott egy „delete” gombot

KARAFFA GYULA: Tartozásaim győlnek… Nagyoroszi, 2015, Runner Méfia Kft
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PETHES MÁRIA
Messzi évek illata
Naplórészletek
*
eszembe jutott a répaorrú
bohócarcú hóemberek olvadékonysága
ezért nem engedtem hogy megöleld ıket
inkább a szılıskertek felé tereltelek
a kint felejtett madárijesztıknek
dedikáltad a könyvedet
*
a fagyott földön
ugrálókötélhez hasonló köd
kígyózott a színtelen szürke
esı akupunktúrás tői szurkálták
kesztyőtlen kezem
*
hó takarta be a szemérmetlen
meztelen utat a szélén üldögélt
néhány kı amikkel már csak az idı
törıdött pedig alájuk rejtettem
regényes életem lépteimmel
szétoszlattam a ködöt elillant
akár az ifjúságom mintha
ilyen öregnek születtem volna
*
szavakkal világítottam magam
körül hogy belássam a jövıt
egészen az utolsó ámenig
amikor álomba szenderült a ház
ráijesztettem a belopakodó halálra
reggel mindenrıl megfeledkeztem
paprikajancsinak öltöztem egy
iker-lélektársról álmodoztam
akivel kívülrıl tudjuk
a szenvedély ábécéjét
Forrás: PETHES MÁRIA: Messzi évek illata Naplórészletek, Agárd, 2019, AlkoTóház
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TÁTRAI S. MIKLÓS

A küldetés*
A szők cella rideg kıfalán imbolyogva táncolt a gyenge fény. Égı gyertya állt egy
kecskelábú kisasztalon, elıtte fából faragott, kopott feszület feküdt. Az asztalkát a sarokba
tolták az ágy mellé, amelyben sápadt, meggyötört arcú férfi készült a halálra. Nem félt az
elmúlástól. Büszkén és boldogan várta, hogy az Úr színe elé kerülhessen, hiszen egész
életében ıt szolgálta.
Halk nyikorgással nyílt a nehéz tölgyfaajtó, és egy Domonkos-rendi szerzetes lépett be.
Keresztet vettet, mély részvéttel közelített a haldoklóhoz.
– Hívtál Ottó testvér! Mit tehetek érted?
– Köszönöm, hogy eljöttél Tamás testvér. Érzem, már nincs sok hátra földi életembıl, és
nagy titkot ırzök, amit most rád bízok! – suttogta halkan a barát, és minden erejét
összeszedve felült. – Esküdj meg erre a keresztre, ami az elmúlt három évben megóvott
minden bajtól, hogy híven teljesíted kérésem! Esküdj meg!
– Megesküszöm Istenre, és az üdvösségemre! Megteszem, amit kérsz. Nem mondtál el
mindent a nagy útról?
– Nem! Van valami, amit csak Béla úr tudhat, és most már te. Indulj mielıbb! Tudom, a
herceg kedvel téged, fogadni fog.
– Hallgatlak testvérem!
– Hosszú utat tettem meg! Elmondtam róla mindent, amit fontosnak tartottam ahhoz,
hogy követni tudjatok engem. Mindig jelszavunk szerint cselekedtem: dicsértem Istent, áldást
mondtam, és igét hirdettem. Többször gyengültem el, betegeskedtem, de az Úr mindig
segített. Igazat szóltam azzal, hogy két tenger között húzódó hatalmas hegy aljában
találkoztam olyan emberekkel, akiknek értettem szavát. Magyarul beszéltek, magyarnak
mondták magukat. Barátságosak voltak velem, és amikor a láz ledöntött lábamról magukkal
vittek. Önkívületi állapotban voltam, nem tudom merre mentünk, hány napig utaztunk.
Amikor magamhoz tértem, már az ı táborukban voltunk. Azt mondták: országuk ötnapi
járóföldre van, hamarosan visszatérnek oda. Szeretettel vettek körül, meggyógyítottak.
Pogányok, de melegszívőek. Sokat beszéltem nekik Istenrıl, a mi hitünkrıl, országunkról,
királyunkról, Béla hercegrıl, életünkrıl. Figyelmesen, érdeklıdve hallgattak. Hitték szavaim,
vágyakoztak a távoli testvérek után. Arról beszéltek, hogy egyesülve hatalmas erıt alkotnánk,
legyızhetnénk a kunokat, mongolokat, és mindenkit, aki ellenünk tör.
– Ez nagyszerő! Miért nem beszéltél errıl? Nem kell titkolni!
– Várjál Tamás! Kérlek, ne szólj közbe, érzem: fáradok.
– Bocsáss meg testvérem!
– Volt ott egy bölcs öregember. Azt beszélték róla, száznál többször élte már a tavaszt.
Táltos, a jövıbe lát. Egy napon magához hívott. Étellel, itallal kínált, majd azt mondta,
mielıbb térjek haza. Meggyújtotta szent tüzét, ısi szokásaik szerint birka lapockát dobot a
parázsba, és még valamit, amitıl furcsa füst szállt az égbe. Azután kivette a csontot, leült elé
a földre. A tőz égette rovátkákat, a korom vonalait, a hamu elrendezıdését nézte, majd
*

TÁTRAI S. MIKLÓS A küldetés címő novellájával harmadik helyezést ért el az Algyıi Könyvtár „Jelek
2019” c. irodalmi pályázatán, melynek eredményhirdetését november 9-én tartották Algyın. A novella bekerült
egy nívós antológiába is.
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szemét behunyta, imbolygott, hajladozott, és mintha szellemekkel lenne kapcsolatban,
jóslatot mormolt. Fiatal királyt látott nagy hegyekkel körbefogott országában, aki felett fekete
felhık gyülekeznek. Szitok, veszekedés hangját hallotta. Sötét folyam zúdult országára
napkelet felıl, a hegyek közül, gátakat, fákat, sziklákat sodort el, nem lehetett megállítani.
Lángoló szekereket látott, királyi palásttal borított véres testet, halott katonákat, kihalt
pusztaságot, füstölgı romokat. Aztán egy királyt a tengerparton, aki fehér galambot enged az
égbe, és visszatér felépíteni lerombolt országát.
– Te érted ezt testvérem?
– Mindegy, hogy mit értünk ebbıl. El kell mondani Béla úrnak, majd ı tudja, mit tegyen.
Van még valami, talán ettıl is fontosabb. Magammal hoztam egy fiút. Tizenkét éves, az
egyik vezér gyermeke. Karja még gyenge ahhoz, hogy felnıtt, harcedzett férfiakkal vívjon,
de úgy lovagol, és úgy bánik az íjjal, mint legjobb katonáink. Nagyon okos, sokat tud
népérıl, azonnal befogadta Isten igéjét. Nagyszerő vitéz, vagy tudós lehet belıle Béla úr
udvarában, mert oda kell vinned. Ezt kívánta az öreg táltos. Csak a herceg tudhatja, hogy a
fiú a vére, mert ı is a nagy Ügyek fejedelem leszármazottja. Álmos és Árpád rokona. A fiút
Etéjnek hívják, ahogy Álmos vezér dédapját. Velem akart jönni. Isten mellett neki
köszönhetem, hogy visszatérhettem. Egész úton segített, támogatott. Anyám házába vittem.
Ott megtalálod, vár rád. Együtt menjetek Erdélybe. Senki nem tudhatja ki ı, csak Béla
herceg.
– Ottó testvérem, hogyan állíthatnám a hercegnek, hogy a fiú a vére? Hogyan hihetünk
egy öreg pogánynak? Hogyan vigyek a herceg elé egy pogány fiút?
– Nem figyeltél rám! – vált egyre erıtlenebbé a barát – Nem azt kértem, hogy ezt állítsd,
vagy bizonygasd, hiszen hogyan tudnád megtenni. Csak mondd el, amit hallottál tılem. Ma
még nem tudhatjuk, lesz-e fia Béla úrnak, hiszen eddig csak lányokkal áldotta meg az ég. Etéj
okos fiú, jó megfigyelı, ismeri a múltat és jelent. Nem pogány már, útközben felvette a
keresztséget. Szólítsd Péternek. İ majd elmondja a hercegnek… – hanyatlott le Ottó feje, és
nem tudta folytatni a mondatot.
– Mit fog elmondani? – kérdezte megrendülten, és lemondóan Tamás, mert jól látta,
rendtársa már soha többé nem fog megszólalni. Az úr 1234. évében lelke a mennyországba
szállt.
Béla herceg örömmel hallgatta Tamást, és szeretettel fogadta Pétert. A barátot
megeskette, hogy mindaddig, amíg erre ı engedélyt nem ad, senkinek sem mondhatja el Péter
származását. Nagy tervei voltak a fiúval. Nem katonát, hanem tudós férfit akart, akinek
fontos szerepet szánt a kereszténység és a magyar királyság hatalmának keleti terjesztésében,
az ott élı magyarság megnyerésében. Pétert Gyulafehérvárra küldte, és Rajnald püspök
gondjaira bízta. Szigorú parancsban határozta meg, hogy nagyon vigyázzanak rá, testben és
lélekben egészséges, nagy tudású, külországot látott embert neveljenek belıle.
Hét év telt el Ottó hazatérése és halála óta. Az öreg táltos jóslata kezdett félelmetes
valósággá válni. Béla király feje felett sötét felhıként gyülekezett néhány fıúr haragja,
ellenkezése, a királyi hatalom megtörésének szándéka. Mongol seregek fekete folyamként
zúdultak az országra. Elsöpörték a hágókba épített gátakat, öltek, raboltak, gyújtogattak.
Nehezen állt össze a sereg, amellyel az ellenség elé vonult. A Sajó hídjánál lezajlott elsı
összecsapások sikerei sok bárót és vezért elbizakodottá tettek. Nem hittek az ellenség
éjszakai támadásában, amely így felkészületlenül érte a szekérvárban táborozó katonákat.
Kálmán herceg, és Ugrin érsek templomos lovagokkal megerısített csapatai hısiesen védték
a hidat, de a folyón nagy kerülıvel átkelt mongol csapatok váratlanul rázúdultak a
magyarokra. Két tőz közé kerültek. Batu kán elırevont ostromgépei sziklákat, köveket,
gerendákat lıttek a táborra, záporoztak a nyilak, repültek az üszkös csóvák, lángoltak a
szekerek. Már senki nem volt képes vezetni a magyar sereget. A menekülı katonákat
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kegyetlenül gyilkolták a gyors lovaikon száguldó mongolok. Az ellenség megtévesztésére válogatott vitézekbıl - kisebb csapatok törtek ki királyi zászlókkal, vezetıjük díszes, királyi
öltözetben, hogy magukra vonják az üldözıket. Hısies, önfeláldozó küzdelemben mind
elvesztek. Összeszabdalt, véres királyi zászlókat és palástot sodort a szél a folyóba. Béla
hőséges katonái észak felé utat törtek, szerény kíséretével elérte Diósgyırt. A király
megmenekült, de nem volt megállása üldözıi elıl.
Az úr 1242. évének tavaszán, Béla király Trau várában végre jó híreket kapott. Kádán kán
csapatai felhagytak az ostrommal, visszavonultak, és a mongolok elhagyták az országot. A
király a kápolnában térdre borulva, könnyek között mondott köszönetet az Úrnak, és
fogadkozott az ország újjáépítésére. Nem feledkezett meg az öreg táltos jóslatáról sem, a
tengerpartról égbe küldött fehér galambról. Margit lányát Isten szolgálójának ajánlotta. Az
esti ima után Pétert hívatta. Együtt menekültek a muhi pusztáról, ahol Rajnald is életét
vesztette. A püspök nagyszerő munkát végzett, kiváló férfit nevelt Péterbıl. Igaz keresztény
lett, de tisztelte ısei hitét. Mélyen meghajolt a király elıtt, majd ráemelte tekintetét, és úgy
hallgatta parancsát, mintha Isten igéje szólna hozzá.
– Súlyos felelısséget érzünk elpusztított országunkért. Jóvá akarjuk tenni hibánkat,
minden erıvel azon leszünk, hogy népünket újra felvirágoztassuk. Már nincs erınk és
módunk kelet felé terjeszkedni, más feladatot kapsz. Emlékezz néped múltjára, az óhazádban
hallott mondákra, hallgasd meg a még élı öregeink, regöseink elbeszéléseit, kutasd népünk
történetérıl szóló iratokat. Mindent tegyél meg annak érdekében, hogy elkezdhesd megírni a
magyarok történetét. Azt akarjuk, hogy az, aki majd olvassa évszázadok, évezredek múlva,
pontosan lássa: csak összefogva erıs a magyar! A széthúzás, a vita, az önös érdekek
szolgálata, ellenségeinket erısíti. Nem akarjuk, hogy nagyszerő mőved hozzánk kötıdjön,
mert méltatlanok vagyunk rá. Mindent úgy készíts, mintha az dicsı nagyapám, III. Béla
király parancsára készülne. Nevedet egyszerően csak „P-mesterként” jelezd. Talán majd
egyszer, a hálás utókor úgy emleget: Anonymus.
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REJTİ GÁBOR
__._,_.___

Szelfi
Homlokom beterítve ránccal
ördögök, angyalok szörföznek rajta.
Lelkem így kisimult. Csak az a lyuk
hol majd eltőnök, csak az ne zavarna.
Ki kicsoda
Jól ismerhet Isten
hisz képmására
teremtett.
Ha az lennék
İ is eretnek.

Retúr
Retúrt vettem Istenhez
himbál már a szél
elmondja, hogy merre mennyi
sokat nem beszél.
Ha ügyi vagyok, nem pampog
s lesz még visszaút.
Angyalcsókban térítik
az elbukott retúrt.

https://www.facebook.com/rejtog

_https://www.facebook.com/rejtog._,_.___
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JENEY ANDRÁS
Tőnıdés egy megsárgult papirusztekercs felett
„Potest ex casa vir magnus exire.”
/Kunyhóból is származhat nagy férfi./
Régi levél Senecától – nagy férfi maga is –, de
mondd, Hadrianus, meddig tart – s mégis: mi a nagyság;
szobrai állnak-e majd, ha az újak már nem akarják?
És, honnan lesz mind, aki nagy, s nagynak mi a célja;
Róma hatalmas, Róma örök, ám benn, a lakója
férfi-e végre, vagy csak a hírnév torz szüleménye?
Oly sok a mérce, Aeliusom, de van-e valódi?
Pénzzel mérjünk-e, vagy címerrel, születéssel,
jéghideg IQ-val, vagy az izmok nyers erejével;
karnagyot is decibellel – csak? – ritmus, zene nélkül?
Kapcsolnánk inkább hatalomhoz – ámde milyenhez:
barnához, vagy tán feketéhez, s még a vereshez?
Ókori s újkori Nérók gyilkos ırületéhez;
lelkeket is bekerítı harcban a vélt diadalhoz?...
Csak keveset sorolok, majd más elmondja a többit.
Ám ami bennük áll – attól lesz nagy ma a férfi?
Hol az igaz, a valódi; másnak a jót, ki cselekszi?
Nélküle, férfira – nagyra –, egyszerü lenne a képlet:
kunyhóból csupa vesztes, s csak az a nagy, aki gyıztes.
Nagy vagy hát te, Ceasar, rabszolgákon uralkodsz,
míg a messzi világban rabszolgát szabadító,
egyszoba-látta Lincoln – elnökként is a jöttment?
S itthon, az orvos, megmentıje az édesanyáknak:
Semmelweis, a számkivetett – hát ı hova számít?
Vagy aki költı… Nem telt kuglerre, libasültre,
s lásd, a szegény, az árva – örökre József Attila.
Másként mér, lám, s más is a mérce. Más a valódi.
Kunyhóban – s mégis palotában – jött a világra.
Ismer téged, Ceasar, ismerte Senecát is;
úgy hívják: szeretet.
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KAMARÁS KLÁRA
Úgy kellene
Úgy kellene, mint ıszi lomb a szélben,
hullani, hullni napfényben pörögve,
bíborban és aranyban tündökölve,
mielıtt eltőnünk a sárban mindörökre...,
de csak mint fáradt, szürke köd lapályon,
úgy borongunk az átokverte tájon,
és mindig akad vérzı seb, mi fájjon,
s nincs már idı új dalra, új örömre.

Halottak napján
Gondolatok gyertyafényben
VOLTAM: Karácsony, csillag,
ragyogás.
VAGYOK: hétfı, kedd, szerda.
Nagymosás.
Vagyok reggelid és ebéded,
paplanod, párnád, hogyha kéred.
Csütörtök vagyok, szürke péntek,
s már el is telt e csöppnyi élet...
LESZEK: mint annyi más, ha vége,
Halottak-napján gyertya fénye...

Zsófi mama emlékére
Anyánknak tündérujja volt.
Nyomán a szakadás beforrt,
leszakadt gombok serege
kereste, hol van a helye.
Kezében táncolt a kanál,
dalolt a födı és a tál,
és tudtuk, mikor este fız,
meséket gombolyít a gız.
*
Én tündérséget nem tanultam,
és most, hogy visszasodrom múltam,
nem tudom, olyan fontos-e
a valóság, mint a mese...
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY
Nyakadban
Nyakadban nyúzott csönd a sál.
Kezedben megvakult hóvirágok.
Apró bogarakra ülnek a szavak,
s elúsznak, elröppennek,
télbe zordult lángban.

Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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BODÓ CSIBA GIZELLA
Születésnapjára
Semmi a véges
Semmi a látvány
Semmi többé
Nem ugyan az!

Szél fújta ágak,
Reszketve fáznak,
Suttog az erdı
Halk szavakat.

Eljut-e Hozzá?
Eljut-e Hozzám?
Lélek-köpenyünk
Egy-ugyanaz?

Mindketten látunk
Másik világot,
Az illat összeköt,
Egy régi tavasz!
Bp. 2019. november 28,
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DEDIK JÁNOS

Éjszakai séta
– Záróra! Kérem szépen záróra! – harsogja végig a pincér a vendéglıt. Rekedt,
cigarettafőstıl szétmart hangja fáradt, de határozott volt.
A lány, és a fiú kihörpintették, ami még a poharukban volt, fizettek, és engedelmesen
kiballagtak a helységbıl. Kint meleg volt az éjszaka… Bár még alig ismerték egymást,
szótlanul összehangolták lépteiket és ballagtak a Duna felé.
A fiú katona volt. Sapkáján megcsillant a lámpák fénye. Egyik sarkon körülnézett, nem
látják-e, majd lopva levetette sapkáját a fejérıl, és a derékszíja alá főzte. Így már jobban
érezte magát. Merészen átfogta a lány vállát és úgy sétáltak tovább.
A lányon vékony nyári karton ruha volt, a fiú átérezte a tenyerén a lány bırének melegét.
Szájával óvatosan megérintette a halántékát. A lány nem tilta-kozott…. Mindketten
gyöngédségre, szerelemre, szeretetre vágytak, amit az élet, még nem adott meg nekik. Úgy
érezték most jött el az idı.
Nem messze egy öreg nénike virágot árult. Talán már nem is gondolt vevıre, mert
elszunyókált a virágai felett. A fiú odament és kért tıle egy szál szegfőt. A nénike álmosan
csomagoló papírt keresgélt. A fiú intett, hogy nem kér csomagolást. A fiú a lány kezébe adta
a szál virágot, és ı mosolyogva emelte arcához és szívta be annak illatát.
Egymásba karolva lépegettek le a Duna-part lépcsı-jén. A nagy víztükör csillogott,
remegett, és halkan csobo-gott. Alig szóltak egymáshoz, annyira meghatotta ıket ez az együtt
töltött, kellemes este. A sötétben nem is nagyon látták, meddig ér fel a Duna vize.
Találomra leültek az egyik lépcsıre, és csókolózni kezdtek. Valahol hajómotor dohogott,
s távolról lassan mozgatta a vizet, Elıször enyhe hullámok, majd egyre hangosabb vízlökések
érték el a lépcsıket.
A lány kibontakozott az ölelésbıl és figyelte a víz hullámzását. A fiú kivette a kezébıl a
virágot és meg akarta fürdetni a vízben. S közben arra gondolt, ne hogy hamar elhervadjon.
Lejjebb merészkedett a lépcsın egy-két fokkal, hogy a virágszál elérje a lépcsıket csapkodó
vizet. Csak a csobbanásokat hallotta, de nem látta, meddig ér fel a víz. A lány is utána ment,
vagyis inkább csak lejjebb csúszott a lépcsın.
A távoli hajó erısebb hullámverése most ért oda igazán. Váratlanul felcsapott a lépcsıre
és a fiú megbillent guggoló egyensúlyában, ösztönösen a leány kezéhez kapott, aki nem várta
a rémült rántást és maga is a fiú után bukott. Mindketten a vízbe estek. Hiába próbáltak
kapaszkodni a lépcsık szélébe, kezük nem tapadt a nyálkás, csúszós kıhöz. A fiú agyán
átvillant, hogy segítségért kiabál, de eszébe jutott, hogy ilyen késın senki nem tartózkodik a
közelben. Hiába tapogatott a lábával, az nem ért sem lépcsıt, sem mederkövet. A lány
valószínő nem tudott úszni, és nagyon megijedt, belekapaszkodott a fiúba. A hullámok egyre
erıteljesebben dobálták-sodorták ıket. A fiú minden erejét összeszedve ellökte a lányt és
feldobta magát a lépcsıre. Egyet prüszkölve leoldotta derékszíját, és a lánynak dobta, majd
kihúzta vele a száraz köre.
Sokáig nem tudtak megszólalni, csak remegtek, mindkettıjükre rátapadt a vizes ruha, tele
mohás iszappal. Mikor valamennyire magukhoz tértek, döbbenten mérték végig egymást.
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– Hogy megyek én így haza? – kérdezte a lány.
– Hogy megyek én így vissza a laktanyába? – kér-dezte a fiú. Lehúzta csizmáját, kiöntötte
belıle a vizet.
A lány tehetetlen elkeseredésében sírni kezdett. A fiú a lány felé nyúlt, hogy
megsimogassa, és bocsánatot kérjen a történtekért, de a leány ellökte a kedveskedı kezet.
Még álltak egy ideig szótlanul, aztán csak egymásra utalva mégis elindultak fel a lépcsökön a
város felé.
Gyalog mentek. Szégyellték a piszkos vizes ruhájukat az emberek elıtt. Néhány sarok
után, a fiú óvatos keze mégis belesimult a leány tenyerébe. Mindkettı jéghideg volt. Így
mentek tovább, szegfő nélkül a külsı Kerepesi út irányába.
Mögöttük ázottan dideregve ballagott a szerelem.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA

Honlap: http://mfabian.5mp.eu/web.php?a=mfabian&o=GFChwjCkke
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BUDA FERENC
A Nagy Vadász
„Akkor lenne a játék tisztességes, ha az ız kezébe is adnának egy puskát.”
(Nagy László szóbeli kijelentése)
Tudjátok, ki a Nagy Vadász?
Filkók közt ı az adu ász.
Már-már naponta remekel,
hisz a tényekkel sose kell
túlontúl elbajlódnia.
Üdvözült arccal, glóriaövezte fıvel ellibeg
zöldek, töketlen ballibek
s a tarka póri nép felett.

„Mi végre packáznak velem?
Hogy ezek mind védett vadak?
Meg hogy: természetvédelem?
Mit hadarász e madarász?
Mi az, aminek hangot ad?”
(Magában így a Nagy Vadász.)
„Netán lenézi rangomat?
Ezt mi nem hagyjuk annyiba!
Jaj nektek, vidra s vadliba!”

Van elme-mélye – félarasz:
aláír, megnyit, megszavaz.
Nagy könyvben ı a kisbető.
Nyájas, kegyes tekintető,
fakad belıle a derő,
hisz minden olyan nagyszerő,
no meg fölöttébb egyszerő.
Szemét nem szúrja képzavar,
zakóval zoknit összevarr.

S visszhangzik erdı, láp, berek,
vonulnak jeles káderek,
érdemdús úriemberek.
Tolsztojnak, pláne Gandhinak
lenni minálunk nem divat.
Ki minden állatot szeretsz,
s Jézusról nem csak prédikálsz:
húzz el innét, te szentferenc,
félre, hisz jı a Nagy Vadász!

A Nagy Vadász, a Nagy Vadász
törvények körül kotorász,
s mert csecsemınek túlkoros,
vágyálma nem hintıporos,
sokkalta inkább – lıporos:
habár a szent kereszt dicsı,
de fényesebb a puskacsı,
kivált, ha dúvadakra lı.
„Amott repül egy! Kapd elı!”

Versemnek itt a vége már,
fölcsípte s viszi egy madár.
Holnapra messzi-messzi jár.
Szívbıl ajánlott küldemény,
s amit elmond, az nem mese.
Két sornyit hozzátoldok én –
ne legyen semmi híja se:
hová inalnál, kis hamis,
ha puska volna náluk is?

Ölyv, nyári lúd, fenyırigó,
szalonka – mind lelıni jó!
Hisz ölni, ölni, ölni: jó.
Tapsolnak vérmes jágerek:
„Igazi úr! Fain gyerek!”
Farkasokra ki ránevetsz
meg madaraknak prédikálsz:
dugulj el immár, Szent Ferenc,
mert közeleg a Nagy Vadász!

BUDA FERENC: Míg élsz, Forrás: DIA
https://pim.hu/hu/dia
https://pim.hu/hu/dia/dia–tagjai/buda–
ferenc#

59

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

UMHAUSER FERENC
İrület, avagy kutyatej és kutacs
– A baziliszkusz fénylı szemei zöld smaragdok, mint Éváé. Lehet, hogy ı az? Csak
éjszaka ne lenne! Mindenhonnan árnyak, kísértetek jönnek elı. A pszichiáter azt mondta ırült
vagyok, persze nem nekem, de én olvasok a gondolataikban. A lenézı mosolyuk, a
sajnálkozásuk. Ne tudják meg! Ez a lövésszerő robbanás a fejemben. Én elhiszem, hogy ırült
vagyok és csak a lázas agyam vetíti ki a rémképeket az éj vásznára, no de honnan képzıdtek
le, minek a vetületei? Mindenki ırült, aki olyanokat lát, amit a többi nem, mert érzékenyebb.
Elıször fájt, most már jó így. Nem is sejtik mekkora szabadság az, ha ırültnek tartanak. Én
nyugodtan kimondhatok bármit, beszélhetek félelmeimrıl, sıt ha úgy tetszik sikíthatok. Nem
vesznek komolyan. „Szegény” – mondják. İk a szegények..., az a rohadt gyík! A vérem íze
édeskés a nyelvén, érzem, ahogy ízleli, még nem..., de valamikor. Azt mondják skizofrén,
paranoiás. Lehet, már mindegy.
– Egy valóság van. Szerintük nálam egybefonódik a valós és a kivetült. Ezek egészen
racionálisan hangzanak, ha nem lennének a belsı hangok vagy szét tudnám válogatni, akkor
én is egész normálisnak tőnnék. Jó lenne? Talán nem lennének félelmeim, de hát a félelmek
voltak elıbb, azután bomlott fel az egység! Hülyeség! Most van egység, a való és a képzelet
alkot egy egészet. Az ı gondolkodásuk vérszegény.
– Honnan jönnek ezek a micsodák? Az egyik most is itt liheg a fülembe. Azt mondják
meghasadt az énem, üldözési mánia meg szociofóbia. A lélek tükre megrepedt, torzan,
felnagyítva adja vissza a valót. Akkor mégsem bennem van a hiba. Az egész a hibás és én
csak érzékelem.
– A többiek bezárkóztak elefántcsont tornyukba, kagylóhéjaikba. Lárvaarc, csecsemıpóz,
ujjszopás. Befelé fordulás, kívülállás. Sikoly. Ne bánts! Hangyák, repedés a falon, felkúszik a
fájdalom...
– Nem tudom elmondani, szavakba önteni. Nem értik.
– Nem érteni kell, érezni! Mama! Kı-borította arc, a fő a síron hogy lengedez. Apró
pihék, a nyárfák bólogatnak. A nap. Fázom, meleg van. A lélek elvész. A napok nem válnak
el. Vérzik a térdem. Ó, a vér mily édes! Apró amıbák, belülrıl falnak fel. Én nem akartam.
Kés, ... a hideg. Körülfon, átölel, most jó. Megyek az úton. Gyerekek. „alagyula meglágyula”.
– Kérsz egy cigarettát? Vigyorgok. Nem kéne, de már megszokták, elvárják. Ha egyszer
normálisan válaszolnék, meglepıdnének. Mi az hogy normális? Jó itt benn, nem férnek
hozzám. Mutogatnak, sajnálnak. Ilyenkor jó nekik, hogy ık „mások” ... Csak nem veszik
észre, elrejtik, eltemetik, becsapják magukat. Én nem. Nincs idı. Ez a kı tegnap is, ma,
holnap. Hol a választóvonal? Az ünneplıruhám. Most mezítláb vagyok. Akkor még volt idı,
akkor még élt. Már csak ma van. Egymásra vetítıdnek, bennem nem múlt el. Érzem ahogy
simogat. „Kisfiam” becsapott, de mégsem. Itt van és nincs. Olyan különös. Elfolyik, a föld
beszívja. Engem is, de nem hagyom magam, vagy hagyom csak nem kellek. Nem vagyok,
hanem létezek. Szép az a pók, ı nyolc lábbal szeret. Engem nem ölelnek, a légy menekülni
próbált. Nem kapálódzom, én vagyok a légy, de engem nem vesznek észre, mert az értelem
hálójából, a láthatatlan résein át kiestem. Szétestek a képek, a hangok.
– A színekrıl mesélni egy vaknak, a zenét megértetni egy sükettel, pedig itt lüktet, pulzál
monoton: ti-ti-tá, tá-ti-ti-tá. Egyszerő két hang csendül, árad, fölemel. Ledob, kopog,
kicsúszik. Az este, árnyak, az ágy, baziliszkusz. Ma még nem is ettem. Vagy igen? Édes,
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olvad, szétválik. Az álmok. Nem menekülhetsz. csend, zuhanás, a koponya varratai, sikoly,
egy másik én. Robbanás a fejben...
– Vedd be a nyugtatót Gyula!
– A piros parolim!
– Majd holnap.
– De az a köd és csúszik! A baziliszkusz. A kígyó mérge a nadrág szárára fröccsen.
Hintázik a főmag. Mint kitört méregfog, az elmúlás mar belénk.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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KORIM LÁSZLÓ
Bolygók sorsa
Egy pillanatig megéreztem a bolygók keringését.
Sötét kapun ki-bebújtak, láncos ajkú sóhajukban botladoztak és táncoltak.
Lámpást vivı Hélioszt várták, szívét, sóhaját, melegét a napnak.
És útjuk kemény volt és örök, ellipszis ívő, cifra út.
Csak konok, hegyet síró magány volt, egyedüli sorsuk s életük.
Most bolygó vagyok,
Föld, Mars, Jupiter, Plútó ...
Megdobban kilenc szívem nyomban,
ha hírhozó meteor lobban,
derengıéj mosolyomban.
A távolság hírnöke ı,
világot s pusztát járt szellem
s akár a sóhaj tovalebben,
ıszi ködként avart rázva,
a kormot lehelı ısvilágban.
Ó örömszikra, múló ábrándom,
egy perc szabad csapongás
s e szigorú pályán visszaránt a vonzás.
Megláncolva hurcolt vadként,
Zsarnok napom rabja vagyok.
De messze, valahol a mélyben,
ahol az a fénylı már senki,
apró fénycsigák szarva jı ki
s átdöfi a sötétséget.
Pici lyukak, pontok, fények.
Jeges szemem bámul rájuk,
örök kényszer ránt utánuk.
Szakadék szélén zuhanok
s elszáguld elıttem a mélység,
de nincs alul, nincs part,
nincs langyos föveny, hol megpihennék.
Csak az út van.
Csak a távolság, csak a fény.
Az idı elmúlt, megállt, nincs.
A boldogság is csak álom
s csillogó pontok
megannyi villanása
a kristályırzı, távoli határon.
Kilenc az életem s mégis egy vagyok,
magot szórok s ık a csillagok.
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Lencse által, világosan…
BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Haifa kikötıje a Bahai-vallás kertjébıl

Karmel hegy – (Muhraqa kolostor) és Illés
próféta áldozatának helyszínével

Akko – a keresztes lovagok vára, lovagterem
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Lencse által, világosan… – BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Akko – a keresztes lovagok földalatti városa, a templomosok alagútja

Akko – a keresztes lovagok vára, belsı udvar
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Lencse által, világosan… – BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Názáret, Galilea szíve – Angyali üdvözlet
temploma

Názáret – Angyali üdvözlet temploma –
belsı tér

Betlehem – a Születés temploma

Jeruzsálem – Mária elszenderülésének
temploma
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Lencse által, világosan… – BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Jeruzsálem – Nemzetek temploma

Jeruzsálem – Nemzetek temploma – belsı
tér

Jeruzsálem – Templom-hegy – a három monoteista vallás szent helye –Sziklamecset
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Lencse által, világosan… – BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Út a Szent György Kolostorhoz

Kumrán (a kumráni tekercsek megtalálásának helye)

67

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

Lencse által, világosan… – BODÓ CSIBA GIZELLA fotói
A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE GALILEÁTÓL JERUZSÁLEMIG

Hermon hegy – a Hermon
patak vízesése

Gecsemáné kert – olajfák

68

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

GYEREKZET*
PÉTER ERIKA
Palacsinta-hinta

Faparipa

Felrepült egy palacsinta,
majdnem úgy szállt, mint a hinta.

Fából volt az elsı lovam,
irigyelték tılem sokan,
csupán botból volt a teste,
én nyihogtam hát helyette!

Fittyet hányt a serpenyıre
s nem felszökkent a tetıre?
Körülnézett. Csodát látott,
fenn felhıket, lenn virágot.
Társai meg benn a tálcán
csak a háziasszony hátát.

GAZDAG LÁSZLÓ
Tükörhiúság
A tükör egyszer tükörbe bámult,
és megismerte a csodát:
sokszorozva látta benne
tükrözıdni önmagát.
Mért nem mondtátok meg nekem,
hogy maga vagyok a végtelen?

*

Péter Erika elnevezése gyerekverseire
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MESE, MESE

JÓKAI MÓR
Melyiket a kilenc közül?
Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen sem
tudott a mesterségébıl meggazdagodni.
Nem azért, mintha az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát,
nem is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele áron
kell adni, munkát is jót csinált a jámbor, maguk a vevık panaszolkodtak, hogy nem bírják
elszaggatni, amit ı egyszer megvarr: volt is dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel, egy sem
szökött meg kifizetetlen árjegyzékkel, és János gazda mégis – mégis – nem tudott zöldágra
jutni, ahogy németül mondják, sıt nemnéha közel volt hozzá, hogy akármiféle száraz ágat
jónak találjon arra, hogy onnan nézegessen le. – Hanem persze ez csak szóbeszéd volt nála;
János gazda igaz keresztyén ember volt, s keresztyén ember nem akasztja fel magát,
akármilyen szorongatott állapotban legyen is.
Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelıl az Isten
olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendıben rendszerint született neki egy
gyermeke, hol egy fiú, hogy egy leány, és az olyan egészséges volt, mint a makk.
– Ó, én uram Istenem! – sóhajtozék gyakran János mester minden újabb számnál, amint
lın hat, lın hét, lın nyolc; mikor lesz már e hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljöve
a kilencedik; az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum.
János mester egyedül maradt a kilenc gyermekkel a világon.
– Hej, sok van azzal mondva.
Kettı, három már iskolába járt, egyet, kettıt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni,
kit etetni, kinek pépet fızni; emezt öltöztetni, amazt megmosdatni és valamennyire keresni!
Bizony édes atyámfiai, ez nem csekély hivatal: próbálja csak meg valaki.
Mikor cipıt kellett szabni, egyszerre kilenc cipı! mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre
kilenc karéj! mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az egész szoba ágy,
tömve, dugva apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel!
– Ó, én uram és Istenem, de megáldottál engemet; – sóhajtozék magában elégszer a
jámbor kézmőves, mikor éjfélen is túl ott ütötte a mustával a talpat a tıkénél, hogy ennyi
lélek testét táplálhassa, s hurítgatta hol egyiket, hol másikat, a ki álmában rosszul viselte
magát. Kilenc biz ez, egész kerek kilences szám. No de hála érte az úristennek, még nincsen
ok a panaszra; mind a kilenc egészséges, jó erkölcső, szép is, jó is, épkézlábbal és gyomorral
megáldva; s inkább kilenc darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább kilenc ágy
egymás mellett, mint egy koporsó közötte; az úr Isten ırizzen meg tıle minden érzékeny
apát, anyát, még akinek nyolc marad is, ha egyet elvesznek belıle.
Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra; az már el
volt végeztetve, hogy ık mind a kilencen keresztül dolgozzák magukat az életen, s nem
engedik át helyüket senkinek; nem ártott azoknak sem az esı, sem a hó, sem a száraz kenyér.
Egy karácsonyestén János mester késın tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész
munkákat vitt haza, kevés pénzecskét szedett be; ami ismét a mesterségéhez, meg a napi
szükségek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden utcaszegleten látott aranyos, ezüstös
báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat, amiket jámbor kofák árulgatnak olyan
gyermekek számára, akik magukat jól viselik; meg is kérdik elébb, hogy a rossz
gyermekeknek ne adjanak el belıle; János mester egy-egy helyen meg is állt: talán venni
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kellene belıle? micsoda? mind a kilencnek? Az sok volna. Egynek vegyen? Hogy a többi
azután irigykedjék rá. Nem; majd ad ı nekik más karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, ami
el sem törik, el sem kopik, s aminek valamennyi örülhet, mégsem veheti el a másiktól.
– No gyerekek: egy, kettı, három, négy; mind itt vagytok, – szólt, haza érkezve kilencfejő
családja körébe. – Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsonyestéje? Ünnep ám ez. Nagyon
örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien.
A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat.
– Megálljatok csak, hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit
én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám; erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak!
Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apjuk ölébe, nyakába; majd lehúzták azért a
szép énekért.
– No! mit mondtam! Ha jól viselitek magatokat. Aztán szépen sorba kell állni. Így ni,
amelyik nagyobb, elıbbre, amelyik kisebb, hátrább.
Úgy szépen sorba állította ıket, mint az orgonasípokat. A két legkisebb az apa térdére és
karjára jutott.
– Már most csendesség! Majd én elıbb elénekelem: ti pedig majd aztán utánam.
Azzal komoly áhitatos képpel, levéve zöld sipkáját fejérıl, elkezdé János mester azt a
szép hangzatos éneket, ami így kezdıdik:
„Krisztus urunknak áldott születésén…”
A nagyobb fiúk és leánykák az elsı hallásra megtanulták a dallamot, több baj volt a
kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s ki-kimentek a taktusból, végre mindnyájan
tudták azt, s az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és
vékonyabban zengedezé azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az
emlékezetes éjszakán, s talán még most is énekelnek, amidın ilyen szép kilenc ártatlan lélek
ıszinte örömének harmóniás hangja kéri onnan felülrıl a visszhangot tılük?
Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fenn a mennyben.
Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az elsı emeleten. Ott egy gazdag nıtelen úr lakik,
egymaga kilenc szobában: egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a
negyedikben ebédel; ki tudná, mire használja a többit?
Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja,
mennyi?
Ez a gazdag úr éppen nyolcadik szobájában ült ez este, és azon gondolkozott, hogy miért
nincs az ételnek íze? miért nincs a hirlapokban semmi érdekes? miért nincs e nagy szobákban
elég levegı? miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? amidın János mester földszinti
szobájából elkezdett elébb lassan, aztán mindig erısebben hangzani föl hozzá ama
vidámságra ösztönzı ének.
Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakad, hanem a mikor már tizedszer is újra
kezdték, nem állhatta tovább a dolgot.
Összemorzsolta kialudt szivarát, s lement maga hálókabátban a csizmadia szállására.
Éppen végezték azok a verset, amint benyitott hozzájok, s János mester egész tisztelettel
kelt fel a nagy úr elıtt háromlábú székérıl.
– Kend János mester a csizmadia, ugye? – kérdé tıle a gazdag úr.
– Igenis szolgálatjára, nagyságos uram, parancsol egy pár fénymázas topánkát?
– Nem azért jöttem. De sok gyermeke van kendnek.
– Van biz, nagyságos uram, kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
– Még több száj, mikor énekelnek. Hallja kend János mester, én kendet szerencsés
emberré akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közıl, én azt fiammá fogadom,
felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belıle úr, a többieket is segítheti.
János mester szörnyő szemeket meresztett erre a mondásra; nagy szó volt az! egy
gyermeket úrrá tenni. Kinek ne ütne ez szeget a fejébe?
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– Hogyne adná? Persze, hogy odaadja! hiszen az nagy szerencse.
– No válasszon kend közılök hamar egyet; aztán menjünk. – János mester hozzáfogott a
választáshoz:
– Ez a Sándorka. No ezt nem adom. Ez jól tanul; ebbıl papnak kell lenni; a második: ez
leány, leány nem kell a nagyságos úrnak; a Ferencke: ez már segít nekem a mesterségben,
enélkül nem lehetek el; a Jánoska: lám, lám, ez meg a nevemre van keresztelve, nem adhatom
oda; a kis Józsi: ez meg egészen az anyja formája, mintha csak ıtet látnám, ez ne lenne többet
a háznál? No most megint leány következik, ez semmi; azután itt van a Palika. Ez volt az
anyjának legkedvesebbje; ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek
adnám; no ez a kettı meg még nagyon kicsiny, mit csinálna velök a nagyságos úr?
Úgy járt, hogy már a végére ért, még sem tudott választani. Azután alulról kezdte felfelé;
de csak az lett akkor is a vége, hogy ı bizony nem tudja melyiket adja oda, mert ı
valamennyit szereti.
– No porontyok! válasszatok magatok; melyitek akar elmenni, nagy úr lenni, kocsiban
járni? szóljatok no; álljon elı, aki akar.
A szegény csizmadia majd elfakadt már sírva, ahogy ezt mondta; a gyerekek azonban e
biztatás alatt apródonkint mind a háta mögé huzódtak; ki kezét, ki lábát, ki bırkötényét fogta
meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bujt a nagy úr elıl.
Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjök, átnyalábolta valamennyit, s
elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
– Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tılem akármit a világon, de gyerekemet
egyiket sem adhatom senkinek, ha már az úr Isten nekem adta ıket.
A gazdag úr azt mondta rá, hogy ı lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a
kedvéért, hogy ne énekeljen többet gyermekeivel ide alant, s fogadjon el tıle ezer pengıt
ezért az áldozatért.
János mester soha még csak kimondva sem hallotta ezt a szót „ezer pengı”, és most a
markába nyomva érzé.
A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult
azon az ismeretlen alakú ezer forintos banknótán, s azután elcsukta azt félelmesen ládájába, a
kulcsot zsebébe tette és elhallgatott.
Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni.
A nagyobb gyerekek mogorván kuporodtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy
nem szabad énekelni; a nagy úr odafenn meghallja.
Maga János mester hallgatva járt fel s alá a szobában, s gorombán kergette el magától azt
a kis porontyot, aki feleségének kedvence volt, mikor odament hozzá, s arra kérte, hogy
tanítsa meg ıt újra a szép énekre, mert már elfelejtette.
– Nem szabad énekelni.
Azután leült duzzogva a tıkéhez, elkezdett buzgón szabdalni; addig faragott, addig
szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is el kezd dudolni: „Krisztus
urunknak áldott születésén”.
Elıször a szájára ütött, hanem azután megharagudott, nagyot ütött a mustával a tıkére,
kirugta maga alól a széket; kinyitotta a ládát, kivette az ezer forintost, s futott fel az emeletre
a nagyságos úrhoz.
– Nagyságos jó uram! instálom alássan, vegye vissza a pénzt, hadd ne legyen enyim, hadd
énekeljek én, mikor nekem tetszik; mert az több ezer forintnál.
Azzal letette az asztalra a bankót s nyargalt vissza az övéihez, sorba csókolta
valamennyit, sorba állítá orgonasíp gyanánt, közéjük ült alacsony székére, s rákezdék tiszta
szívbıl újra:
„Krisztus urunknak áldott születésén.”
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S olyan-olyan jó kedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt az a nagy
ház, nagy egyedül járt kilenc szobáján keresztül, s gondolkozott magában, hogy vajon mi
örülni valót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
1856

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY : Tél
ceruzarajz
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MESE, MESE…

VERASZTÓ ANTAL

Angyalok lóháton
Míg e sorokat írom,
mögöttem puha szárnyait leeresztve
lábujjhegyen áll egy angyal.
A szív kapuján a város is befér, hőségesek is tudunk lenni hozzá, hiszen naponta rójuk
utcáit, tereit, ki-ki a maga útját. Olyannak szeretem ezt a csak önmagával összehasonlítható,
semmibıl induló várost amilyen. Történetének több mint kétszázhetven éve torlódnak
dátumai. Tudjuk, hogy az elsı nemzedékhez tartozó honfoglalók körülbelül kétlándzsányi
magas sárfalú tenyérnyi ablakos hajlékokat építettek maguknak.
Valahogy így kezdıdött, idetelepültnek lenni létért való küszködést jelentett nem csak
hovatartozást. Akinek volt hajléka, egy kapás szıleje, vagy két kaszás rétje is mellé, annak
már volt valami kis vagyonkája, de az alkalmakként jelentkezı koleravész és éhínség ıket
sem kímélte.
Utolsó mentségként akkor kezdtek abban hinni, hogy az Alföldnek ezen a
szívdobbanásnyi szigetén csak akkor maradhatnak meg, ha angyalok ırködnek erdın-mezın
és a falu fölött. Elkelt volna ez a kéretlen is szívesen fogadott gondoskodás a fönnmaradás
gondjai mellé.
A hajdani nagyanyák unokáiknak úgy mesélték, hogy ezeket, az angyalokat egy
láthatatlan tündér küldözgeti oda ahol leginkább szükség, van rájuk. Talán fölösleges is
felemlegetnem, hogy ennek a szépségesnél is szebb tündérnek, akinek ajka akár piros bélő
körtén a harapás, hajában bomló almavirág, aki a füvekre igazgyöngyöt kacagott, s
pillantásától kékült az égbolt, az angyalok csak Tavasz-szemő Oros tündérnek szólították.
A Nekeresd-pusztán túl, a Lúdhallgató dőlı közelében, de a Macska-árok pusztán meg
innen, állt akkoriban egy termetes bodzabokor. No, hát e mögött bújt meg a híres, nevezetes
Angyaltanya. Ebben lakott - ugyan hol másutt lakhatott volna- a testetlenül légies
könnyedségő jóságos Oros tündér, aki - ha nem volt más dolga - jókedvében csipkét szıtt a
főzfák lenge ágaiból.
Akkoriban bárki rátalálhatott az erdıt, mezıt, ırzı angyalok tanyájára, aki jó helyen
kereste. Aki meg vándorlás közben nem tudta, hogy hol van, nem tévedhetett el. Kétszáz év
késéssel hozzám is eljutott ez a mese meg az akkori szegény ember sorsa, aki hullott almát,
sem lelt, pedig a férgekkel is megosztozott volna rajtuk.
Próbáltam szemembe idézni a tájat, szívembe érezni mindazt, ami fájhat, de egy
mezítlábas sárkányeregetı kisgyerek azt kiáltotta felém: nem lehet!
Azóta is alázattal várok a csodára. Magam mögé rejtızve figyelem, ahogy rég elfelejtett
tájak fölött emlékek hajszál-hídján, angyalok lovagolnak felém. Lovagolnak láthatatlan,
tarsolyukban gyógyír balzsam kell ez nagyon, ık ezt érzik: sebre, amely visszavérzik.
Az is, lehet az alábbi mesébe nyúló történet is a szülıfalunkat oltalmazó angyalok
tolmácsolásában maradt ránk: Eltévedt két kisfiú az erdıben. Rájuk telepedett a sötétség,
egyre nagyobb félelem vett erıt rajtuk.
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Egyszerre csak az egyiknek eszébe jutott, hogy ilyenkor imádkozni szoktak. Kérdi a
nálánál kisebbtıl: - Tudsz-e imádkozni? Nem – felelte a másik -, de neked tudni kellene,
hiszen te már jársz iskolába. Imádkozni ugyan nem tudok, de már tudom az ábécét.
Elmondom párszor, a jó Isten majd biztosan összerakja belıle. Így is történt, az angyalok
fülébe jutott: „A semmi két ajka közt/gyorsan lenyelt csipetnyi zaj.” Így nem sok idı múltán
megtalálták ıket az értük aggódó szülık, és akik keresésükre indultak.
Ma is az idıvel dacoló, gyökerek, és csipkés levelő fák szövik ennek a tájnak a
hangulatát. Mert a mi világunkban, - ahogy elızı századok tapasztalatait átszőrve, költı írta
rólunk a jövınek: „..valaha én is úr akartam lenni;/ ó bár jó szolga lehetnék!/De jaj, szolga
csak egy van/ az Isten,/s uraktól nyüzsög a végtelenség…”
Az árokparton térdeplı bokrok mögül égı tarlók kárhozati füstje árad. Rokka orsóján
kócos angyalhaj pördül, egy szegény Ördög ereszti a szálat. Fülünk nincs hozzá dallamot, hoz
a szél, szitált szavakon kövesedik a bánat. Ennek a mesének azért van itt vége, mert kell a
hely a következınek.

Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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MESE, MESE…

LÁM ETELKA
Afrika gyémántja
Huba izgatottan sétált fel-alá, egy levél miatt, amit a szomszéd írt neki, ez nagyon
felizgatta ıt. Ella a nıvére eltőnt a szomszéd vette észre, hogy nincs mozgás a házba. A
nıvére egyedül élt. Tanítónı volt a helyi iskolában. Huba családos ember volt, már tíz hosszú
éve élt együtt a feleségével és a két fiú gyermekével. Mihelyt mindent közölt hitvesével
azonnal elindult nıvére háza felé, hogy kiderítse mi történt ott valójában.
Úgy három óra múlva oda is ért a házhoz. Volt kulcsa a bejárati ajtóhoz és bement. Bent,
rend fogadta és nem talált semmi fura dolgot. Elhatározta, hogy átmegy a szomszédba ott egy
idıs hölgy lakott. A néni csak annyit tudott mondani, hogy három nappal ezelıtt Ella sietve
távozott otthonról és nem látta azóta senki. Mikor visszament a házhoz meglátta Ella
gyönyörő farkas kutyáját. Cézár volt a neve. A kutyus ahogy meglátta ıt máris csóválta a
farkát és többször körbe ugrálta, nagyon örült neki. Huba sejtette, hogy Cézár tudja, hogy
merre van a gazdája.
Elindultak vagyis a kutyus elıl kocogott és ı utána ballagott komótosan. Már este volt,
csak a hold világított, fújt a szél és érezni lehetet tenger morajlását és az illatát is. A
tengerparton jártak a pálmafák lengedeztek és még mindig finom meleg volt. Lassan a kutya
megállt és Huba egy kastélyt látott maga elıtt. Nagy vaskerítés vette körül az épületet, ahogy
végig nézte az ablakokat, csak két helyen volt világosság. Cézár már ismert egy utat, ahol egy
kis rés volt és ott be tudtak mászni. A bejárati ajtó zárva volt, de Hubánál volt egy kalaptő,
ami mindig nála volt szükség esetére. Így addig forgatta a zárba azt, amire az kinyílt, majd
lopakodva osontak fel a második emeletre, ott világosság volt. Halkan lenyomta a kilincset
annak a szobának az ajtaján ahol hangokat hallott. Bepillantott és egy férfit, egy aranyos
szıke fürtös kislányt és a nıvérét Ellát látta meg. A férfi mint kiderült a kicsi lány apja volt,
hangosan vitatkoztak. A papa többször megkérdezte, hogy hol van a gyémántkı, amit az
asztalon hagyott 3-napja. Válasz nem jött, a hölgyek hallgattak. Az papa most már nagyon
ideges volt és azt mondta, hogy holnap reggel meg kell tudni, hogy hol az ékszer, mert ı
eladta és holnap jönnek érte. Most mindenki elmegy aludni és holnap beszélgetünk még errıl,
ezután a férfi átment egy másik szobába. Ella most a kislányhoz fordult, kicsim meg kell
mondani a papádnak, hogy hova tetted a gyémántkövet, tudod ugye? A kislány bólintott.
Huba úgy döntött, hogy nem fedi fel magát, majd csak holnap reggel. Itt talált egy üres
szobát a hölgyek mellett és egy heverıt, ahol aludhatott és Cézár is mellette maradt.
Másnap reggel Huba hamar ébredt és úgy gondolta, hogy bemegy a lányok szobájába.
Kopogott és benyitott. A hölgyek már fent voltak és nagyon meg voltak lepve láttán. Ella
meg is kérdezte ıt , hogyan került ide, amint mindenre választ kapott, Ella is elmagyarázta,
hogy ı miért van itt. İ a kislány után jött, mert azt hitte, hogy elrabolták, de hamar kiderült,
hogy a papa vitte csak el. Szülei válófélben vannak és a kislány újra össze akarta boronálni
ıket. És úgy gondolta a gyermek ha eldugja a gyémántot akkor a papa és a mama újra együtt
lesznek. Mert a papa mindig úton volt és árulta a gyémántokat, sosem lehettek együtt. Ekkor
nyílt az ajtó és bejött a papa is. Igen el volt csodálkozva, de mindent elmagyaráztak neki is.
Mire mindenki mindent megértett, a kislány papája újra megkérdezte, hogy hol van a
gyémánt ékszer? A kislány odaszaladt a Cézárhoz és a kutya nyakörvébıl kivette az ékszert.
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Ezen mindannyian elcsodálkoztak, hogy a kislány milyen találékony volt. A papa magához
hívta kislányát megpuszilta és megölelte. Édesem, Te vagy Afrika gyémántja, nekem a
legdrágább kincsem. A papa és a kislány úgy döntöttek, hogy most elmennek a mamához és
mindent elmesélnek neki és mostantól új életet kezdenek a mamával együtt.
Huba, Ella és a hőséges kutya elindultak hazafelé. Késıbb sokat emlegették ezt a
kalandos históriát.

Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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MESE, MESE…
MESTER GYÖRGYI
A Hókirálynı karácsonyfája
Alkonyodott. Az utca a szegényes, málló vakolatú házfalak miatt volt szürke, az ég pedig
a dunyha vastagságú hófelhıktıl.
A karácsony ott lógott a levegıben, de ebbıl az utcán céltalanul bandukoló három fiúcska
mit sem érzett.
Nekik még sohasem volt karácsonyfájuk, mint ahogy az utcabeli ismerıseiknek sem.
Unatkoztak. Nem tagadhatták meg azonban gyermek mivoltukat, játszhatnékjuk volt, míg el
nem jön a lefekvés órája.
Egyikük felvetette: menjenek pár utcával arrébb, ahol a jobb módú negyedben már
bizonyára sok ablakból kiviláglik a feldíszített, tarka fényekben pompázó karácsonyfa.
Ez jó ötletnek tőnt, hát nekivágtak. Közben, mintegy észrevétlenül, meghasadt a
felhıdunyha, és szállingózni kezdett a hó.
Nem tévedtek. Pár utcával odébb, több ablakból is színes fények sütöttek ki az egyre
sötétülı utcára. Meg-megálltak, gyönyörködtek benne.
Egyszer csak, kis terecske szakította meg a láncszerően egybefolyó, magas épületek sorát.
Emlékeztek, a téren, napokkal azelıtt, sötét arcú, morcos tekintető, nagydarab férfi árulta a
szebbnél-szebb fenyıket. Mivel az ünnep már az orruk elıtt volt, s a vevık is elfogytak, az
árus összetakarított, és eltőnt a sátrával együtt.
A járda mellett azonban, ott árválkodott egy fenyıfa. Ahogy közelebbrıl megnézték,
megértették, az árus miért hagyhatta magára a fácskát. Valójában csak megszabadult tıle,
mint selejttıl. Kidobta, szemétnek szánta. Nem tudott vele mit kezdeni, mivel görbe volt a
törzse, letört a csúcsa, és ágai végén már rozsdásodott a tőlevél.
A gyerekek, rövid tanakodást követıen, ölükbe kapták a fát, és szapora léptekkel
megindultak hazafelé.
Mire a házukhoz értek, már nehezükre esett a járás az egyre vastagodó hóban. A kis
fenyıt bevitték az öreg, kopott ház udvarára, és odatámasztották a téglakerítéshez.
Forgatták, nézegették, keresték, melyik oldala mutatkozik a legegyenesebbnek, majd
havat tapasztottak a fa tövéhez, hogy el ne dıljön. Egyikük a tört ágat nyeste le a fa csúcsáról
a bicskájával, míg társa a megszáradt, rozsdaszínő tőleveleket szedegette le róla. De mivel
ékítsék fel? Mi is a tél legszebb dísze? Hát persze, hogy a hó…
Hógolyókat gyúrtak, és a kisebb-nagyobb gömböket rányomkodták a fenyıcske ágaira.
Amikor már tele volt díszekkel, a tetejére hóból hegyes csúcsot formáztak. A kora esti,
kékesfekete égboltra lassan felúszott a ragyogó hold. Fényével körülölelte a kopár kis
fenyıbıl immár karácsonyfává vált fácskát.
A házból többen is felfigyeltek a kintrıl behallatszó, szokatlan sürgés-forgásra. Az
emeletekrıl a kíváncsi lakók lassacskán leszállingóztak az udvarra. Különösen a kisebb
gyerekek ámuldoztak a fácska varázslatos szépségén, hiszen nekik még sohasem volt
karácsonyfájuk.
A bámészkodók között, két kislány dideregve bújt össze, miközben a holdfényben
tündöklı, hótól szikrázó kis fenyıt csodálták. Látszott rajtuk, már addig is sokat
fagyoskodtak, a lakásukban se lehetett melegebb, mint odakinn az udvaron. Az idısebb
lányka, még ácsorgás közben is, szorosan magához ölelte a húgát, úgy próbálta melengetni.
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A fiúk figyelmét nem kerülte el a dolog. İket legalább odahaza duruzsoló kályha várta,
ha karácsonyfára nem is tellett.
A lakók, miután kigyönyörködték magukat a ház karácsonyfájában, lassan visszatértek
otthonaikba. Csupán a fára lelı három kisfiú tanakodott valamin, és egy darab ideig még ott
idıztek az udvaron…
Reggelre eltőnt a csodaszép karácsonyfa, nyoma sem maradt. Mintha soha, nem is lett
volna. Talán csak álmodták, hogy ott volt?!
Többen azt rebesgették, a Hókirálynı megirigyelte tılük, megtetszett neki a pompás
karácsonyfa, amely a tél legszebb, hóból készült díszeivel lett felékítve. Az éj leple alatt
magával vitte hát a birodalmába, s most a fácska a palotája elıtt áll, hogy minden alattvalója
megcsodálhassa.
Mások ugyanakkor azt beszélték, hogy a legszegényebbek közül való, két, didergı
kislány – valakik jóvoltából, karácsony szent estéjén –, fenyıfa tüze mellett melegedett…

Csendes éj
A dimbes-dombos tájat véget nem érı, örökzöld mohatakaróként borította a fenyves.
Betakarta, elfedte a föld testén sebként csúfoskodó hasadékokat, éles peremő
sziklakinövéseket. Ha valaki belehallgatott az erdı csendjébe, a madárfüttyön kívül a fák
lélegzését is hallhatta. Béke és nyugalom honolt a tájon.
A hatalmas, délceg fenyıóriások évszázadok óta népesítették be a lankákat, s ha egy-egy
fa öregség miatt kidılt, közéjük szorgos kezek új, fiatal csemetéket telepítettek.
Karácsony közeledtével, amit a távoli falu idelátszó tarka fényei jeleztek, emberek
érkeztek az erdıbe. A kis fenyık közül néhányat magukkal vittek, de elıbb óvatosan kiásták,
s a gyökereket rejtı földlabdával együtt rakták ıket a kocsira. Az ünnep elteltével, amikor a
faluban kihunytak a színes fények, rokonaik a távolság ellenére viszontlátták ezeket a
fácskákat, amint egy-egy kert gyepébe ágyazva szépen növekedtek, s néha a susogó széllel
még üzentek is erdıben maradt társaiknak.
Most ismét karácsony volt készülıben. Néhány kicsi fát, akik alacsony törzsük miatt, még
sohasem gyönyörködhettek a karácsonyi fényekben, rettegés töltött el. Nyugtalanság vett
rajtuk erıt, félelem az ismeretlentıl.
Egy bölcs, öreg fenyı ekkor beszélni kezdett.
Sok-sok éve történt, karácsony elıtt, amirıl most mesélek nektek. Leszállt a csendes éj,
szokatlanul sötét lepelbe burkolva az erdıt. Óráról-órára hidegebb lett, még a fák is
beleborzongtak. Az ég csillagtalan, a levegı hó illatú volt. Szinte sütött a dermesztı hideg,
mintha a csend is megfagyott volna.
Ekkor váratlanul dübörgés zaja tört a fák közé. Egy autó hangja, ami az éjszaka közepén
merıben szokatlan volt. Kirándulók vagy erdei munkások nem lehettek, ık sohasem jöttek
sötétedés után. Az autó tovább berregett az úton, mintha félt volna a kihőléstıl.
Óvatos léptek közeledtek, a ropogó avar hangja egyre beljebb hatolt az erdıbe. Egy fiatal
fácska mellett megállapodtak, és hamarosan valami nyüszítı, sivító hang csapott fel. A kis fa
irtóztató fájdalmat érzett az oldalában, amilyent addig még sohasem. Még egy-két rántás, és
derékban eltörik, de ekkor váratlan dolog történt.
Mintha a tél csak erre a jelre várt volna, hóvihar tört ki. A csapadékkal terhes ég
leszakadt, a szokásosnál nagyobb jégszemcsékkel ostromolva a földet. A szél fergeteggé
változott, még a nagy fákat is meghajlította, olyan erıvel zúdult az erdıre. A kis fenyı
törzsének főrészelését a két férfi kénytelen volt abbahagyni. Egy perccel késıbb, az éles
fogakkal teletőzdelt szerszámot felkapta a szél, messzire röpítette, a férfiakat pedig
elszakította egymástól. Meghempergette ıket az egyre vastagodó hóban, arcukra
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jégkristályokat, fedetlen fejükre jégcsapokat fagyasztott. Ruhájukat megtépázta, eláztatta,
lehámozhatatlan jégkéreggé változtatta.
Az autóban várakozó ember – félelmében, hogy leáll a motor, és ı megfagy –, utolsó
lendületével nekirugaszkodott, és a jármővel sőrőn kifarolva igyekezett a hótorlaszokkal
megbirkózni, eljutni az országútig. Otthagyott társai eszébe se jutottak, sem az, hogy ık
hárman, milyen hasznot reméltek az éjszaka leple alatt kivágott kis fenyık eladásából.
A fácskát kivágni szándékozó férfiak csak órák múlva, a hajnali enyhülı sötétségben, az
utolsó métereket négykézláb megtéve találtak ki az útra, ahol egy korán kelı autós felvette,
majd egyenesen kórházba vitte ıket.
A kis fa megsebzett törzsét jótékonyan belepte a hó. Megvédte a kiszáradástól,
nedvességgel látta el, és tavaszra a főrészelésnek már csak halvány nyoma maradt.
Hát ne féljetek kis fenyık – fejezte be mondandóját a mesélı –, mert az erdı megvédi az
övéit, a rosszban sántikáló tolvajt pedig megbünteti. Pihenjetek, győjtsétek az erıt, nıjetek
magasra, és akkor elıbb-utóbb ti is meglátjátok a falu karácsonyt váró, tarka fényeit.
A csendes éjben a fenyves álomba szenderült. A mesét mondó öreg fa összébb húzta
tőlevelekkel sőrőn borított ágait. Közben, megszokásból, végigsimított a törzsén húzódó
forradáson, ami már rég nem fájt, csupán egy lassan múló, rossz emlék volt számára.

A szeretet fája
Az öreg párt, aki csak ismerte, mindenki kedvelte a faluban.
Terus néni és Imre bácsi szelíd békességben, csendes harmóniában éldegélt kicsi
házukban, melynek utcafrontján nyaranta tarka virágok sokasága díszlett, a hátsó kertben
pedig számos, különleges gyümölcsöt érlelı fát ápoltak, neveltek.
A patikusné egyenesen Imre bácsitól hallotta, hogy a híresen jól termı, szépen
gondozott fák között található Besztercei óriás szilva, Germesdorfi ropogós cseresznye, és
„francia barack” - ami alatt ı az ıszibarackot értette. A Jonathan mellett Starking almafa nı,
attól jobbra Alexander körte, de „pirosbélünk” is van – mesélte akkor nem kis büszkeséggel
Imre bácsi.
Az öregeknek nem volt gyerekük.
Ennek okát, Terus néni révén tudta meg az a néhány asszony, akik közül egynek
elmondta, az meg továbbadta a többinek. Mármint, hogy a pár, házasságuk kezdetén, a rossz
anyagi körülményeik, a szegénységük miatt nem tervezhetett gyermeket, amikor pedig
megtehették volna, addigra úgy elszaladt felettük az idı, hogy az életkoruk már nem tette
lehetıvé utód vállalását. Pedig mennyire szerették a gyerekeket!
És ezt a falu gyerekei, idırıl-idıre, meg is tapasztalták.
Terus néni minden gyerkıcnek, aki a kapujuk elıtt elhaladtában beköszönt hozzájuk,
adott valamit. A nyári idıszakban természetesen gyümölcs volt az ajándék, de amikor ısszel
találkozott velük, lekváros buktát, télen meg bejglit kaptak a kicsi haspókok.
Persze, a falusi házaknál más is sütött tétest, buktát, bejglit, ugyanakkor Terus néni
különleges gyümölcseit nem pótolhatta semmi.
És hogy Imre bácsi le ne maradjon párja mellıl a sok jót tevésben, adakozásban –
hiszen ugyanúgy kedvelte a kis lurkókat –, azt találta ki, hogy cseresznyeéréskor
meginvitálta a gyerekeket egy kis „szüretre”. Ilyen alkalmakkor mindenki annyit ehetett és
szedhetett a fáról, amennyi csak a hasába, vagy a zsebébe belefért. Egy szabály volt csupán: a
finom gyümölcsöt termı fát kímélni kellett, levelét letépni, ágát letörni, és a fa alatt szemetet
hagyni nem volt szabad.
A falubéli gyerekek nemcsak a cseresznyét szerették nagyon, de a két idıs embert is.
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Az idı elırehaladtával, Terus néni és Imre bácsi egyre korosabb lett, lassan már a
nyolcvan felé közeledtek. Ennek ellenére, karácsonykor minden évben állítottak egy fenyıfát,
vágottat, évrıl-évre kisebbet, amit Imre bácsi befaragott a tartóba, Terus néni pedig
„felöltöztetett” különféle, maga készítette díszekkel.
A nem ritkán felmerülı kérdésre, hogy miért csak gyümölcsfák nınek pompás
kertjükben, az öreg pár azt felelte: kertjük zsúfolásig tele van ültetve, másfajta fa, a
gyümölcsfák mellett, nem is férne el.
Meg amúgy is, van azért egy kis fenyıjük, eldugva a kert egyik szegletében, afféle
mementónak. Azt ugyanis még az elsı, házaspárként együtt töltött karácsonyukra vették,
majd az ünnepek elteltével, az akkor még cserépben is elférı, vézna fácskát, elültették a
kertjükben.
A fenyı szerényen meghúzódott a gyümölcsfák mögött, a kert legtávolabbi sarkában,
és bár eleinte alig látszott ki a sőrő lombú, szépen termı gyümölcsfáktól, idıvel egyre
magasabbra nyújtózkodott. De ı csak „úgy volt”. Minden jelentıség nélkül, magányosan élte
az életét, a maga kis világába zárva. Vele nem foglalkozott senki, hiszen nem tudott finom
gyümölcsöt teremni, sem igazi árnyékot adni. Gondoskodást sem igényelt, holott az öreg pár
esetében ennek is megvolt a maga fontossága. Nekik lételemük, úgymond mindennapi
feladatuk volt a kert tökéletes rendben, és a fák minél további életben tartása.
Hát, igen. Az élet lassú mederben, de visszafordíthatatlanul folyt elıre,
rendíthetetlenül, ám minden jónak vége szakad egyszer.
Imre bácsi ment el elsınek…
Terus néni magára maradt. Azontúl egyedül kellett rendben tartania a kertet, bár ott
egyre kevesebb lett a munka, hiszen a fák is megöregedtek, némelyik kiszáradt, egyik-másik
kidılt, elpusztult.
Már nem volt annyi gyümölcs, és annyi cseresznyeszüretelı sem, hiszen a
gyerekekbıl felnıttek lettek. Persze, Terus néni portája elıtt elhaladtukban még így is megmegálltak, beköszöntek, de már nem várta el senki a gyümölcsajándékot.
Így jött el Terus néni elsı karácsonya, a párja nélkül. Nem volt, aki megvegye a kis
fenyıt, tartóba faragja, és Terus néni már csak gondolatban foglalkozott a fa díszítésével.
Persze kesergett is. Imre bácsi, és az együtt töltött szép karácsonyok elmúlása miatt.
Szentestén szomorúan ült a bejglis tállal szemben, az asztalnál. Gondolkodott,
emlékezett. Aztán, bár a csúza igencsak akadályozta ebben, felállt, és kitipegett a verandára,
hogy lefekvés elıtt megnézze, kettıre zárta-e az ajtót.
Ahogy botjára támaszkodva bicegett, az udvar távoli sarkából, valami fényesség vonta
magára a tekintetét. A telkük ott volt határos a szomszédék kertjével. Csak nem a fészerük
gyulladt ki? Ott tárolja a szomszéd a benzines főnyíróját, és egyéb kert kisgépeit. Óvatosan,
fájós derekát kímélve lépegetett az udvaron, a kert végében továbbra is csillogó fényesség
felé. Ha valóban baj van, haladéktalanul szólnom kell a szomszédnak – gondolta.
Amikor pedig odaért a fényesség forrásához, egyszeriben földbe gyökerezett a lába,
mert amit látott, az maga volt a csoda! Az ı elfeledett, valaha csenevész, de az évtizedek
során magasra nıtt fenyıfája fel volt díszítve. Mindenféle csillogó dísz ékítette, és még égık
is voltak rajta. Terus néni csak állt ott meghatottan, amikor észrevett egy fehér papírlapot a fa
tövéhez támasztva. Felvette, és mivel már hószagú volt a levegı, hogy meg ne fázzon, lassan
visszatipegett a házba.
Odabenn elıvette a szemüvegét, hogy elolvassa, mit írtak a lapra. Csak ennyi állt
rajta: Fogadja szeretettel ajándékunkat! – s az aláírás: a valamikori Cseresznyeszüretelık.
És akkor arra gondolt, ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor ez a karácsonyfa a
szeretet fája.
… mese, mese… vége.
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SZÁNTAI SÁNDOR
A télesti város
Lábad alatt fagyos hó ropog,
az út mellett fénylı ostorok.
A fák, a park elıtt házsorok
s felette fák dermedt ágai.

S tárgyak mozdulatlan árnyai
ott bent falak védte otthonok
és melegség. Kint a tél konok:
lábad alatt fagyos hó ropog.

A tér felıl villamos zörög,
kékes fény az ablakok mögött
s friss vacsora illata szálldos.

Lüktet ez a télesti város.
A templom harangja kondul, zeng
békés táj…alig hallható a csend.
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STANCSICS ERZSÉBET

Kodály
Napjainkban – néhány megszállott kutatótól eltekintve – senki sem tartja fontosnak zenei
hagyományainkkal foglalkozni. Idıközben a zene helyett a közgazdaság és technika
mítosszá, istenséggé, sıt vallássá változott, noha nincs semmiféle transzcendenciája. Mindent
gazdasági problémának látunk, minden probléma pedig csak pénzzel oldható meg. Ez a
gyilkos elmélet szellemi neutronbombává nıtte ki magát, ami épen hagyja ugyan a testet,
csak a lelket öli meg. Néhányan keresgélünk és nyüzsgünk az elillant hagyományok körül,
mint az egykori tőzimádók felvilágosult, de szomorú ükunokái.
A zene mindenkié! – mondta Kodály, akit még személyesen ismertem, hallgattam halk és
bölcs elıadásait, játszottam gyermekeknek írt zongoradarabjait. E kis dallamok behozták az
ujjaim alá a természetet, a hazai tájakat, ahol Kodály győjtött össze a zeneszeretıknek. Egyik
darabjának játéka közben szinte láttam, amint a hajnali főzfák hernyókat ejtenek a vízbe és
fázósan néznek kelet felé, ahonnan a napot várják. Csak hatalmas tehetsége, zenei
képzelıereje által tudott ilyen hatást elérni…
Kodály nem csak zeneszerzı, tanár, tudós, hanem tehetséges politikus is volt. Le tudta
szerelni kora társadalmi erıit, ha valaminek megmentéséért szembe kellett velük helyezkedni.
Csendes bölcsessége, finom határozottsága meggyızte azokat, akik nem értettek egyet
elképzeléseivel. Ezt írta: „Mechanizáló korunk olyan úton halad, melynek végén az ember
géppé válik. Ettıl csak az ének szelleme védi meg.”
Úgy látszik, Ázsiában sokkal fontosabb szerepet adnak a zenének, a zenei nevelésnek,
mint nálunk. Kodály, aki a miénk, óriási tiszteletnek és hagyománynak örvend Kínában, ahol
az általános iskolai ének-zene képzésben az ı módszere szerint tanítanak. Egy gyermek sem
kerülhet ki az iskola padokból, aki ne tudna ritmust tapsolni, dallamot visszaénekelni, kottát
olvasni, több szólamú karban énekelni – mindezt Kodály módszere szerint. Paul Klee szerint
a mővészet a furcsát ismerıssé teszi, az ismerıst furcsává. Talán ezért szeretik a kínaiak a
maguké mellett a mi zenénket is…
Hogy milyen az ének helye és szerepe most nálunk, arról jobb nem beszélni…Sajnos
senki nem emlékszik arra, amit évtizedekkel ezelıtt Kodály mondott: „A magyar zenei
öntudat alapját ki kell ásnunk a magyar közöny és a helytelen, elavult zenei nevelés romjai
alól.” Vajon ki kezdene ásni a mai pedagógiai romok között s ha mégis, mit találna? Tartok
tıle, hogy csak a rombolás sittjét…
Kodály, a géniusz, zenéjét a kórusokra építette, legyen az iskola, gyár, bármilyen
összetételő közösség. Követıi mindig megtalálták a helyet, idıt, akaratot, hogy
összekovácsolják az énekkarokat és egymás örömére énekeljenek. Bár kevesen tudják, tıle
származik az a sok helyen idézett mondás: „Két ember között legrövidebb út a mosoly”. İ
akkor is mosolygott mindenkire, amikor az arca komoly volt.
A nık hangja ma már egyre karcosabb, egyre keményebb. Odaszánt énekkarokon kívül
ritkán jelenik meg bármely szólamban a harmónia lehetısége. Brutális szakadékok vannak az
emberek között, amely szinte megsemmisíti a kóruséneklés közös vágyát. Egy mő értéke ma
nem az esztétikumtól, hanem a reklámtól függ. Minél elrugaszkodottabb a saját népzenénktıl,
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annál nagyobb sikert garantálnak neki. Ma szégyen lenne népdalt énekelni nyilvános helyen.
Egy politikai formáció, mely médiatermékeket gyárt és ad el az embereknek, minden
mőködésre kapott adóforintot politikai marketingre költi, nem zenei tanulmányokra. Ezért
került a Kodály-módszer Kínába s éneklik a magyar népdalfeldolgozásokat a kínai gyerekek.
Kétségtelen: igényességükkel jól sáfárkodtak!
Kodály társadalmi tájékozottságára jellemzı, hogy már a XX. század derekán
megállapította: „A nép életébıl lassan, de kérlelhetetlenül írtja ki a hagyományt az élet. Ezzel
szembeszállni, egy természetes folyamat elé gátat vetni, hiábavaló törekvés volna. Ezért most
a mővelt rétegeken a sor, hogy felkarolja, megırizze, hogy élete cselekvı része legyen…”
Vajon hová lett a XXI. századra az általa megjelölt „mővelt réteg” elhívásával együtt? A
mőveltség napjainkban már messze nem azt jelenti, amit Kodály idejében.
Szabó Dezsı, aki nem érte meg a II. világháború végét, (1945. januárban halt meg) ezt
írta: „Az emberi lélekben aránylag rövid idı alatt jó és rossz állandó folyamattá gépiesül.
Nem engedhetjük meg, hogy a magyar társadalom megszervezéséhez, megformálásához
lelkiismeretlen, mőveletlen, zsákmányra gerjedt vezetık jussanak, akik a minden morális
gáttól elszabadult, boldogulási ösztönt maszlagolják hazafiság és az új kor kiküzdésének
eszközévé.” Érdekes, napjainkban nem halottam a fenti mondatokat idézni! Valószínőleg más
sem. Pedig a nagy mővészek gondolatai kortalanok, így mindig aktuálisak és
hasznosíthatók…
Kodály soha nem a méltóságát védte, hanem a méltóság védte ıt. Napjainkban az İ
zenéjével be lehet hajolni a zümmögı nyárba, keresni elszáradt mosollyal, hamu öblében régi
dallamok emberi melegségét. Mikor 1967-ben itt hagyott bennünket, azt akarta: kis lángja
legyünk annak a tőznek, mely általa még bennünk dobol. Azért próbálunk sötét árnyékok és
erıszakos, modern zörejek között élni, mert valaki néha messzirıl dúdolni kezdi: „Felülrıl
fúj az ıszi szél, zörög a fán a falevél.” Aztán a csend sokszor a legjobb válasz minden
rosszra, ami körülöttünk van…

'Levélszekrénytıl a címzettig' a rákoshegyi posta dombormővei [Nyárády Ferenc, Gondos
József, (1954 - ), Szocialista realista (1949-58)]
Fotó:FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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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...
A másokét is!
Az idıtájt hosszútávfutóként versenyzett Mecser Lajos, akit sokan így emlegetnek: „Az
az ember, aki megjárta a Holdat!”
Hogy miért?... Mert ha az általa lefutott kilométereket összeadjuk, a két égitest közötti
távolságnál nagyobb számot kapunk. Másképp fogalmazva, az Egyenlítı mentén, legalább
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 a magukra valamit is adó versenyzık, mind erre törekedtek. 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 általában „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, 2011-ben 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 tartsak bemutatót. 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 súlyúnak tőnik… Rövid séta, mert megállni nem
szabad!
Futunk tovább.
Nem hittem volna, hogy a 2,2 km ennyire hosszú lehet!
Meredek kaptató.
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Összesen 50 méter szintkülönbség. (Ez kétszerese a templomtornyunk magasságának!)
Meg-megcsúszva, kézzel-lábbal, gyökerekbe, bokrokba kapaszkodva gyötörjük magunkat
fölfelé. 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. Aztán csodák csodája, vagy talán az oxigénben gazdag, tiszta levegı hatása, de
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!...
A versenynek azonban még nincs vége. Sorolnak
a hosszabb távot futók: Kadlót Zoltán, Langer Olivér,
Pelyhe Dénes, Jusztin Ferenc… Rangos mezıny!
Figyeljük ıket.
Mintha egy rajzfilm figurája elevenedne meg,
érkezik egy idıs versenyzı. C alakban meggörnyedt,
jóval túl van a hatvanon. 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!...
Fotó: ILLÉS GYİZİ
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!

86

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

HAJNAL ÉVA
ima
.
bekuckóztam csillogó csendbe
szép türelembe és figyelembe
és mintha minden kivirulna
úgy szólítalak téged újra
hol vagy hát
jöjj közel
vártalak
vesd meg ujjaddal ágyamat
halkíts le minden bánatot
vedd el mindazt mi bánthatott
ülj csak ágyam szélére újra
mintha öledbe belebújna
a félelem
a fájdalom
mintha csak szállna új dalom
mintha mi vagyok fontos volna
ölelj magadhoz
újra
újra
szelídítsd minden dallamom
hadd ragyogjon a hajnalom
és mintha gyermek lennék bújva
taníts magadról
újra
újra
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MÁRKUS LÁSZLÓ
Mandíner
Pókhálót szıtt tükrére a hallgatás.,
börtönbe vetve mindent, mit elfeledett.
Nem bóklászik arcán fény, eltőntek ráncai.
Él, mégis halotti maszk bámul rá.
Fura mandíner.
Bal kézzel áldást int, jobb kéz dobja vissza.
Más világ, az a másik világ,
Ott sosincs hitvita, ha túl sok a galiba?
Néha mentımellényt vet neki a sors,
partra húzza, de visszadobja.
Fejét lenyomva tanítja élni.
Ó, jaj – visszhangzik fülében saját sóhaja.
Ki vet Kharónnak oboloszt liluló ajkára,
hogy vigye át a túlpartra?
Ha lezsírozná, visszahozná vajon?
Obolosz elıre utalható?
Mi az árfolyama most a Nasdaqon?
Milyen banknál parkoltathatja vagyonát,
e pénzsóvár, kortalan csónakász?
Így csak magában találgat…
…odaát is lehetne jó pénzért írni esszét?
Reggelire forrón tálalják majd a zsemlét?

Öreg fák
Öreg fák alatt
piros padok lapulnak.
Szerelmi fészkek.
Hideg fejjel idéznek
fel forró légyottokat.

Szőrt esti
Szőrt esti fényben
halkan neszez az erdı.
Ködbe bújt a völgy.
Rızseszedık osonnak,
hátukon tiltott remény.
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DEBRECZENY GYÖRGY
fél tucat bagatell
a probléma
megoldása érdekében
elıször is létrehozzuk
a problémát

kis ház
a bezárt szeméttelepen
van az a szép nagy aknamezı
na annak a kellıs közepén
áll egy kis ház
az a menekülttábor

felkelés
felkelt a nap
felkelt a nép

nyilatkozat
alulírott kijelentem
hogy a fentieket bejelentem

haladás
az egyhelyben topogás
a terv szerint halad

recitáció
autója rendszámát recitálta
és megvilágosodott
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JÓNA DÁVID
Vihar
Hajnal Éva a Vihar címő versére.
A könyvesbolt kirakatából látom, hogy esik,
a tócsába érve felszíne bugyog, buborékol,
nagyapám azt mondta,
ilyenkor az esı nem tart soká,
lehet, hogy neki a két óra sem volt sok,
régen a gangról néztük a nyári záport, magunkba szívtuk illatát,
a kuvasz a házába hátrált és minket figyelt,
itt a városban más,
nincsenek kuvaszok… persze nem csak azért…,
kicsit alább hagyhatna…,
nincs ernyım, sosem volt,
legfeljebb elázom, „ez csak víz”,
ezt a másik nagyapám bagósárga bajusza mosolyával mondta,
közben a boltban a verseim keresem,
kortárs irodalom, igen, itt kellene lenni,
az eladó úgy állt ott, mint Demis Roussos, azt mondta, rendelhetı,
nem árulom el neki…, csak megköszönöm,
aztán eszembe jut Hajnal Évi verse,
ahogy az esıben fut haza,
ráhajol frissen vett könyveire,
eszterházyra, petrire,
testével védi ıket,
mint utcai felkelı,
kapulajról kapualjra siet,
majd átázott szívét megírja,
nekünk, a vihar gyermekeinek.

Art'húr Irodalmi Kávéház:
https://www.facebook.com/arthurirodalmikavehaz/
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VARGA ZOLTÁN
Decemberi rovarcsapda
Illenék, hogy bársony legyen az éj,
de nappal van, kék az ég, tüskét szór a nap,
enyém, tied, övé, többes az ördögé,
némák az utcák talpam alatt.

Sápadt világ, kutya, macska, sakál s izzadság szag,
jobbról fakk, balról fakk, dalokat dalolgat az erıszak.

A polcokon oktondi kacsák,
vígan nyelik az olajos masszát,
könnyen csúszik a falat,
de hiába tátog ezer torok,
az epés lehelet dalt nem fakaszt.

Állva is szaladok, mert újat akarok,
buggyant dalok, álmot formáló repedt ajak,
meg vagyok, én vagyok, megfagyok,
messzi még a tavasz.

Apa, anya, kiskutya,
masni a csomagra és rajta piros csengettyő,
maszatos üveg mögül, érzem rám les,
a rovarcsapda újra öl és a vérnek örül !

Nincs ki velem töltse az estét,
nincs fám, se díszem, se csomagom, se otthonom,
csak a hideg s a sarkról, mennybıl vagy csak egy boldog elmébıl
ilyenkor ide számőzött szeretet !

Félelembıl, megértésbıl, irigységbıl
vagy csak merı tévedésbıl
mindig valaki a segítségemre siet,
örülök hát, hogy sok a barát,
de nélkülük is minden oly rideg!

Kénytelen, keletlen, megkeményedtem
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s most markomból eszik a fagy,
a szomorú házsor imitt-amott,
rózsaszín buborékokat fakaszt,
jégbörtönébe önként dıl a kristály hangulat.

A minden szép, akár egyedül is lehetnék,
de túl makacs a mancs,
kint ág roppan, bent a tőz lobban,
a lázas igyekezet pihét pihére tapaszt.

Tündérpálca s jó akarat,
nyitja meg az üvegfalat,
elıtte fenyı, etetı, fehér, zöld,
dísz a fán árva lány s egy makk,
melyet egy fáradt mókus
boldogan felém nyújtogat.

Boldog az, ki makkot ad,
szerencsés ki kap,
folytatja a jó a jót,
kormos pilla sepreget,
szorgosan hányja el ajtóm elıtt a havat,
Rám néz, szempár csillan egyszer,
tízszer, százszor, ezerszer, százezerszer
te vagy, ki kell!
Maradok, kicsomagolok,
A paplanban csend bujkál pajkosan,
Isten lába rám talál, megfogtam,
Baglyom huhog,
Álmodba boldogan fordulok!
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EGERVÁRI JÓZSEF
Semmi haszon fejében

Most, rögtön, azonnal

Csak egy graffiti

Téves elgondolások mentén
önértékelem magam,
az eredmény értelmezhetetlen
és alaktalan,
arctalan vagyok, lélektelen,
nem teng túl bennem
az értelem;
jó vagyok szolgának,
szürke, nem túl fürge,
nem is lassú,
szürke arcú szörnyeteg,
hallgatag,
kiben már nincs akarat.
Téves elgondolások mentén
még élek,
bár kikezdett velem
az enyészet,
mély ráncokkal díszít
az idı,
nem molesztál
a siker, a pénz, a nı,
semmi sem jut
és már semmi sem marad,
csak sorakoznak egymás után
(semmi haszon fejében)
a szavak.

Nem vagyok öreg, csak régi,
ki már nem idézi,
elmúlt koroknak volt-e fénye,
a semminél többre esélye,
netán jobban állt a kalap,
mikor kilógott a sorból
a jellegtelen alak;
nem kellett a svájci sapka,
a melósok közt lehetett kapni,
darabra,
már azt se nézem,
jó voltam-e
vagy rossz, egészen,
és járt volna még bármi,
amikor csak néha járt
a lélek belém hálni,
az se érdekel,
mi maradt, mi jutott,
néha ismét hordok
kalapot,
és ismét nem állok
a sorba,
ismét elborzaszt az
agyatlan horda,
de már nem érdekel
az ocsmány politika –
tán bennem a hiba;
elıre nézek, ameddig látok,
kell még, ami eddig nem volt
és nagyon hiányzott,
most, rögtön, azonnal,
mert még nincs itt a vég,
most kell, rögtön, azonnal
az öröklét.

Csak egy graffiti vagyok
Isten egén,
krétával írt ártatlan szavak,
lemos az elsı komoly zápor,
mert mindarról beszéltem,
mirıl nem szabad.
Csak egy graffiti vagyok
téglakerítésen,
krétával írt
hatástalan ima,
bőnösként nem jár semmi,
bőntelenként meg
semmi sem jut soha.
Csak egy graffiti vagyok
képzeletemben,
okos, lázító,
szabad beszéd,
aztán mindig jön az esı,
és tisztára mossa a szellem
összemocskolt egét.
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SZEPESI JOLÁN
Egyszer volt…
versciklus

1.
Megszületnem sem illett volna
törvény tiltotta
tüdıbeteg nem házasodhat
így nem csinálhat gyereket.

2.
Csak húzni a múlt szekerét
sokasodó batyukkal telve.
Már sodorhatná el az idı
temethetné be a homok
belenghetné gyerek zsivaj
könnyíthetné szerelmes szó
elsuttogott.

3.
Az egyikbıl galamb röppen
cserépkályha tetejére
és este már kanalazzuk
a levest belıle.

4.
Pincébıl jövet
sétálni mentünk
valaki fogta a kezem
az úttesten feküdt a katona
s nem láttam mást csak azt
hogy tekergıznek, forgolódnak
a belek.
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KETYKÓ ISTVÁN
Arcomon még látszik az Úr könnye
már rég eldózerolták szülıházam arcomon még látszik az Úr könnye
siratja boldog gyermekkoromat gyönyörő szegénységünket
nyitott kéményő házikónkat petróleumlámpás hajnalainkat
anyám szelíd özvegységét puhán ölelı karjait
siratja a tarlókon rámtámadó vadméheket darazsakat
mikor hasra vágtam magam a barázdákban
a libalegeltetéseket tőzırzéseket a nagytemplom tornyában
papírrepülıim szép suhanását harangkötelek magasba emelését
már rég eldózerolták szülıházam arcomon még látszik az Úr könnye
majd letörlöm ezt is mint oly sok mást életembıl
csak mosolyt hagyok magam után hiszem nevetve megyek át ha hív
s ha tudom még mondom megyek Uram megyek
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ

Számvetés
Leéltem már az életem felét
s nem írtam még olyat, mely igazolná
létem: mővem ki nem sarjadt vetés.
Nincs hasznom. Egy munkáslét kirabolná
lelkem. Megértést várnom – nem szabad.
Csak alkotok s minden egyes szavam
papírosokra lerótt kis adósság;
gyerekes kézírásom van és ügyetlen,
tollam tucatnyi, törött tarka toll
s tudom, egyszer megírom azt a sort
velük, amelyért egykor megszülettem.
Mások?... magamra vagyok féltékeny;
rossz mőveim kidobtam, eltüzeltem.
Sárgává sápad minden fényképem.

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
A Könnyő versek ciklusból
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A. TÚRI ZSUZSA
Madár a teraszon
A terasz betonján egy kismadár,
tollai közt még ott bújik a nyár,
csillogó szárnya a földön pihen,
repülni tudott, de áttörni nem.
Csöpp teste még épen, csendben hever,
nem mozdul, látom, a szíve se ver.
Párjához tarthatott haza talán,
s fennakadt az ajtó üvegfalán.
Bájos lehetett, mint egy kisgyerek,
ahogy trillázott a nagy fák felett,
csırébıl kifolyó vére ragyog:
különös bíborszín alakzatok…
A szívet, mit a remény elragad,
sodorja a szél, mint a madarat,
azt hiszi, szabad, hogy várják talán,
s fennakad a kétely üvegfalán.
Nem nyílnak az irigység-ablakok,
bár közel vannak a magaslatok,
odaát ami van, csak fény-hatás,
elérhetetlen a vágyott varázs.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
Bizalom
szemedben
pipacsok táncolnak
mikor kattan a zár,
huzat viszi ki
lábnyomod,
párnám ölel
kéj-borzolt illatot,

tenyerembıl
megszökött csókok
csukják tegnapom,
asztalon üres kávéscsésze,
alján barnagyöngy
mosolyod,
így hagyom
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SZ. PİRDY MÁRIA
Zene és emlékezés

A zene hatása az életünkre és az életünkben elvitathatatlan. Felidéz, elıhív eseményeket
történéseket, villanásokat a múltból, személyekhez köt, andalít, felkavar, felzaklat, kitölti a
csendet és a magányt, az ünneplés, az áhítat részévé fogad. Az életkorral bıvül a zenei
repertoár, amelyben zenei mőfajoktól függetlenül egymás mellett békésen megférnek az
emlékezésre hívó dallamok.
A nem régen kapott Greatest Love Songs 70's 80's 90's Collection - Most Romantic Love
Songs Of All Time összeállítást hallgatva kavarogtak körülöttem ifjúságom emlékei, és
belefeledkezve dúdolgattam a nekem kedves dallamokat.
Amikor felcsendült Paul Anka Diana dala, kirobbant belılem a nevetés, mert eszembe jutott,
hogyan énekeltem/énekeltük (együtt a barátnıimmel), sıt, üvöltöttük a híres slágert, amit a
Szabad Európa rádió naponta egyszer biztosan sugárzott (anyura a frászt hoztam minden
alkalommal, amikor észrevette, hogy azt hallgatom). Az egyik fiú ismerısünktıl kaptuk a
fonetikusan leírt dalszöveget. Késıbb még más slágerekét is, de emlékezetes ez az elsı
maradt.
Olyan sokszor énekeltünk, hogy még most is emlékszem a (mára elképesztıen zagyvának
hangzó!) szövegre: „Áj szó joljen jok hon ó, Kisz máj dárling áj bi szó, Áj dont ker dzsen kok
vej szej…. Ó plüszd dé máj mi Dájáná.” Azt hiszem, még büszkék is voltunk „angol
tudásunkra”.
De mindent félretéve, az elsı nyelvleckém mégsem lehetett annyira jelentéktelen esemény az
életemben, ha képes voltam felidézni több mint fél évszázad távlatából.
És, azt hiszem, ez adta a kezdı lépést is, ami az angol nyelv tanulásához vezetett.
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA

VIHAR NAXOS SZIGETÉN
(küzdı lélekkel)
regényrészlet

Soha nem építettem légvárat.
Tudtam, hogy az a meghitt barátság, az a kiegyensúlyozott csendes kötıdés Dr.Soós
Vilmoshoz, Maya számára még nem szerelem, de mivel kölcsönös vonzalomra épült, idıvel
bármi lehet belıle…
Soha nem építettem légvárat, bár jó ideig mégsem sejtettem, hogy hármunk kapcsolata
nem csupán egy kikerülhetetlen állomása rohanó életünknek, hanem a SORS rendelése.
Ha úgy tetszik: az ÉGIEK újabb sakkjátszmája.
Arról sem tudtam hosszú ideig, hogy Maya a maga megfejthetetlen, kiismerhetetlen és
szenvedélyes lényével már elsı látásra belém szeretett s annak fogadott el, aki voltam és rám
illetve a jövıre bízta , hogy mikor vállalom fel ıt és a gyerekeit, egy összeköltözéssel is
megpecsételve. Várta, hogy megtörténjen, de nem sürgetett.
Valójában még ma sem tudom pontosan, s valószínőleg soha sem fogom már megtudni,
hogy mikor érzett rá elıször: nem lesz a mi közös életünkbıl semmi…
És vajon bennem, bennem mikor tudatosult…?
Fogalmam sincs.
Tény, hogy amikor késı délután kicsit fáradtan, kicsit csapzottan, kicsit zavartan hazajött,
nem vontam kérdıre, nem tettem szemrehányást sem. Mintha csak hírtelen valamiféle
közöny ereszkedett volna a lelkemre…
Tomi már reggel elment a gyerekekkel, mi délben átsétáltunk a vendéglıbe ebédelni,
majd tanultunk pár órát és már tévéztünk, mikor Maya egyedül hazaállított…
Az elıszobában lesegítettem a ballonkabátját, majd nyúltam a fogasra a dzsekimért.
Maradj még kérte olyan elveszett tekintettel, hogy egy kiéhezett oroszlán is megsajnálta
volna érte. Az a kiéhezett oroszlán viszont nem én voltam.
Nem maradhatok. Holnap le kell adnom egy fontos határidıs cikket s még hozzá sem
fogtam.
– Feljössz késıbb? – ezt kérdezte, de a hangja azt mondta: tudom, hogy nem jössz fel.
– Nem.
– Vége?
Ez a kérdés szíven ütött
S akkora erıvel, mint egy légkalapács!
A lélegzetem is elakadt tıle!
Mondtam valami humorosat, vagyis inkább azt hittem, hogy humorosat mondok,
hallottam a saját hangomat, amint azt kérdeztem:
– Olyannak képzelnél, aki osztozik…?
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Az ÉGIEK által adományozott leghasznosabb tulajdonságnak én, a magam részérıl, az
OPTIMIZMUST és a HUMORÉRZÉKET tartom, de nem kevesebb értékőnek vagy nem
kisebb rangúnak hiszem a gyöngédlelkőséget sem, amelynek erıs kisugárzását rendszerint
másokon mérhettem le, olykor magam is megdöbbenve a KISUGÁRZÁS hatásán, illetve már
annak következményein.
Egyfajta belsı erı áradt belılem, melyet visszafogtam ugyan, de mégis azt éreztem, hogy
akármelyik pillanatban a felszínre törhet… Hallgatással és a nagyon érzékeny emberekben
meglevı tartózkodással fékeztem meg szenvedélyemet. Mondhatni: uraltam azt.
A másik véglet, mikor életörömet sugárzó, csibészes mosolyomból az a romantikus
(klasszikus?...) báj ejtette rabul a beszélgetıpartnereimet, ami az én számomra teljességgel
természetesnek tőnt, míg másokat gyakran zavarba hozott. S elsısorban a hölgyekre utalnék
itt… Mert elsısorban NÉKIK köszönhetem, hogy életem (életeim) során, szinte
VALAMENNYI kapcsolatból egy beteljesült szerelem minden gyönyörével és boldogságával
léphettem ki, annak dacára, hogy magam is csak eszköz voltam az ÉGIEK kezében…

Nívódíj
Búcsúzások és fájdalmak
Új perspektívák
Ahogy korábban már utaltam rá, az 1988as esztendı gyökeres változásokat hozott, s bár
egyik-másik majdnem újra a „padlóra” vitt, de szerencsére akadt köztük olyan is, amitıl az
egekig szárnyalhattam…?!
Egy Országos Irodalmi Pályázatról próza kategóriában elhoztam a Nívódíjat,
októberben…
Friss és hideg volt a reggel, fodros felhık húztak kelet felé.
Anna letekerte a kocsi ablakát, hogy bejöjjön az ısz illata, amelybıl mindketten nagyot
szippantottunk és új erıre kaptunk. A nap még mélyen feküdt keleten, és a szél is hiába
erılködött, hogy szétkergesse róla a vastagon gomolygó esıfelhıket.
Teleszívtam a tüdımet, s miután egyben gyakorlati lény is voltam, a gumikerekek surranó
neszét füleltem az autópálya betonján. Tiszta, elhagyott hajnali kilométerek szürkésfehér
szalagja.
Útitársamra pillantottam. Rapszné Bercze Anna a tıle megszokott laza rutinnal vezette a
csatahajónyi Mercédest, s ragyogó fekete szemei úgy pihentek a ráncok közé ágyazva, mint
régi ékkövek fodros bársonyon. Barátném hetvennégy éves volt, de ügyes sminkjével akár
ötvennek is elment s úgy szimatolt bele a csípıs októberi levegıbe, mint kölyök vizsla az elsı
vadászatán.
– Nem vagy fáradt, kedves? kérdeztem a hangszórókból lágyan duruzsoló ABBA számot
túlkiabálva.
– Frissebb vagyok, mint te! – válaszolta. – A remek autópálya, az út menti fák
szivárványszínő lombjai, a sikered…?! Gyönyörőm, határozottan megfiatalodtam!
é Az elnyőhetetlen ember?! é nevettem Menynyire egyformák voltatok ezen a téren
Klárával… Én viszont már kezdem érezni a hosszú kilométereket. Messze vagyunk még
Kaposvártól?
– Nem vagyunk messze é Anna áthajolt hozzám, megcsókolta az arcomat, és aztán együtt
énekelt az ABBA együttessel: Csikitíta…
Elmosolyodtam. Lám, az én „szépkorú” Annámban több az élet, mint egy mai
kamaszlányban?! Úgy gondolom, felesleges ecsetelnem a hozzáfőzıdı kapcsolatomat.
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Számomra Bercze Anna a köztünk levı korkülönbség ellenére pajtás volt, szerelemes szeretı
volt, és tanítómester egy személyben. Sokat köszönhettem neki. Majdnem ugyanannyit talán,
mint Karády Klárának!
Igaz, az utóbbi idıkben úgy értem, amióta Maya belépett az életembe , ritkábban
találkoztunk: utoljára több mint három hónapja. Így, hát érthetı, hogy megörültem az
ajánlatának, hogy velem tart, sıt személyesen visz le kocsival Kaposvárra, a Díjátadóra.
Kellemesebb társat el sem tudtam képzelni, talán csak Maya jöhetett volna még szóba, de ı
sajnos éppen nem érezte jól magát…
Az ABBA-számok ismert dallamaira és Anna rekedtes, búgó hangjának aláfestı zenéjére
repesztettünk hajnal óta az öreg Mercivel, ami legalább olyan remekül bírta még az iramot
szerintem, akár egy trendi, új Suzuki.
Kilenc óra múlt pár perccel.
– Mindjárt beérünk a városba é mondta Anna.
Éppen ideje feleltem. Már duplán látok az éhségtıl?!
Pár perc múlva megálltunk a Szabó Panzió elıtt.
Itt leparkolunk, Gyönyörőm és megreggelizünk. A tízórai Megnyitóra éppen átérünk a
Színházba.
Az ég már kiderült, kisütött a nap, és a sugarait szinte szikrázva szórta a Szabó Panzió
takaros épületének hatalmas ablakaira.
A SZÍNHÁZ nézıtere zsúfolásig megtelt a DÍJKIOSZTÓ ÜNNEP NAPJÁN. Pályázók,
hozzátartozók, meghívott díszvendégek töltötték meg a széksorokat.
A ZSŐRI két országosan ismert Kossuth-díjas irodalmárból (egy költıbıl és egy íróból),
két újságíróból és a Színház igazgatójából állt. Közülük három embert személyesen is
ismertem, bár nem gondolnám, hogy csak nekik köszönhettem volna az ott kapott
IRODALMI NÍVÓDÍJAT. Prózában régóta bizonyítottam már, bár országosan az volt az elsı
komoly „megmérettetésem” , hisz a novelláskötetem csak kis számban jelent meg és az elsı
regényem kézirata is egy nyomdában várakozott kiadásra igaz: Galgóczi Erzsébet
ajánlásával…

A teljes kötet olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtáron:
https://www.elib.hu/17800/17815/, –

Az Irodalmi Epreskert 5-ben közlését befejezzük [Szerk.]
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HOLÉCZI ZSUZSA

Van egy öreg rádió…
Van egy öreg Pacsirta rádió a fiam szobájában, melyet a keresztanyámtól örökölt. Ehhez
a maga korában „világvevı”-nek titulált gyönyörő politúrozott bútordarabhoz kapcsolódik
egy „Crystaltone” lemezjátszó is, melyen még gramofonlemezeket is le lehet játszani.
Magányos téli estéken néha hallom, amint Holéczy lemezeket, Ákos Stefit vagy Karády
Katalint hallgat rajta, és olyankor elszorul a szívem. Ez az öreg rádió valamiért mindig
magányos emberek társa volt, s nekem rossz, hogy a fiam is közéjük tartozik. İ
régiséggyőjtı, a régi lámpák és gramofonlemezek szerelmese, akinek ez az öreg rádió érték,
biztos vagyok benne, hogy nálunk soha nem fogja madárházként végezni a kert végi
borostyánkerítés mellett.
Mért mondom, hogy mindig magányos embereké volt? Elsı tulajdonosa – nevezzük
Józsinak – hentesmester volt, aki sok éven át építette, szépítette a házát, azt tervezte, hogy ha
minden a helyére kerül, kedve szerint berendezi a szobákat, el fogja hívni az a kedves kis
hölgyet, aki mindig nála vásárol. Nem merte ı kimutatni az érzéseit, de abban bízott, Katalin
úgyis látja, hogy a legszebb szőzérmét mindig neki adja, hogy félreteszi számára a kicsi
tanyasi csirkét – mert egyszer mondta, hogy a kisfia, akit születése óta egyedül nevel, annak a
húsát szereti legjobban – de nem vesz nagyobbat, mert ık mindig csak ketten vannak. Arról
is beszélgettek egyszer, hogy Katalin szereti a zenét, de kis tanítói fizetésébıl nem telik egy
igazán komoly zenegépre, sıt még egy lemezjátszóra se. No, ekkor határozta el Józsi, hogy
venni fog egy ilyen világvevı rádiót lemezjátszóval, hagy örüljön neki Katalin – ha majd
egyszer meghívja magához. Mert elhatározta, hogy meghívja, és a látogatás végén
megkérdezi, tudna-e itt élni a kisfiával ımellette.
Alaposan meglepıdött az üzletben, amikor meglátta rádió hátlapján, hogy az ára 5621
forint – ami ugye a hatvanas évek közepén még egy pedagógus 5-6 havi fizetése volt – és
rögtön arra gondolt, hogy akkor legalább 2 hónappal el kell halasztania a tervezett
vendéglátást, mert ennyi „felesleges” pénze neki sem volt. Annyira eltervezte, hogy ezzel –
meg a fürdıszobába szerelt tükrös pipereszekrénnyel – fogja elkápráztatni Katalint, hogy nem
mondott le a rádióvásárlásról. Augusztus vége lett, mire meglett a rádiós lemezjátszóra és a
lemezekre a pénze, boldogan sietett hát az üzletbe, és tíz lemezzel együtt megvette a
készüléket házhoz szállítással. Amikor a selyemkárpitos, cseresznyefából készült bútor
mellett felállította a négy karcsú lábon álló lemezjátszót, és a tetejére helyezte a rádiót,
nagyon boldog és elégedett volt. Elhatározta, hogy vesz még egy állólámpát is mellé, és
odatolja az egyik karos széket – arra gondolva, milyen jól tud majd itt Katalin esténként zenét
hallgatva olvasgatni.
Alig várta a hétvégét, amikor is frissen vasalt fehér köpenyében türelmetlenül figyelte a
piaci forgatagot: várta kedves vevıjének a felbukkanását. Fél kilenc táján fel is bukkant
Katalin, de Józsi legnagyobb megdöbbenésére nem egyedül jött: egy magas, szikár férfi
cipelte a szatyrot mellette, akibe az asszony szorosan belekarolt. A pulthoz érve Józsinak
bemutatta a párját, és vidáman elmondta, hogy egy búcsúvacsorához vásárolnak, mert
elköltözik a férfi szülıfalujába, és ısztıl ott, az ország túlsó felén fog tanítani. Józsi alig bírt
megszólalni, kétszer is át kellett számolnia a pénzt, mert elvétette az összeadást. Nem jöttek
búcsúszavak a szájára, nem tudott elköszönni és sok boldogságot kívánni, mert benne ott,
akkor összetört valami. Nagy nehezen végigcsinálta a napot, majd hazament, és elkezdett
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inni. Késı este fogott egy fejszét, és összeverte a fürdıszoba berendezését, majd bement a
szobába, feltette a „Szomorú vasárnap”-ot a lemezjátszóra, és keresett a kötelet, amivel
fölakasztotta magát. A szülei másnap, a templom után meg akarták látogatni, és amikor nem
nyitott ajtót, elıvették a tartalék kulcsot. Ott találtak rá, a két szoba közti ajtóban lógva. A
lemezjátszón még mindig sercegve forgott a gramofonlemez.
És hogy honnan tudjuk mi ezt? Onnan, hogy a szülık a temetés után megpróbáltak
pénzzé tenni mindent, amit egyetlen fiuk lakásában találtak, és a rádiót a lemezjátszóval, meg
a selyemkárpitos bútort az én keresztanyám vette meg. A rádiót néha hallgatta, de miután
tudott venni egy tv-t, az öregedı készülék csak bútordarab lett a hálószoba sarkában. İ is
egyedül élt 91 éves korában bekövetkezett haláláig. Volt ugyan egy idıs barátja, egy szegedi
primırkertész, és mindig abban reménykedett, hogy ha az majd megözvegyül, hozzáköltözik.
De aztán az egyik tavaszon nem jött többé, és Mária a többi szegedi árustól megtudta, hogy
Jani bácsi a tél folyamán szívrohamot kapott, és meghalt é nem sikerült túlélnie a
betegeskedı feleségét.
Lehet egy bútornak vagy egy készüléknek negatív kisugárzása? Vajon, ha a fiam meg
tudna válni ettıl az öreg rádiótól, megtörne az átok?

'Kézbesítı brigád' a rákoshegyi posta dombormővei [Nyárády Ferenc, Gondos József, (1954- ),
Szocialista realista (1949-58)]
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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FÖLDESDY GABRIELLA
Oszkár karácsonya 2003-ban
Tölgyessy Oszkár nem él már, tizennyolc évvel fiatalabb felesége, az arisztokratikus allőrökkel,
és nagy költekezéssel élı Beatrix talán még igen. Tibor nevő fiukról sincs hír. A 2003-as év
karácsonya körül történt események azonban beégve maradtak az agyamban.
Mi ebben az évben jöttünk össze Oszkárral. İ már évek óta külön élt Beától, aki anyjával, és
Oszkártól származó fiával, Tiborral élt tágas családi házban. Oszkárnak patinás lakása volt a pesti
belvárosban, ahol fogadta soros barátnıit, akik hol sőrőn, hol ritkábban váltogatták egymást. Oszkár
nem tudott nı nélkül élni, de családját tiszteletben tartotta, az ácsingózó hölgyekkel még a kapcsolat
elején – aztán késıbb is – közölte, hogy nem válik. Ha nem tetszik – sugallta a közlés –, el lehet
menni. Persze ezért a viszony elején senki nem hagyta ott. İ maga szokott beszélni régebbi,
emlékezetes esetekrıl, szép nıkrıl, romantikus helyzetekrıl, amikor Oszkár lovagiasan, vagy épp
deheroizált módon viselkedett nıkkel kapcsolatban. Így esett szó mások mellett a szép és tehetséges
Karoláról, a kölcsönös nagy szerelemrıl, aki exponálta magát Oszkárral kapcsolatban – elvesztette
állását miatta –, neki létkérdés lett volna a biztonságot adó házasság, mégsem vette feleségül. De hát
tanul ebbıl egy szerelmes nı? Soha.
Oszkár már november végén bejelentette, hogy „családilag” Londonba utaznak karácsony elıtt
pár nappal, Bea és Tibor is. Neki nagynénje halt meg ott az idén, rokonaival is akar találkozni, meg a
gimnazista gyerek lássa már Londont. Szállodában fognak lakni. Halkan azért megjegyeztem, hogy
mi is mehetnénk ezzel az erıvel Londonba, kettesben, esetleg egy másik idıpontban is megfelelne.
Utazásra való invitálásom mindig azzal ért véget, hogy Bea úgyis megtudná, és az nem jó. De hát
külön élnek, és Bea nyilván tud a kalandokról, hisz azért költözött el tıle! Az mindegy, zárta le a
felesleges vitát Oszkár, utazást felejtsem el, majd lesz helyette más.
Télvíz, latyak ideje volt, jártuk a színházakat, Operába mentünk, éttermekben vacsoráztunk
Oszkárral, kellemes volt az alkóvos belvárosi lakásban egy forró teát vagy jófajta vörösbort
felhajtani a programok elıtt vagy után. Hallom tıle úgy december közepe felé, hogy Tibor nem
hajlandó velük utazni, mert a haverokat nem hagyja itt egy „szar” Londonért. Lemondta-e a gyerek
repülıjegyét, kérdezem rögtön, mintha ez lenne a legfontosabb. Ugyan már, jön a nagyvonalú válasz,
úgysem fizetik vissza az árát, amúgy meg az egész út több mint egy millióban van már neki. Ilyen a
gyerek, menekül a szülıi felügyelettıl, nem egy város érdekli, hanem az a néhány nap szabadság,
ami rá vár, ha a szülei eltőnnek az útból.
Szóval ketten mennek Beával, de aggodalomra nincs ok, évek óta nincs köztük semmi, most sem
lesz. Mi lenne, ha én is elutaznék Londonba úgy külön, és ı ugyan Beával lakna, de a napközbent mi
együtt töltenénk. Oszkár csak mosolyog a nem létezı bajsza alatt, amikor kedvesen kiadja az ukázt:
Megvárod, amíg hazajövök. Érzem, hogy most van az a pillanat, amikor véget kell vetni a
kapcsolatnak, mert ez a fajta felállás nekem nem tetszik sehogy se. A karácsonyt persze én is csonka
családommal töltöm, legalább nekem sem kell magyarázkodni feléjük, hol vagyok, mit csinálok, de
az érzés majdnem elviselhetetlen. Mégsem lépek. Aki nem akar szenvedni, az kétszer szenved, jut
eszembe ez a közmondás féle.
Oszkárék már december 19-én elutaznak, elıtte pár nappal a rossz idıjárás miatt törölnek néhány
repülıjáratot, de erre a napra minden helyreáll, nincs akadály. Elképzelem, mit csinálnak, éppen hol
vannak Londonban, mire megy Oszkár a rokonával, stb. Tervezgetem, hogyan fogok vele szakítani,
amikor Szilveszter környékén hazajön, és találkozni akar velem. Hatalmas beolvasást készítek elı,
örök-harag meg szégyen-gyalázat, elegem van, és különben is, közben összefutottam egy régi
udvarlómmal, a továbbiakban nem aktuális a dolog. Mellesleg remek volt a karácsony, új barátokra
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tettem szert, akiket egy exkluzív fogadáson ismertem meg. A régi-új lovagom (ki is ı?), úgy tőnik,
ismét belém szeretett. Már annyira beleélem magam ezekbe a mondatokba, majdnem el is hiszem.
Közeleg a Szilveszter, elhatározom, én nem fogom Oszkárt hívni, akármi lesz, kivárom a hívását,
legyen minél nagyobb a meglepetés. De nem hív, sem Szilveszterkor, sem Újév napján. Aznap egy
régi meghívásnak muszáj eleget tenni „családilag”, ezért már du. 2-kor elmegyek otthonról
(mobilom csak most karácsonytól él, Oszkár nem tudja a számot se), vagyis ha hív, az otthoni
lakástelefonon hívhat csak. Magam alatt vagyok egész este, bár jó pofát kell vágnom. Késı este érek
haza, beesem az ágyba a fáradtságtól és az elkeseredéstıl. De azért sem telefonálok neki.
Szerencsére másnap is ünnep van, nem kelek fel, mintha beteg lennék, gyulladt szemekkel
fekszem, valami zene szól, az idı múlását sem érzékelem, mindegy, hány óra van, milyen nap van,
ma még semmit sem kell csinálni, ez a lényeg. Csak szenvedni akármeddig.
Felébredés utáni félálomban vagyok újból, eltőnt a külvilág, kusza jelenetek kavarognak az
agyamban, és hallom, hogy szól a telefon, elıbb csak a képzelet, félálom szintjén, aztán egyre
erısebben, bántóan. Rémülten kiugrom ágyból, lihegve kapom fel a kagylót, hallózom. Oszkár az.
Én szóhoz sem jutok, annyira dühös, ingerült, nem kérdez semmit, csak háborog. Ideges, feszült,
utálatos hangon beszél. Nincs szó arról, hogy mikor érkezett haza, én mit csináltam az eltelt idı alatt,
vagy mi volt Londonban, ezekrıl semmi. Megdöbbenve, bénultan hallgatom kifakadását a
szörnyőségrıl, ami várta Szilveszter este, amikor hazaért az alkóvos, ám mégis barátságos lakásába.
Az üzenetrögzítın kapta a hírt, hogy Karola Karácsonykor öngyilkos lett (felakasztotta magát),
aktuális élettársa találta meg [állítólag miatta történt a dolog, bár ez az információ nem volt a
rögzítın]. Ezt még elviselte volna Oszkár, de ennél szörnyőbb, hogy Karola búcsúlevelében Oszkárt
kéri fel, intézkedjen a temetésérıl, a hivatalos ügyek intézésérıl, és ı mondja a búcsúbeszédet a
temetésen. Na, ez az, ami borzasztó! İ már elkezdte volna a teendıket, de minden zárva, talán majd
holnap utánajár a dolgoknak. Ja, és tegnap délután is keresett telefonon, hogy együtt vacsorázzunk
valamelyik kedvenc éttermünkben, de nem voltam otthon. Most azért nem jó, mert Tibornak
megígérte, hogy kimegy hozzá, hisz nem voltak itthon karácsonykor. Ezt talán belátom én is.
Lelki bénultság vesz rajtam erıt. Nem tudok mit mondani, egy darabig csend áll be a vonalban.
Mindazt, amit elhatároztam, képtelen vagyok elmondani, ráadásul ez a Karola-történet nemhogy
enyhítené, inkább súlyosbítja a problémákat. Azt érzem, át kell gondolnom, mit lépek. Simán
beleegyezem, hogy ma nem találkozunk, nem ebédelünk, nem is vacsorázunk együtt. Az ember
maga sem gondolja, mi mindent képes „belátni”, ha éppen úgy adódik. Két nap múlva jegyünk van
az Operába (Wagner A Rajna kincse megy), az Operaház aulájában találkozunk kezdés elıtt negyed
órával. Mindössze ennyit javasolok. A továbbiakról semmit. És nem véleményezem a Karola-ügyet
ıfelé, magam felé annál inkább. Tudomásul veszem a történteket, de nem megy ki a fejembıl Oszkár
felháborodása, az, hogy szerencsétlen Karola halála mindössze az ezzel járó kínos helyzetet, a
kellemetlenségeket juttatja eszébe, és nincs látható jele sem kegyeletnek, sem minimális lelkiismeret
furdalásnak.
Hát így indult az Újév 2004-ben. Mondanom sem kell, hogy sokáig tervezgetett szakító
szövegemet késıbb sem mondtam el Oszkárnak, idırıl idıre halogattam, várva a jó alkalmat, azt,
amikor a legkevésbé várja, hogy otthagyom. Nem került rá sor, továbbra is elviseltem jogalap nélküli
alárendelt szerepemet, a háttérben Beatrix erıs befolyását és telefonos követeléseit, amivel szünet
nélkül pumpolta különélı férjét, zsarolva az általa nevelt Tiborral. Többször rendelte magához fia
sok tekintetben lenézett apját, segítsen a ház átépítésénél pakolni, állítsa össze a gyerek
könyvespolcait, adjon pénzt csempékre és új háztartási gépekre, akármire.
Közös karácsony, külföldi utazás 2004-ben sem volt, de volt egy félig-meddig közös Szilveszter!
Utána megindult az igazi erjedés ebben a fura kapcsolatban, aminek elsı figyelmeztetı eseményét a
2003-as londoni csonka utazás jelentette. Karolát nem kérhettem számon rajta, mert jogcímem ehhez
sem volt. Még arról sem számolt be Oszkár, mi volt a temetésen, mit mondott el a búcsúbeszédben.
Igaz, nem is kérdeztem.
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HABOS LÁSZLÓ

Leereszkedett az ünnep
Egyikük jászlat faragott
göcsörtös nyírfaágból
némán, míg harang szólt,
bánat könnyeibe bugyolált
szürke kavics lett a kisded.
Ezüst hold gyáva árnyékában
leereszkedett az ünnep,
Gulág barakk sötétjében
hatvan sóhaj ringatott
jászolban reszketı vágyat.

Szigetköz
Fotó: GİSI FERENC
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Kİ-SZABÓ IMRE
Két öreg fickó találkozása
A nyolcvannégy éves Péter, már olyan „szökıév” szerően jött le a lakásából. Az asszony
az utóbbi években csak Péternek szólítja, esetleg Papának: – Péter ne csoszogj! Péter, húzd
le magad után a wécét, ne nekem keljen ezt mindennap megcsinálni! Papa, mossál fogat!
Meg ilyen, ehhez hasonló sima, meg cifrább felszólítások ékesítik hétköznapjait. Már nem is
tudja mikor szólították úgy: – Dr. Hornyák Úr! Mert ugye doktorált ı, a közgazdasági
tudományokból, de hol van az már? Most, csak simán húsz éve, nyugdíjas. Egy építıipari
vállalatnál volt fıkönyvelı.
Ilyenkor, ha mégis úgy dönt, lemegy a boltba, hogy egy kicsit mozogjon, meg
levegıváltozáson is legyen, titokban három sarokkal távolabb megy. Ott van egy kicsi, de
helyes presszó, pár asztallal, a Zöldalma. Ott megiszik egy fél konyakot, ülve, egy kis kerek
asztalnál és nézelıdik. Sokszor nem is tudja, mit néz, csak búmul a semmibe. Amikor a
kirakat üvegén át az utcán meglát egy csinos nıt, akkor egy bizonyos fajta bizsergés keríti
hatalmába. Aztán nyugtázza, ez nem is nı volt. Ez inkább egy fiatal lány, aki pimaszul
csinos volt. A bizsergést nem is a testében érzi, mert ott már régen, mozdulatlan minden. Az
eszével próbálja a bizsergést felfogni, valahogy így mőködött régen, úgy húsz éves korában,
állapítja meg.
Ahogy ott ült ezen a szerdai napon a Zöldalma egyik asztalánál, egy hasonló korú férfi
lépett be. Körülnézett, Péter a szürke hályoggal mőtött szemével, azonnal felismerte. – Ez a
Gergı, a nagykézilabdázó. Hamvas Gergely, ez a neve. Felkiáltott: – Gergı! Nem ismersz
meg?
A Gergınek szólított férfi feléje fordult, állt pár percig, mintha a regiszteres füzetbe
lapozna, keresné a helyes nevet. Aztán beugrott:
– Szia, Péter!
Össze ölelkeztek. Péter invitálta: – Gyere, üljél le!
Gergı leült, levette szemüvegét, megtörölte, mert a pára, amely a lencsére rakodott a
hımérséklet különbség miatt, ebben a korban mőtıtlenül is függönyt húzott, közte és a
külvilág között.
–Mi van veled? – kérdezte Péter egyszerően.
– Mi lenne, amint rád nézek, kis Hornyák, egyformán öregek lettünk – mondta vidáman,
hangosan. – Hol van már 1956, amikor érettségiztünk. Nagy kavalkádos év volt az. Az
érettségi sem volt egy kedves gyalogtúra. Aztán az ıszi október sem volt leányálom. Páran
eltőntek, mert belekeveredtek az eseményekbe. A Jenei is Ausztráliáig szaladt, a
furulyájával, amellyel riogatott bennünket, mikor rákezdte –, itt szünetet tartott. – Mind
ketten túl vagyunk a nyolcvanon – mondta Gergı és nézte Pétert, majd folytatta:
– Látom rajtad, te is olyan „hervadt” vagy, hogy reggel a második próbálkozás után
tudsz kikelni az ágyból.
–Az semmi! – legyintett Péter. – Ha belenézek reggel a tükörbe, úgy nézek ki, mint a
fényképem a jogsimban.
Ezen aztán jót nevettek. Péter saját döntése alapján, rendelt még egy-egy fél konyakot.
Gergı tiltakozott, de a pohár tartalmának felét kiitta, majd folytatta:
–Tudod, ahogy telik az idı, azt hinné az ember, talán más lesz minden, mint tegnap. Már
feladtam az összes rossz szokásomat, de semmi nem lett jobb. Szedem a pirulákat, amit a
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doki felírt. A gyógyszertárba úgy járok, mint régen az ivóba. A gyógyszerész a legújabb
barátom. Tıle aztán, mindent megkérdezhetek, a válasz mindig egy doboz újabb pirula.
– Azért nem vagy elszomorodva? – kérdezte Péter. – Mit is csináltál az érettségi után?
Gergı gondolkodott, mintha leltárt készített volna, arról a bizonyos több mint ötven
évrıl.
– Így még nem is kérdezték – mondta és egy kisszünetet tartott.
– Szakmát tanultam, esztergályos lettem. A legmodernebb gépeken is tudok dolgozni.
Egy munkahelyem volt eddig. Így már nyolcvan felett valószínő, több nem is lesz. A cégnél,
ahol eltöltöttem harmincöt évet, csak esztergáltam, készülı autókhoz alkatrészeket – fejezte
be.
– Nem volt ez unalmas? – tette fel a kérdést Péter.
– Hogy lett volna? Mindig újabb kihívás elıtt álltam, amikor egy másik munkadarab
papírjait tették elém! – felelte és feleletébıl érzıdött a szakmai öntudat.
Péter elgondolkozott, de csak röviden és gyorsan. Ilyenkor az ember agya, jobb, mint egy
komputer, mert ezer dolgot tud rajta futtatni. – Ez a barom egy helyen dolgozott egész
életében? Semmi változás? Biztosan szürke, egyhangú volt az élete. Látom ı is
megöregedett. Csak egy statisztikai adat lett: – nyugdíjas! Ehhez nem főzıdik, nem
csatolható semmi. Egy idı után az ember ezzé válik.
Gergely – ez a Hamvas Gergely – a suliban nagy ígéret volt. Nagyon jól kézilabdázott,
góljait megcsodálták a többiek.
– A sport, a kézilabda? – érdeklıdött Péter.
– Az a fiatalságé. Volt egy balesetem, két helyen tört a karom, azzal már nem lehetett a
labdát kezelni – összegezte Gergely.
Hornyák Péter megint elgondolkodott. A kézilabdának vége, marad az esztergapad!
Szőkre szabott világ! – állapította meg.
Amig így gondolkodott, Gergı megitta maradék konyakját és távozni készült.
– Ne siess, ritkán találkozik az ember, régi haverokkal – mondta Péter.
– Menni kell, mert az asszony kicentizte az idımet. Ha beindulok, akkor egy darabig
mőködik minden – magyarázta. – Mert tudod így öregkorban, már minden része fáj az
embernek. Ami meg nem, az nem mőködik.
Közben a kijárati ajtóhoz értek. Péter nyitotta az ajtót. – Te vagy az öregebb! – mondta
Gergı és megpróbálta elıre engedni.
– Egyformák vagyunk! Öregek, egyszerően! Csak egyszer voltunk fiatalok! Utána más
mesterséget kell találnunk – próbált filozofálni Gergı. – Most öregek, aztán halottak. Most
még halhatatlanok! Egyelıre! – és mosolygott a kissé morbid megállapításon.
Kiértek az utcára. Gergı körbe nézett.
– Jön a 9-es busz! Még elérem! – kezet nyújtott. Péter megfogta Gergı kezét, amely
erıtlen volt és puha.
Gergı fura járásával, mintha húzta volna egy kicsit a bal lábát, a nagy kézilabdás,
igyekezett a megálló felé.
Dr. Hornyák Péter egy darabig állt a járdán. Gergı után nézett, de már nem látta, az utcai
tömeg egyszerően, eltakarta.
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:))
VARGA ÁRPÁD
Ki veszi át a Merevlemezt*

Gépem, ha végleg lemerült,
ki imád, lájkol és derül?
Szmájlit ki tehet fel egy szájtra?
Ki kerül föl majd az Instára?
Vágykeltı szıkévé a tinibuborékot ki retusálja?
Ki posztol falra gifeket,
hajakat, verı gyereket?
S kúl nickeknek kicsoda állít
mámorosztásból millenárist?
Gépem, ha végleg lemerült,
ki pötyögi be a betőt!
S ki veszi át adat-halászva
a Merevlemezt Luleában!

*

áthallás Nagy László: Ki viszi át a szerelmet c. verse nyomán
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:))
MÁNDY GÁBOR
Egy hőtlen férj vallomása
Én igazából nagyon szeretem a feleségemet. De sokat változott azóta, hogy
összeházasodtunk. Mostanában már nem érzem a pillantásán, hogy tetszem neki. Elhagyta
azokat az apró figyelmességeket, amikkel az elején elhalmozott. Nem érzem rajta, hogy
értékeli a férfiasságomat. Egyre ritkábban ölel meg, a fenekemet már egyáltalán meg sem
érinti, pedig tudja, hogy az jólesik, és hogy ezzel közelebb kerülne ı is az ágyhoz. Már nem
hoz haza ajándékokat, nem érdeklıdik a futballmeccsek eredményérıl, naphosszat nézi a
tévén a sorozatokat, és azt sem köszöni meg, ha ilyenkor elkészítem a vacsorát, csak bámulja
azt a hülye tévét, és eszik. Mindezek ellenére én mindent megtettem, hogy a kedvére tegyek.
Minden reggel megbeszéljük a csillagjegyünknek megfelelı aznapi jóslatokat, és amikor
munka után találkozunk, részletesen kikérdezem a nap történéseirıl, ilyenkor igyekszem
empatikusan viszonyulni hozzá, egyetérteni, helyeselni, ahogy egy jó férjhez illik.
Rendszeresen tornázom és futok, hogy az alakom ne veszítse el a vonzerejét, kéthetenként
befestetem a hajamat, hogy a nejemet ne ábrándítsa ki az ıszülésem, és képes vagyok drága
külföldi illatszereket használni, hogy kellemes érzéseket keltsek benne, amikor a közelemben
van. Potencianövelı szereket szedek, hogy eleget tehessek a szexuális igényeinek, átnéztem
néhány kézikönyvet, sıt, egy Chippendale-tanfolyamra is beiratkoztam, hogy fenntartsam a
kapcsolatunk érzékiségét. Semmi sem használt. Már arra gondoltam, hogy mindennek vége,
amikor ez a dolog megtörtént. Egy dundi munkatársnım, a portás, olyan gyönyörően rám
mosolygott. Akkor rájöttem, hogy ez a kedves gesztus hiányzott nekem már évek óta.
Nagyon szégyellem, de egy mondata levett a lábamról. Csak annyit jegyzett meg, hogy ma
különösen elegáns az öltönyöm. Egy pillanat alatt elolvadtam. Hogy valaki még megnéz.
Hogy valaki még észrevesz. És ekkor rettenetes hibát követtem el. Úgy intéztem, hogy
egyszerre menjünk ebédelni. Még nem történt közöttünk semmi, de éreztem benne azt az
érdeklıdést, ami már rég kiveszett a nejembıl. A salátánál többször is rám nézett, és én, nem
tehetek róla, elpirultam. Aztán amikor a sütit ettük, felhívta a figyelmemet az esti BarcelonaLiverpool mérkızésre. Ezzel teljesen levett a lábamról. Alig várom, hogy holnap is együtt
ebédeljünk. Találtam valakit, akit érdekelek, akinek számítok valamit. Egy lelki társat! Ez
egyszerre óriási öröm és nagy feszültség. Mert én igazán szeretem a feleségemet, és nem
akarom megcsalni, még egy salátával sem, de érzem, hogy lassan kicsúszik a lábam alól a
talaj. Az évek alatt bennem maradt érzelmek úgy törnek ki belılem, mint egy áradó folyó.
Nem akarok hőtlen lenni a szeretett nejemhez, de túl nagy a csábítás. Ma titokban megnézem
a meccset, és ha holnap is együtt ebédelünk, akkor megbeszélem a recepcióssal. Mert kell
egy lelki társ.
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:))
NYAKÓ ATTILA: Újévre

Vége van végre már ennek az esztelen évnek,
nyugszik a téboly, petárda se robban a kézben,
nézem az őrt, nem az ember, a rendszer a részeg,
korrektoraik már dolgoznak nagy bıszen e részen.
Álmaim élem, rossz érzések sarokba hajítva hevernek,
az se zavar, hogy a lencse is el lett sózva veszettül,
s a szétfoszlott virslik torzói felett se kesergek,
tudván, a múlt volt, de lesz itt jövı tavalyon túl.
Alszik a metró is, pajkosan készül a holnapi füstre,
csak a hólapátárus sírdogál ébren a boltban,
lassan hamvad a tegnap még izzó zsarátnokok üszke,
ó, régi nagy telek elveszett szelleme hol van?
Mint filmhíradók hólepte tájain sercegı nóta,
bakelitbe zárt hangként zsong az agyamban az ének,
erre a képre vártam már hosszú napok óta,
hogy boldog újévet kívánhassak vele néktek!
Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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HALÁSZ ERZSÉBET

Munkaszervezés
Egyik Updike-könyvben olvastam, hogy azért van az örök káosz és felfordulás a
háziasszony életében, a „nem haladok semmire” érzés, mert ahogy valamit elkezd, abból
adódik, hogy…pl. vasalni kezd. Ott kiderül, hogy néhány gomb hiányzik, itt-ott elszakadt egy
darabon. Akkor a varrásnak esik neki, de szeme a virágokra téved: látja, hogy kókadtak,
szárazak, indul a locsolóért. Csakhogy az átültetés sem várhat már … és így tovább.
Elgondolkoztam, ugyan hányan fognak magukra ismerni, ha olvassák. Közben leveszek
egy könyvet a polcomról. Látom, csupa por az egész polcrendszer. Kapom fel a porszívót,
nagy lendülettel letakarítok úgy két polcot, látom, hogy a szınyeg is milyen poros. Akkor
rámeredek a könyvre, amit az imént levettem… és csak bambulok…, mert már indulni
kellene a gyerekért az óvodába. Csakhogy közben rájöttem, hogy nem fıztem ebédet, de
nagyon vigyázok, hogy ne kezdjek el fızni, hanem induljak az óvodába.
Ha te nem lennél –, mondom nevetve a nyakamba ugró kislányomnak –, ki tudja, mit
találnék halaszthatatlan feladatnak.
– Hogyhogy nem lennék? Vagyok, és rögtön éhen halok!

Egy nagyra-nıtt kisfiú
Nem ismer meg! Nem ismer meg! – kiabálta, és nagy lendülettel integetve futott felém,
kábé úgy, mint 30 évvel ezelıtt a Kosztolányi-téren. Akkor a térdeimet ölelte át, most a
nyakamba csimpaszkodik, de most ı hajol le hozzám, egy fejjel magasabb, mint én.
– Ugyanolyan, mint régen, csak egy kis fehér van a hajában, mondja és csupa mosolyt,
örömet sugároz.
– Arra gondoltam, hogy eljöhetnél hozzánk, és ott a szemünk elıtt megcsinálnád azt a
rakott valamit. Hiába mondtad el a receptet, soha nem sikerült ugyanolyanra, mint a tied.
Visszafut velem az idı 30-évet. Szilveszter délutánja volt. A szülık szórakozni mentek,
a 4-éves gyereket „letámasztották” – ahogy akkoriban mondták. Vad, kezelhetetlen
gyereknek minısítették, aki ráadásul bepisil. Vállalod így is? – kérdezte a mama.
Valami néven nem nevezhetı furcsaság mőködött köztünk. Nemcsak nem nyafogott a
hajmosásnál, hanem ahogy szárítottam, ünnepélyes arccal mondta: „neki így még soha
senki”…
Egy késıbbi emlékem: ahogy bevágja az iskolatáskát a sarokba, „na végre elengedtek”–
, felkiáltással. Mondd meg, légy szí’, mi az, hogy „poli?, de ”r” is van benne. Azért nem
járhat már hozzánk a Gizi néni, mert ı az. Veletek meg – azt mondja a nagyi anyu
barátnıinek – nem tartunk már kapcsolatot.
Sokáig nem találkoztunk. Fıiskola egy másik városban. Hatalmas bulik, különórák,
utazások egzotikus helyekre.
Most a Sírkertben futottunk össze. A mamával voltak. Szóba került, hogy valamikor
menjünk el együtt ebédelni. Csak néztem a tiszta, kisfiúsra vált arcot, ahogy mondja: „Nekem
többet ér az a »kaja«, amit te csinálsz, mint a 40ezer forintos éttermi ebéd”.
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ADVENT, KARÁCSONYVÁRÓ
BABITS MIHÁLY

SÍK SÁNDOR

Az elıkelı tél

Regös ének

Olyan halk és hideg idı van,
halk és hideg, halk és hideg:
hallani szinte suhanóban
a gyöngyház égen a telet.
Selymesen száll ı rongyaink
közt
s arcba legyez, bár semmi szél...
Óh láthatatlan, hővös angyal,
elıkelı, gyönyörü Tél!
S a hó is itt lesz nemsokára
s minden egyszerre eleven.
Aki rápillant ablakára,
fehér apácák végtelen
meneteit véli vonulni,
s ki boltbul az utcára lép,
lágy-fehér könnyek ostromolják
kemény csomagjait s szivét.
Estefelé kitisztul néha,
a csillagok kilátszanak
s mint gyermekek állunk alélva
egy nagy karácsonyfa alatt,
amelynek ágát föl nem érjük,
de gyertyás fénye ránk sajog:
gyertyásan és csufolva néznek
a karácsonyi csillagok.
1934. dec.

Haj regö rejtem,
azt is megengedte
az a nagy Úristen.
Haj regö rejtem.
Régi szívem keltem,
Régi regém regölöm.
Ajkam amik hatják:
Búk néma lakatját,
Dallal én ma megtöröm.
Fájás ma ne fájjon,
Szívemre ma szálljon
Muzsikáló szent öröm.
Megjöttem, megjöttem,
Dalba öltözötten
Lám e csuda-estelen.
Régi szavam hallom,
Régi dalom dallom,
Régi magam meglelem.
Szent karácsony-esten
Az a nagy Úristen
Ezt mívelte énvelem.
Hej regö rejtem.
Zúgtanak elejbem
Nagy zimánkós záporok.
Haj messze sok ország
Furcsa szerit-sorját,
Kiket vernek viharok,
Sok emberek útját
Érték, kitanulták
Énekmondó jámborok.
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Sokat ott értének
Regösök szegények
Havas hegyek zugain.
Balgatagok búját
Fogas szelek fújják
Körmös télben odakinn.
De mostan szívünknek
Gyertyagyújtó ünnep
Fényes szép csillaga int.
Haj regö rejtem.
Régi-magam leltem
Új-magamnak fenekén.
Régi tüzek titkát
Új dalok felitták
Lelkem síró rejtekén.
Mondok azért mostan:
Újnak amit hoztam
Öreg mondást nektek én.
Kicsi Krisztuskának
Szép Szőz Máriának
Mostan igen örülünk.
Minden feleinknek,
Mind elleneinknek
Bı sok áldást regölünk.
Míg a világ világ,
Gondod legyen miránk,
Uram Isten, légy velünk
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ADVENT, KARÁCSONYVÁRÓ
ADY ENDRE
Karácsony
I.

II.

III.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívbıl
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erı hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

115

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

ADVENT, KARÁCSONYVÁRÓ
A kis Jézus megszületett
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ADVENT, KARÁCSONYVÁRÓ
GİSI VALI
Talán a várakozás
Talán a várakozás
teszi valóban meghitté az ünnepet,
talán, ha gyengéden magunkhoz öleljük
a félénken megbújó reményt,
éled a hit is szívünkben, és kijutunk
valaha még a mindennapok
mocskos, ragacsos mocsarából,
és visítva, véresen megszületik
a Szeretet.
Talán már nem merülünk el többé a sárban,
nem zsibvásár lesz azután a világban,
ha kigyúlnak az égi fények a várakozás
leghosszabb éjjelén; valami szent béke ég majd
mindenütt, áhítatos, a Kisdedet áldó
dallam születik meg a szánkon, és a sok,
üres badarság, szitok és átok elporlad végleg
a szívbéli imákon,
talán akkor lesz igazi
a karácsony...
*" Estefelé kitisztul néha,
a csillagok kilátszanak
s mint gyermekek állunk alélva
egy nagy karácsonyfa alatt."
*(Babits Mihály: Az elıkelı tél)

117

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 4. szám

HORVÁTH–HOITSY EDIT
Tézis és paradoxon
I.
Ó, mily áldás, hogy kötetlen a lélek,
s kaptam erıs, szárnyas fantáziát;
bár roskadt testben megkötözve élek:
enyém egy részben is egész világ;
optimizmus: te drága paradoxon –
nincs oly valóság, mely engem kifosszon!

II.
Ne nézz reám: oly nagy nyomorúságom:
jaj, álmokra se futja immár!
Kimustrált sorsom tört faágon,
szürke szélben kalimpál!
Fejtetıig pokolbugyorban.
A parázs – sistereg.
Ma verseimmel gyújtottak alám
az alvilági főtımesterek!

III.
HARASZT ALATT a csíra élet…
Mit észlelsz: megbarnult fotó.
Avar-fakó.
Amit a humusz-ösztön érlel,
s elıhívnak éteri fények:
az a VALÓ.
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BİSZE ÉVA
Ostromló gondolatok
Már elültek vágyaim,
fantáziám és álmaim.
Rebben az idı szeme,
rekedtes hangja, éneke.
Nagy terveim voltak,
de sorra haltak,
a tülekedı sorszsivajban.
Álmodtam és reménykedtem,
jelölt posztomon rekedtem...
-.Gyermekként ıszintén tudtam sírni,
érvelni és vitatkozni.
Aztán lassan ez is elmúlt,
pisla éltem új fényre gyúlt.
-.Éltem csodát! – megismertelek.
Magamban hordozlak, még mindig féltelek,
Ölellek –, fájó karom sziszeg,
számban szomjoltó vizet viszek.
Indulok sok-sok év után, megyek
számodra szenvedély legyek!
-.-

Bővölöm tollamat, fogadom mosolyát,
minden leírt bető rossz napom élte át.
Majd zokszó nélkül nekigörnyedek,
magányom feltörve újra én leszek...
Közelgı, végsı mozdulat.
Múlt képek, ízlı, jó falat!
Új vers született s ez elég.
Hiszi az ember, hogy él...
Messze már az ifjúság,
a tőz, a láng, opál világ.
Hőlt örömök, cél nélkül lobogás,
agyamban mégis lótás-futás...
Eltékozolt napok és évek,
voltak véres verítékek...
-.Újra születni, mint minden Tavasz!
Az lenne sokak számára vigasz..
Szívemben száz terv ébredez',
ringat finom, édeni nesz...

Suhannak ostromló gondolatok,
a legépítıbbe fogódzkodom.
Vers születik, édes-bús zene,
világra jön a költı gyermeke.
Csak e pillanat ne múljon el,
mikor az idı, tér átölel...
-.-
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PAYER IMRE

VILLÁM
Felszáll, kitágul –
Várnám nyugodt, egyenletes
napnak a fényét.
Eredettelen ködbıl,
szürke örvénybıl
kipulzál – elıtőnik
készülhetetlen kivágódik:
villám fénye.
Szaggatottan
szikrázik, szőnik.
Visszalappan.

Nap fényén szenvedı
alkatrész,
szemétként hajítanának szemétre.
Metropolisz-rögben, aszfalt-faluban
villámlom lidércfényes nem-anyagba.
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BAK RITA
A gyermek
Ha túl késı van és a napok nyárig izzanak,
gyermek vagy, holttesteken gyalogolsz át,
régi dalt énekelsz,
a felhık mélyen szállnak,
mint mindig, amikor már túl késı van,
az ég beleszeret saját folyékonyságába,
végre az a gyermek vagy, aki sohasem lehettél,
miért dúdolod ezt a régi dallamot,
hány évig tart majd, amíg a dallam
a holtakat pátoszba ringatja,
itt, a világ legszélén,
szent házak sorakoznak, ott kell élniük
a gazdagoknak, a sápadtaknak, a könnyőszívő angyaloknak,
akik semmiféle kritikát nem tőrtek el,
azt hitték,
ık mindent tudnak,
azt hitték, tudják, milyen,
hogy sohasem halnak meg,
azóta sok év eltelt,
de azóta sincs év, nincs kóma,
nincs lépesméz,
csak a dallam
múlt nyárról,
mely halálig kísér,
sírós, önmagába szerelmes
kérdıjelek,
dúdolnod kell tovább,
fiatalon és örökké,
önmagadként,
holtakon kell
átlépned,
mint
puha lélek.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
Az olvasás metamorfózisai
Ó, mint szerettem felolvasni hosszan!
És hogy fülelt az alsó tagozat!
Egy pissz nélkül szorongtak a padokban,
nyomról nyomra követve hangomat.

Fennsíkon álltunk, és szemünk kimérte
a lent tolongó rajok lépteit.
Váratlanul, de rendben ért a rétre
csáp és sisak, hírt hozva mindegyik.

De most? Néma közelnézet, fonallá
foszlott ösvény, majd a vaksi bozót.
Két szemgolyó lesi, hány szem tapad rá,
s oda-vissza küldözik a nyomok.

(2007. január 8-10)
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*
Péter sikertelenül próbálta távolítani magát Katától. Vetekedett benne két érzés, egyszerre
nem lehetett lángolni, ugyanakkor oltani a lobogást. Féltékeny volt úgy általában bármelyik
ismeretlen férfira, aki Kata közelében lehet de fıleg Lajosra, akivel Kata még idáig nem
találkozott személyesen. Aztán ezeknél a lelki görcsöknél is rájött, ebben is hasonlítanak
érzelmei a két nıvel kapcsolatban. Némileg lehőtötte ez a felismerés, aztán arra a
következtetésre jutott, hogy egy ember valószínőleg majdnem egyféleképpen tud szeretni, és
féltékenykedni is. Idınként dühös volt, hogy minek is kellett neki megismernie ezt a nıt,
sokkal nyugodtabban teltek napjai, míg nem találkoztak. A fel-felvillanó féltékenykedési
gondolatok közben egy napon aztán bevillant az ötlet, miként vadítsa el a nıt Lajostól, még
mielıtt személyesen is találkoznának. Ez egészen felhangolta, de halogatta a dolgot. Elvégre
Lajos mégis csak a barátja, vagy valami afféle. Halogatott. Csillapodott már a lángolása, de a
féltékenység megmaradt, és belül visszatérıen munkált benne. Mikor ismét pálinkázott, csak
magában, társaság nélkül, s heves, újra felcsapó láng gyúlt benne Katáért, fel is hívta, mert
akkor, abban a pillanatban gondolatait, érzékeit minden mást kizárva eluralta a vágy.
– Te Kata! Szeretlek. Ugye tudod? – közben nagyot nyelt, mert hát mégis kimondta,
aminek a ki nem mondására eddig büszke volt, mégis szerelmet vallott, elvesztette a
hidegvérét. Elvesztette a távolodását Katától.
– Szeretni szoktuk a barátainkat – mondta gépies hangon a nı, nagyon is megértve, hogy
mit mond Péter. – Írtál valami újat?
– Én… másképp szeretlek! – rögzült meg a témánál a férfi, a pálinkától kölcsönzött
bátorságot kihasználva, és ha már kimondta, akkor úgyis mindegy, még hányszor. – Hallod?
Szeretlek! Úgy éget a vágy, hogy belepusztulok. Mért hallgatsz? Mondd már, hogy érted!
– Péter, ennek nem lesz jó vége. Van neked szép feleséged!
– Le van ejve az asszony. Téged akarlak. Te! Te!... Én… Most… mindjárt indul a busz.
Bemegyek hozzád! Úgy megkívántalak!
– Részeg vagy! –tette le a telefont Kata, napokig fel se vette, mikor meglátta a kijelzın
Péterék számát.
Péter magában ırölte ezt a beszélgetést. Elcsendesedett. Nem volt kivel megbeszélje.
Lajosra féltékeny volt. Az asszonyra meg nem tartozik, még az utolsó ember se lehetne Olga,
akinek el merné mondani, a végén még ezzel telne be a pohár.
Olga ráérzett, hogy valami gubanc van az írók között, Kata mondott is valamit, hogy
nemrégiben felhívta Péter, de valószínőleg elıtte bıven pálinkázhatott, mert csupa
marhaságot hordott össze. Olga megértette a ki nem mondott szavakból, miféle
marhaságokról lehetett szó.
Péternek ismét eszébe jutott korábbi ötlete. Felnevetett. Elıre kell tervezni, el kell
hidegíteni, ki kell ábrándítani Katát Lajostól, még mielıtt személyesen találkoznának. Volt
nála egy vastag dosszié Lajos írásaiból, Lajosi precizitással szépen rendezve. És volt
kizárólag kettıjük, a férfiak között forgó számos vaskosan erotikus írás is. Arról
*

azonos címő színdarab regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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megfeledkezett, hogy most kezdett új regényt írni, és azt is ebben a mőfajban. Az övéit már
olvasta a nı, igaz, szava nem volt róluk… talán el se olvasta?... Olga akkoriban még meg is
jegyezte, hogy azokat talán nem kellene megmutatnia ebben az új barátságban, vagy legalább
nem az elején, majd, késıbb, sokkal késıbb, vagy soha. Összepakolta hát Lajos írásait,
mindet, és célzottan a kemény, mondhatni pornóhatárosakat is közéjük rakta. Postán küldte el
Katának. És várt.
Lajos elérkezetnek látta az idıt, hogy ismerısei eljöjjenek a házába, bár ténylegesen nem
akart meghívni senkit, ezt gyakorta ki is hangsúlyozta, hogy ı szívesen látja azt, aki rányitja
az ajtót, de vendéget nem hív. Nem is tart házavatót. Ennek a hangoztatása aztán biztosított is
róla, hogy igen ritkán tévedt be hozzá valaki. Kivétel volt Péter, akit nem tekintett
vendégnek, és akivel naponta jártak egymásnál, kezdte úgy kivenni magát a dolog, mintha
csak egyik otthonból átmennének a másikba. Lajosnál nem sokat változott a ház belsı
állapota, a férfit már nem érdekelte a berendezkedés, a rendrakás. Egyre gyakrabban
emlegette, hogy alkalom adtán, mikor úgyis összejönnek néhányan Péteréknél, menjenek át
hozzá is. Péter hümmögött. Nem akarta Lajost szembesíteni azzal, hogy hónapok óta nem
volt képes kipakolni a dobozokból a használati tárgyakat. A könyvek is nagyrészt még
becsomagolva, mikor Lajosra rájött, hogy valamelyik kötetre szüksége van, akkor kirakott
valamennyit a polcokra, vagy hagyta a földön kupacokban, s mihelyst meglelte a keresett
könyvet, el is ment a kedve az egésztıl. Így volt ez a ruhákkal, az edényekkel, mindennel.
Kivétel volt az íróasztal a laptoppal, és néhány dolog, ami a munkájához nélkülözhetetlen
volt, azok mind szigorú rendben.
Péteréknél kezdıdött a nap, kora reggel félnapos kirándulásra indultak a hegyekbe. Olga
meghívta egyik egyedül élı munkatársnıjét, remélve, hátha Lajossal összebarátkoznak, s ha
Lajosnak lesz társa, kevesebbet jár át hozzájuk. A férfiak észre se vették a szándékot. Ildi már
elızı este megérkezett, Olgával éjszakába nyúlóan beszélgettek a teraszon. Péter alig szólt
közbe a nık beszélgetésébe, arról meg mélyen hallgatott, hogy ık ketten a barátnıjével a
többiek tudta nélkül szervezkedtek. Kata végre törleszteni akarta a Lajos-féle segítséget, míg
a társaság a hegyeket járta, ı megfızte a babgulyást. Péter néha somolygott magában, tudta
ugyan, hogy Olga nem fog örülni, hogy Kata is itt lesz. Nem volt kétsége, hogy a két nı
közül Lajos melyiket választaná. Ettıl dühös lett, de annyira groteszknek érezte az egészet,
hogy néha nevethetnékje támadt tıle.
Csendesen indult a délelıtt, a nık nem voltak erıltetett hegyjáráshoz szokva Péter fiai
könnyedén haladtak az élen, ık az apjukkal gyakorta megmászták ezeket a meredekeket.
Útközben Lajos Ildinek magyarázott a terület geológiai keletkezésérıl, az itt található
leggyakoribb ásványokról. Egyébként semmi lelkesedést nem mutatott a közös vendég, mint
nı iránt. Néhány órai gyaloglás után elérkeztek az egyik kövezı helyhez. Próbálták vallatni a
hegyet, de alig néhány apró hegyikristály került elı, elıttük sokan járhattak itt és sokszor.
Péter odébb ment, ha már itt voltak, elıvette a kalapácsot, és a majdnem függıleges
teraszoldalt végigütögette. Hullt az agyag, néha kiszakadt belıle egy-egy szakajtónyi darab,
de a mögött semmi nem volt.
– Meglehet – kezdte Péter –, nem tudjuk megmutatni a vendégünknek, milyen is, amikor
találunk valamit – Nekidöntötte hátát a földnek, és csapkodott oldalra, cél nélkül, csak
tehetetlenségének levezetésére. Jókora agyagdarabok váltak le, majd a rezgés elindított egy
nagyobb falrészt, ami majd combmagasságig hullt a férfi köré, alig tudott kimászni belıle. A
föld üregében nem volt semmi érdekes.
Dél elmúlt, mire visszaértek a Lajos házába. A nyitott kertajtón át beáradt a közeli erdı, a
kert, a falu virágoskertjeinek illata. A fiúk a lépcsın ültek, ık inkább a telefonjaikon
iterneteztek, a barátaikkal Facebook-oztak, majd az idısebbik elkérte Lajostól a gitárt,
néhány dalt el tudott pengetni rajta. Nemigen érdekelte ıket a nagyok beszélgetése. A
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társaságnak jólesett a fotelek kényelme, a szoba hővössége a kinti erıs napsütés után. Péter
várta, hogy mikor ér már ide Kata. A törmelék összesározta, hazament, hogy lezuhanyozzon,
nadrágot, cipıt váltson. Közben zsebébe tett egy ásványt. Ha már nem találtak, akkor
legalább lásson ez az Ildi valami szépet a hegy titkos kincseibıl.
Lajos megmutatta a házát az új ismerısnek. Olga remélte, hátha felenged Ildi meg Lajos
közt ez a néha kényszerőnek tőnı társalgás, talán, majd ha már nem a hegy kaptatóira
figyelnek.
– Látjátok! Ezt, ezt hívják nemes opálnak. Drágább az aranynál… – ért vissza Péter, és
kivéve zsebébıl az opált, Ildi tenyerébe ejtette. – Nemsokára ebédelünk. Mint mondtam, el
van intézve az ebéd.
Olga furcsállta ezt az ebéd dolgot. Vajon hogy intézte el? Volt valami spórolt pénze, és
most abból fognak ebédelni a közeli vendéglıben? Az nem lehet. Akkor hogyan?
– Még sose láttam ilyesmit – forgatta a kezében az opált Ildi, furcsa érzése támadt tıle,
még soha nem vett a kezébe ásványt. Látta a különbözı árusoknál, mégse ment oda, hogy
megfogja valamelyiket. Azok olyan mások voltak, mindenféle csillogó fém- s
üvegtálcákon… és mások voltak a győrők, fülbevalók fémbe foglalt apró kövei is. – Ma
szinte semmit sem találtatok.
– Erre két hete találtunk rá. Abban a nagy esıben. Kint maradtunk. Péter meg volt
bokrosodva. Csak ment, ment.
– Te meg utánam.
– Igen… utánad. Csapkodott az istennyila, szakadt az esı. Bırig áztunk. El is tévedtünk.
– Én voltam a hibás – nevetett fel Péter, mert közben a maga torz testére is gondolt: hibás
vagyok én többszörösen. – Ezt a hibát idézıjelben értsd! Nem éreztem az idıt, a teret.
– Az idıt én sem. Csak a teret éreztem. Mindig rájövök, merre kell menni. Még sose
tévedtünk el. Péter az óra, elég pontosan jár. Én a térkép. Két ázott ürge az idıtlenségben, a
térkép szerint.
– Na igen…, de akkor eltévesztettem az idıt. Annyit jártunk, hogy az órám – a fejére
intett. – megzavarodott. Azt ne higgyétek, hogy magam eltévedek, jártam már eleget ezekben
a hegyekben. – úgy érezte, Lajos igyekszik kisebbíteni az ı tájékozódási képességét. – Aztán
mint ma, nekiesetem a hegynek, hogy ha már azt se tudjuk hol vagyunk, ronggyá áztunk,
akkor szétverem a világot.
– Más is zavart benneteket. Téged is Lajos – jegyezte meg Olga az útra vitt pálinkára
utalva.
A két férfi elengedte az asszony megjegyzését a füle mellett.
– Rá is omlott vagy egy köbméter agyag – mondta Lajos. – …és ott volt mögötte, csak
nem látta, feküdt a sár alatt, káromkodott, a hegyoldalba meg ott egy fészeknyi opál. Micsoda
vak-szerencséje volt. Szedd is ki, ha már kikényszerítetted a hegybıl! – mutattam neki, mert
csak hasalt a sár alatt és káromkodott. Mindig ilyen bolond szerencséje van, csak veri a
kalapácsot a hegybe, az meg válaszol neki.
– Opál. Méz-opál. Szép – bólogatott Péter.
– Akár ott is maradhatott volna a föld alatt, ha több ömlik le – míg az asszony beszélt,
Pétert melegség töltötte el, érezte Olga hangjában az aggódást, de némi bosszúságot is. –
Végül ezért találtátok meg az opált. Ha visszafordultok, nincs opál. Nincs opál, nem
horzsolod össze a kezed, nem fázol meg.
– Olga, tudod, nem tévedek el, nem fordulok vissza. Sose fordulok vissza – Péter lágyan
beszélt, mint aki magukról szól és nem holmi kövezésrıl.
Az asszony alig észrevehetıen bólintott, értve, mit jelentenek férje szavai. A férfi tudta,
ez megértés, nem csupán rábólintás, belenyugvás az ı lángolásaiba, ismerte magát: a
legmegvalósíthatatlanabb álmaitól se fordul vissza, van is ebbıl elég vitájuk.
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Egy kis csend állt be. Péter feszengett. Jöhetne már Kata. Túlléphetnének ezen a
szerencsétlen kövezéses történeten, ami, mikor Lajossal felemlegetik egész jó, vidám
történet, de itt és most valahogy más íze lett az egésznek.
– Hát nézzetek rám! – próbálta tréfára fordítani a dolgot Péter. – Kész
hegymászóbajnoknak látszom. Rólam mintázták! Ma nem bírtam az iramot. Sokkal nagyobb
területet is bejárhattunk volna.
Ildi halkan sóhajtott. Neki elég volt ennyi is a hegymenetbıl. Nem ismerte még a barátok
beszédmodorát, várt, hallgatott, figyelt. Olga bosszús volt, kezdett kételkedni az
ebédrendelésben. A fiúk is megkérdezték már, mikor eszünk?
– Ezzel a fáradsággal lekaszálhattátok volna a füvet mindkét telken – legyintett, majd
Ildihez fordulva folytatta. – Köbméterszám lapátolják a földet, törik a követ meg magukat.
Aztán nem találnak semmit. Ma láthattad.
– A hit, drágám. A hit! A hit, hogy találunk, ma megtaláljuk. Hegyi-kristály azért mindig
van – közben lelki szemei elıtt megjelent a kert, a túlnıtt fő. – Holnap kaszálok – ígérte.
– Ildi, te el se tudod képzelni, milyenek ezek, mikor rájuk jön… A múltkor is! Vajda
Zolinak, beszéltem neked róla, van egy valódi aranyröge. Ausztráliából hozta, ott volt aranyat
ásni. Fel van az az aranyrög erısítve egy láncra, egy valódi aranyláncra. A nyakában hordja.
– Az a kabalája – szólt közbe Péter, mert ı fontosnak vélte ezt a kabalát. Gyakran
morfondírozott azon, hogy milyen jó annak, aki eljutott egy ilyen útra. Fel-felvillant benne a
gondolat, hogy erre ı is képes lenne, ha..., ha nem lenne a sok ha, ami pénzhiányt, betegségét
és fıleg a rendkívül nagy távolságot jelenti. Messze van. Ausztrália messze van.
Olga folytatta:
– Megtréfálta vele azt a két aranyásót – elmosolyodott, ahogy beszélt. – Betette a patakba,
ahol a kövek közt szoktak keresgélni. Aztán várt. Elkezdte emlegetni, hogy ezekben a
hegyekben aranybánya volt valamikor, s a gyorsviző patakok még manapság is nagyritkán
kisodornak ezt-azt…. Sokáig üldögéltünk a patakparton, Vajda várt, hogy végre észrevegyék
a rögöt. Már majdnem hiábavalónak tőnt a szándéka. Máskor elsı dolguk, hogy megnézzék,
fıleg nagy esızés után, hogy mit ad a patak, az áramlat hozott-e valami érdekeset… Tudta
ezt Vajda, hisz elmondták neki, azért is beszélt az aranybányáról, a gyorsviző patakokról,
hogy eszükbe juttassa: menjetek már a patakhoz. Azon a napon csak úgy mellékesen jutott
eszükbe, hogy nézzék meg, hátha a víz is hozott valami érdekeset. A Péter azt hitte, igazán
megtalálta. Nem mert hozzányúlni. Csak kiabált, ordított, hogy mindenki menjen oda.
Nézték. Nem nyúltak hozzá. Hihetetlennek érezték, de mégis ott volt elıttük. Jól
összevesztek. Majdnem egymásnak mentek a végén. Azt látnod kellett volna, mikor Vajda
felvette a rögöt, és ahogy kiemelte a vízbıl a lánccal…, ez a két aranyásó meg…
– Ha már így elárultál Ildinek – Péter jobban szerette volna, ha ez történet kimarad a mai
napból. Végül is jó adoma, de… – Valóban azt hittük, igazi aranyrög. Ki a csuda gondolta
volna, hogy a végén lánc van. Jól átvert minket.
– Még jó, hogy nem sodorta el a víz, akkor szitálhattuk volna a homokot le a folyóig –
zárta le a történetet Lajos, akiben szintén felidézıdött az akkori pillanat és ez az emlék
szégyenérzettel is járt, elárulta, ık sem mentesek a kapzsiságtól.

Folytatjuk…
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