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Ajánlott lapok
Börzsönyi Helikon
http://www.retsag.net/helikon/lap.htm

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
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/
KALÁKA
http://www.kalaka.com/

Bodó Csiba Gizella honlapja
http://bodonecsibagizella.hu/

Litera-Túra Mővészeti Folyóirat:
http://www.litera-tura.hu/

Délibáb – Cserhát
www.delibab-cserhat.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/
Kotaszek Hedvig honlapja
www.kotaszekhedvig.5mp.eu

Mercator Stúdió
http://www.akonyv.hu/

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

NAPÚT
http://www.naputonline.hu/
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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

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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HÍREK
Kiállítás

A Pápán megnyílt kiállítás még pár napig megtekinthetı

FÜZY-MOLNÁR ZOLTÁN tervezett kiállításai:
Vépre folyamatban van a kiállítás szervezése
Készül egy evangélikus templomokat bemutató kiállítás Cinkotára és Nyíregyházára
Sümegi Kisfaludy S. kiállításra – ez év szeptemberére
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HÍREK
Millenáris Könyvfesztivál, könyvbemutató író-olvasó találkozó, Könyvhét
A Millenárison dedikáltak:

Mester Györgyi az Ad Librum

Bodó Csiba Gizella Zsoldos Adriennel
és Árpáddal az Irodalmi Rádió pavilonjánál

pavilonjánál
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HÍREK
Millenáris Könyvfesztivál, könyvbemutató író-olvasó találkozó, Könyvhét
A Millenárison dedikált:.

Könyvbemutató, író-olvasó találkozó:

Pethes Mária
Egyszemélyes társasjáték
címő verseskötetének bemutatója volt a
Nyitott Mőhelyben. 2019. május 31-én

Holéczi Zsuzsa az Irodalmi Rádió
pavilonjánál

Fotó: Internet, Facebook
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HÍREK
Millenáris Könyvfesztivál, könyvbemutató író-olvasó találkozó, Könyvhét
Író-olvasó találkozó

2019. május 25. Perbenyik

Fetykó Judit:
Berti mg azok a dolgok…

*
2019. jún. 4. Nyitott Mőhely

Bak Rita
szerkesztı,
pedagógus

költı, mőfordító,
pszichológus
és

Payer Imre József Attila-díjas
magyar költı, irodalomtörténész,
újságíró, szerkesztı, egyetemi
oktató.

Fotó: a szerzık Facebook oldaláról
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HÍREK
Millenáris Könyvfesztivál, könyvbemutató író-olvasó találkozó, Könyvhét
Könyvhét
Jóna Dávid: Költıpénz c. kötetének bemutatója 2019
június 12-énvolt az Írók Boltjában

Péter Erika
Békéscsabán
dedikálta köteteit
*

Debreczeny György ezen a szép
napon c. Thomas Bernhard-breviáriuma,
Syporca Whandal illusztrációival, az Aj
Téka Kiadó gondozásában.

Debreczeny György június 15-én a Duna-korzón, az Aj
Téka Kiadó pavilonjánál
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RADA GYULA...................................................................................................................... 70
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VERASZTÓ ANTAL KÁROLY ................................................................................. 12, 124
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VIHAR BÉLA........................................................................................................................ 55
VIHAR JUDIT....................................................................................................................... 51
VINCZÉNÉ PÁLINKÁS ERIKA ........................................................................................ 80

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY
Virág csendélet, ceruzarajz, 21x29,7 cm
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BARANYI FERENC
A Szózat margójára
Az nem lehet,
hogy a cséphadarós gyalogosok
hiába rengették meg a kastélyokat
suta táborozásuk puszta hírével is.
Az sem lehet,
hogy a vörösbársony-süvegőek
hiába hímezték zászlaikra
egész létük fonalával:
a hazáért és szabadságért.
És az sem lehet,
hogy a népek hajnalcsillaga iránt menetelık
hiába virágozták fel a rézágyúkat
a karikára hulló esıben.
És az sem lehet,
hogy a vézna bırkabátosok
hiába hordták páncélvonattal
az „enyém” és a „tiéd”
hulladékhalmai helyére
a MIÉNK aranyhegyét.
És az sem lehet,
hogy a föld alatt gyülekezık
tőzhelyet, családot hiába reméltek
már végképp csak másoknak a föld felszínén.
És az sem lehet,
hogy a hamuszínruhás katonák
hiába példázzák a nekik idegen földben
a halál diadalmát
az enyészet felett.
Arról van csupán szó,
hogy a puhaságra serényebb gyermekek
– miután nem a legnyerıbb lapra tették fel
az erısebb, jámbor apák hagyatékát –
úgy méltatlankodnak,
mintha ezt a hagyatékot meg sem kapták volna.
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Pedig mindenki tudja,
hogy a hímes tojás
nem lehetett elıbb, mint a tyúk,
és hogy sültgalamb-postán sohasem érkezett
üzenet a jövıtıl.
Legjobban az tudhatja mindezt,
aki az ég boltozatján
még kicsorbult ököllel is dörömböl.

BARANYI FERENC: Könyörgés apátiáért

http://mek.oszk.hu/02200/02296/

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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KRITIKA

MOSONYI KATA
A valóság nyelvi inkarnációja*
„Korunkban nem az a mővészet feladata, hogy
megnyugtasson, hanem az, hogy nyugtalanítson.”
(Alain Robbe-Grillet)

Papp Sándor Zsigmond elsı regényének, a Semmi kis életeknek (Libri, 2011) hısei
nagyrészt lakótársak, egy meg nem nevezett erdélyi város egyik lakóházának akár egymást
váltó lakói, sorstársai, a Törekvés u. 79-ben együttesen szenvedik meg a múlt század 80-as,
90-es éveit, ott éri utol ıket a Ceausescu-rendszer bukása (már aki túlélıje lesz az akkori
eseményeknek), mely után mindenki a maga módján kezd alkalmazkodni a látszólagos
szabadsághoz. A szerzınek elég egy napfényt alig látott zsebkendınyi belsı udvar
betonnégyszöge, a körfolyosó, a bőzös kapubejáró, a puskaropogás szerően csapódó ajtó
kellemetlen hangzása, néhány vágókép a szomszédos, kanyargó utcákból, egy-egy jellegzetes
hivatali helyiség, kínzóterem, rendezvény pillanatképe, hogy megjelenítse ifjúkora
kórtörténetét, saját szándéka szerint a diktatúra természetét.(Errıl a kultura.hu-n vallott,
2011. november 24-én).
A dohos falakból kipállik egy megkövült rendszer maradandósága, Közép-Kelet-Európa
bármely akkori színhelyével behelyettesíthetıen, nem egy, de több mondat a zsarnokságról,
ha úgy tetszik, példázatként. Az olvasót magával ragadja az irracionalizmus örvénye,
töményen éri a kor minden jellemzıje (a megfélemlítés, a besúgó hálózat mőködése, az
élısködés, az elfojtott vágyak és érzelmek…), mégse puszta mementóról van szó, hanem
mindez hús-vér figurákban testesül meg (más kérdés, hogy a szerzınek nem minden szereplıt
sikerült életszerővé tenni). A szétesett emberi kapcsolatokban, a tönkrement házasságokban
(Rudolf-Márta, Gondruék, Novák Eszter viszonyai) a hálószobában férj-feleség, nı-férfi közé
fekszik a párt vagy maga a besúgó rendszer. Mindezzel, hasonlóképpen kellı iróniával
megírva már találkozhattunk Grendel Lajos:Einstein harangjai c. regényében, és itt most
megelevenedik az Abszurdisztán c. kisesszé minden jellemzıje is. Mert a diktatorikus
rendszer abszurd helyzeteket teremt, melyeket átélni, túlélni, esetleg utólag ábrázolni
tragikusan vagy tragikomikusan, szarkasztikusan, az irónia eltávolító gesztusával lehet. Papp
Sándor Zsigmond több éven át alakítgatta, formálta esendı vagy éppen életerıs fiktív
hıseinek sorsát, teremtette meg azt a sajátos hangulatot árasztó („abszurdisztánul” szóló)
nyelvi közeget, melyben az akkori valóság ténylegesen testet ölthetett. A regény elsıdleges
értéke nem is a túlbonyolított meseszövésben rejlik, az részben kárára is van, hanem a
helyenként „brutálkomikus” nyelvvarázsában (krasznahorkais jelzı, igaz, saját mőveire
használva, de bizonyos értelemben helytálló erre a könyvre nézve is), a paradoxonokat
magában hordozó, meghökkentı mondatelemekben. Még konkrétabban: a profán gyakran
triviális hétköznapi szóhasználatába lépten-nyomon és következetesen beóvakodó szakrális
szókincs megjelenésében. (A könyv más nyelvre fordítóinak nem lesz könnyő dolguk.)
*

Korábban megjelent: a Vár Ucca Mőhely 35. sz.-ban.
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A szerzı a cselekményt arányosan három nagy szerkezeti egységre osztotta. A rövid
negyedik rész tulajdonképpen hagyományos epilógusnak tekinthetı. Az I-II. rész szereplıi a
diktátor halála elıtti zavaros idıszakban töltik be „küldetésüket” (31.o.), ahogy „a mitugrász
lakatos, ez a pótnáci” (22.o.), a patkány természető Rakucsinyec – egyébként a regény
legjobban jellemzett figurája – nevezi meg saját szerepét , hogy majd a rendszerváltást
követıen is a zavarosban halászhasson. A besúgásra kényszerített Schiffer Rudolf magánéleti
okok és fia (Balázs) „halála” után öngyilkos lesz, s épp az ı fia révén lép be a történetbe az
egész regényt átfogó cselekményszál, a disszidálási kísérlet, melynek okát, motivációját
azonban a szerzınek nem sikerült hihetıvé tenni. A disszidálás végkimenetelét részben az
olvasónak magának kell megfejtenie, ezáltal a regény krimi jelleget ölt, az olvasó valódi
(ok)nyomozóvá, fejszámolóvá válik. A III. rész már a rendszerváltás utáni korszakról szól: a
gyávaságról, ügyeskedésrıl, a múltból való haszonhúzásról, cinizmusról; egy végleg érték
vesztett, kirakati világról, „amikor a szavak már nem egyértelmőek, annyi mindent
jelentenek” (266.o.) Jelentıs szerep jut ekkor Kalcseknek, a ház túlélésre berendezkedett
gondnokának is, valamint elvarródnak a disszidálás történetének szálai, anélkül, hogy teljesen
feltárult volna az igazság. Mindenesetre izgalmas utánaszámolni, hogy Novák Eszter miképp
lehetett szerelmes elıbb Schiffer Balázsba, majd Gondru fiába, végül a Balázs apját
beszervezı tartótisztbe (az általa Rot Janinak nevezett) Zmeurába, s e kapcsolatok folytán
szinte fıhıssé lépve elı. Életének mozzanatai mentén zajlanak az események, anélkül, hogy
személyiségének nagyobb jelentıséget tulajdoníthatnánk. A regényre amúgy is jellemzı,
hogy benne mindenki fıszereplı, és senki sem az, ahogy ezt a cím is jelezte, valahol
mindannyiuk „semmi kis élete” jelentıs és egyben lényegtelen. A mozaikok végül talán-talán
kiadják a teljes képet, annyi bizonyos, hogy a forradalom után Zmeura és Gondruék jobbnak
látták elhagyni az országot, Kanadába, illetve Németországba menekülve. Valószínőleg
késıbb Eszter is követi Zmeurát. Elıtte azonban történik még valami, amit nevezhetünk
képtelenségnek is, vagy egy érzelmileg ellenkezı elıjelő Füst Milán-os motívumnak (a
Feleségem története záró képeire utalunk), ugyanis Eszter a megindokolatlan disszidálási
kísérlet után tizenegy évvel meglátja a zebrán a halottnak hitt egykori barátját, S. Balázst. Aki
tehát feltámadt?! Ha kellıen nyugtalankodunk a kérdés miatt, akkor lapozzuk végig újra a
regényt, még figyelmesebben, s meg fogunk lepıdni. Most aztán igazán, mivel a regény
sajátos nyelvezete ekkor még inkább feltárul elıttünk, valamint a 121. oldalnál járva, a könyv
harmadánál, valamiféle (az ókori eposzokra jellemzı) anticipációra bukkanunk Zmeura és
Rudolf hosszú párbeszédében. A regényben egyébként is számos rejtett elırejelzés található,
ezen a helyen pedig ott áll világosan, mégis sejtetıen, hogy a rendszer bukása után majd
sokan átplasztikázott arccal (a sebészeknek sok munkája lesz), álnéven ússzák meg múltjukat.
Ezek szerint Balázs nem halt meg a határon történt incidens utáni kihallgatáskor? Hiszen az
egyik verzió errıl szólt. Szülei nem ıt temették el? Erre nézve volt már sejtésünk a
farmerdzseki kapcsán; tehát a virágokat az anyja nem az ı sírjára viszi szorgalmasan?
Valószínőleg nem. Arra kell gondolnunk, hogy ıt is beszervezték, s a nevezett szakaszban
Zmeura épp ennek titkát akarja felfedni az apának, Rudolfnak, de az elhárítja ezt a végsı
szembesülést. Ennek elviselésére már képtelen lenne..
A regényben személyes drámák sora tárul fel, de nyelvileg sokszor paradox módon
brutális humorral, elemelve a történést a kétségbeejtı horizontálistól. Bohumil Hrabal vallja a
Zsebcselek interjúregényben (Pozsony, Kalligram, 1992, 45.o.) a következıt: „Az a
véleményem alakult ki, hogy a tragikus életérzés és a humor egymásnak ikertestvérei, útjaik
ugyanabból a völgybıl indulnak ki, és hogy a legtisztább drámaiság végsı soron ugyanazt a
lényeget fejezi ki, mint a triviális groteszk. Én ebbıl a skótzuhanyból vezetem le a két sík
ritmikus váltakozását.” Valami hasonló ok folytán rázkódik meg gyakran a nevetéstıl a
rekeszizmunk a regény olvasásakor, vagy éppen szorul össze a torkunk.
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A továbbiakban vegyünk egy kis ízelítıt ebbıl a „ritmikus” prózanyelvbıl, mely az
emberben feszülı gonosz és jó erık küzdelmét idézi meg, az élet teljességének
inkarnációjaként. A hrabali prózához hasonlóan e regényszövetnek is jellemzıje a triviális és
az emelkedett keveredése, a szerzı a profán szózuhatagba belerejti a szentség szókincsét, ittott komikummal főszerezve. Végsı soron igazán ez teszi élvezetessé és kedvelhetıvé ezt a
regényt. Papp S. Zsigmond Bodor Ádám és Tar Sándor prózáját nevezte meg, mint
ábrázolásmódjára leginkább hatót, a hatás tetten érhetı a furcsa névadásban, a
sejtelmességben is, de mint láttuk, a kör bıven tágítható.
A kiemelésre szánt részletek elıtt azonban tegyük fel újra a kérdést: vajon mi indította S.
Balázst, hogy disszidáljon, magával cipelve még két lányt is? Kamaszkori lázadás szülei vagy
a világ ellen? Ez aligha, hiszen akkor ı már legalább húszéves. És miért érez akkora
győlöletet Eszter a „feltámadt” Balázzsal szemben? Ha ugyan ténylegesen ıt látja a zebrán.
Ezekre választ a regénybıl nem kapunk.
És most nézzük ennek az izgalmasnak mondott prózanyelvnek a mőködését, melyben
csak elvétve találunk rosszul kattogó mondatot, álbölcsességet, banális szentenciát, mint pl.
ezt, a 35.oldalról: „Az élet épp az ilyen szívzőrök miatt eleven,”, vagy egy másik: „De hát az
unalom is olyan, mint a szerelem, csak akkor kezdjük értékelni, ha végképp elpárolgott”
(117.o.).A regény életterében nem létezik a boldogság. Hiába is keresnénk, mintha az
emberiségbıl párolgott volna el. Ritkán, egy-egy mellékalakban kapunk némi valós
emberiességet, de több semmi. (Sofja, Mecseki ápolója ad rá példát.) Novák Eszter ezt a
korral magyarázza. A szerzı mégse adja meg magát ennek a lélekölı létállapotnak,
nyelvhasználatában fel-feltörögeti ezt a vastag betonkérget, s a legkülönbözıbb
tárgykörökben képes megcsillantani a másik dimenziót is, hol „brutálkomikusan”, hol
lélekemelı humorral, iróniával. Legyen szó házastársi viszonyról, a pártfunkci belsı
gyötrıdésérıl, netán az elsıdlegesen fıszerepet játszó lakóház rajzáról (mert tagadhatatlanul
ironikus a Törekvés utcai lakóház jelképisége is: hétköznapi hısei egy tapodtat se jutnak
elırébb az élet értékesebbé tételében). Vagy a besúgó lelki vívódásáról.: „Rudolf egy
lendületre sosem tudott többet írni néhány oldalnál (…), a besúgáshoz is kell némi rutin (…).
A kegyelem pillanatai voltak ezek, a megtisztulásé. (14-15.o.) Vagy a tartótiszttel való
kapcsolatáról: „Hirtelen közel érezte magához a tisztet. Ahogy vezeklı a gyóntatóját, bőnös a
messzirıl jött megmentıjét” (117.o.) A metaforák is helyénvalóak, gyakran erıs nyomatékot
adnak a szövegnek: „A város bénultan feküdt alattuk. Mintha egy leterített vad lenne, amit
meg kell nyúzni, és kifeszíteni a bırét rettentés gyanánt. A szétszórt fények a sörét lyuggatta
sebek égı helyei. Onnan szivárogtak szét forrón lüktetı vérpatakokként a sugárutak (…).
Persze nem adja magát könnyen egy ilyen város. Érteni kell hozzá. Becserkészni, kivárni. S
még akkor se biztos. Hiszen még él. Hallotta a zihálását. Már csak tıle függött, hogy mikor
mozdulhat meg. De ı nem intett. Még nem adott kegyelmet. Részvét nélkül nézte, eltanult
közönnyel. (…) Csak az biztos, ami a keze között múl ki.” (249.o.) Így szemlélıdött Gondru,
a rendszer elkötelezett híve. Valamikor Bulgakov Volandja tekintett le hasonlóképpen az
alatta elterülı Moszkvára, csak ı szánalommal, mint aki biztos abban, hogy az ember
menthetetlen. A regény egyfajta megoldást kínál a Megtisztulás Hetével (297-98.o.), de
vegyük észre ebben is az iróniát!. Ebben a zőrzavaros világban eligazodni (a regénybeli
Astavian pópa szerint) „a diktátor és a szedett-vedett pártok után végre megint a Teremtı
segít, és akkor ez az ördög járta vidék egy kicsit fellélegezhet.” (294.o.) Ha ugyan!
A könyv számos kiváló részlete (mint a korabeli szokásos ünnepi felvonulás, a
forradalom pillanatai, az emléktábla históriája) közül kiemelkedik egy zseniálisan megírt
fejezet, a berlini tévések stábjának megjelenése a Törekvés u. 79-ben. (260-67.o.) Ez a rész a
stílusra és a címre vonatkozóan is rendkívül fontos, mivel ekkor hangzik el a
dokumentumfilm német rendezıjétıl a látszólag értetlenkedı Kalcseknek odalökött mondat:
„Értse már meg, maguk névtelen hısök a világ szemében.” Életük tényleg dokumentáltan
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semmi kis élet. De Kalcsek se marad adós. A kérdésre, hogy „Félnek-e még? Szokott ma még
félni?” , azt feleli: „Nem fél már itt senki. Legfeljebb a betontól.” E groteszkül ható,
cinikusnak tetszı válasz, mely miatt még a rendezı arca is megvonaglik, lényegi gondolatot
takar. Ugyanis „Kalcsek nagyon jól tudta, hogy már így fog félni élete végéig, mert
megtanították rá. Ahogy írni, olvasni vagy visszaforrasztani a diódát. És Kalcsek stréber volt,
már-már éltanuló.(…) Mert félelem nélkül is lehet félni.” S az idıs gondnok ekkor nem csak
a múlt rendszer szétrobbanthatatlan, lebetonozott városrészeire gondolt, hanem arra a
szabadságra is, melyet az itt élık, köztük ı se fog élvezni soha, mert azt csak a Berlinbıl
hozott, elérhetetlen eleganciájú fotelben lazán elhelyezkedı Hans birtokolhatja. A diktatúra
ezen a vidéken örökre bebetonozta magát, pilinszkys képpel élve (Infernó): kívül-belül a
poklokra lett lecementelve.

PAPP SÁNDOR ZSIGMOND: Semmi kis életek, 2011, Budapest, Magvetı Kiadó

Vadkacsa
Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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KASKÖTİ ISTVÁN
Mert én egy gondolkodó gyerek voltam!*
Nincs nekem, kérem, az öregedéssel semmi gondom, bár én nem kértem, nem sürgettem,
egyszer csak azt vettem észre, hogy megıszültem.
Na, mondom öregszem.
Rám settenkedett, ez van. Mit lehet tenni.
Egy percig sem hittem, hogy meg fogom úszni, mint a bárányhimlıt, mindenkire rákerül
a sor elıbb, vagy utóbb, de azért szeretnék még egyszer fiatal lenni... mondjuk, úgy olyan
hetvenes.
A probléma szerintem az, hogy a koromhoz képest túl korán születtem. Úgy tíz-tizenöt
évvel korábban. Nem mintha az életem elsı tízen - éveit feladnám, jó élet volt az, csak
késıbb kezdett a lét bonyolulttá válni. Gyerekkorom, többnyire a törvényszerő, tapasztalaton
al
apuló tanulással telt el, bár az iskola is némi szerepet játszott benne, de ha jól
meggondolom jó néhány, megoldhatatlannak látszó problémát is okozott.
A baj gyökere abban rejlett – szerintem - hogy alapjában véve egy gondolkodó, (a
feleségem szerint hülye) gyerek voltam. Született filozófus jelölt... Nagy jövı várhatott volna
rám az Akadémián, ha közben fel nem vettek volna a Színmővészeti Fıiskolára. Persze ami
tudott dolog, hogy színész se lett belılem, de az egy más történet, egyszer majd elmesélem.
Ahhoz idı kell, az egy igen zavaros ügy volt.
Kora gyerekkoromban nekem a tisztázatlan fogalmak és ellentmondó információk
okozták a legtöbb gondot. Az idıben volt a nagy ijedelem a filoxéra pusztítása miatt és
permeteztek is ész nélkül minden fajta méreggel. Mifelénk kevés szılı termett,
Csabagyöngye meg a saszla, bort nem csináltak, pálinka volt a nemzeti ital, szilva meg a
kukorica. Szılıt csak ettük, ha volt. Ki is volt adva, hivatalosan, az iskolában is kihirdették,
hogy a szılı mérgezve van és azt folyó vízben két percig kell mosni evés elıtt.
Folyó vízben!
Na meg vagyunk mi áldva, nem lesz szılıevés – gondoltam én – Kovácsháza határában
nincs folyó, csak egy piszlicsáré Szárazér, az is alig csordogál, ha az oláhok elzárják a
zsilipet. Okosok. Folyóvíz. Honnan? A Tisza vagy a Maros ide egy millió kilométerre van.
Egy kis csemegeszılıért? Nem is ettem én az idén szılıt, pedig Soltész Jani bácsi hozott egy
kosárra valót.
Ezt csak úgy példaképp említem, lényegében nem komoly téma, el is felejtettem az idık
során, csak úgy bukkant fel az emlék egyszer, nem is olyan régen, ahogy chilei szılıt
mostam... csap alatt! Folyó – Ontario tavi vízben. (Lehet, hogy a feleségemnek igaza van)
Se kutyabıröm se bibliám, / borbélymester volt az apám, / nem fıispán.
Írtam egyszer és igaz is az minden szavában. Borbélymester volt és én ott a füstös,
brillcream és pálinka szagú mőhelyben szedtem fel életem korai tudományát... hiteles, elsı
kézbıl származó élettapasztalatokat, ingyen és bérmentve. Hittem én azt tíz évesen. Miért ne
*

Kaskötı István: A látogató
http://mek.oszk.hu/18900/18974/
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hittem volna, hiszen az apám elnökölt a kovácsházi önjelölt parlament felett. Hogy aztán
késıbb, megdıltek az elvitathatatlan igazságok, – kivéve, ami nem – csak azt bizonyítják,
hogy gondolkodó gyerek voltam. Filozófus jelölt.
Fıleg hét végén, meg, amikor dologidıben nagyon esett az esı, megtelt a mőhely. Volt
ott néhány valódi kuncsaft is, aki hajat vágatni jött, de fıleg a szépszámú unatkozó férfinép,
aki azért ült össze – meg ülıhely híján a falat támasztotta – hogy a világ ügyeit megtárgyalja.
Órák hosszat. Jobb volt, mint a kocsma, nem került pénzbe s néha - néha még egy csatos
üveg is körbejárta, egy - egy jólelkő szeszmester jóvoltából.
Rézeleje, nem kár érte.
Én meg , ha nem volt iskola idı. Kisinaskodtam. Ami abból állt, hogy álltam az apámmal
szemben a forgószék baloldalán és mikor az ideje jött, kézre adtam apámnak az arcmosó
tálkát, meg elvittem, hogy az öblítıvizet a szennyes vödörbe öntsem. Hoztam a tiszta kendıt,
meg felsöpörtem a lehullott hajat, s ha minden jól ment kaptam egy fillér borravalót. Életem
elsı fizetett állása volt az, büszke is voltam rá.
És közben szívtam magamba a tudást, meg a dohány füstöt.
„Minden rossz, ami az emberrel megtörténhet a községházából ered”, volt az egyik fontos
igazság, amire még ma is jól emlékszem. Kerültem is én a hatablakos, sárga épületet, pedig
azon az oldalon, nem messze a felvég felé lakott egyik barátom, Soma Jóska.
Ha valaki a mőhelyben azzal kezdte a mondandóját, hogy „behívtak a községházára...”
mindenki elhallgatott, részvéttel hallgatták a tragikus történetet és a jegyzı, vagy a fıjegyzı
úr egyhangúlag lett felkérve, természetellenes aktus ismételt gyakorlatára, anyai
közremőködéssel. (Ennél finomabban nem tudom kifejezni magamat. Tíz éves koromban azt
hiszem, szó szerint idéztem volna.) A községháza és az urak egyenlı megvetés tárgyai voltak.
A közvélemény szerint – és én azt úgy fogadtam, mint a szentírást – minden úr gazember.
Különösen a gyütt-mentek. A kovácsházi osztályozás szerint háromféle úr volt. (Igazából
csak kettı, mert bár, Guttman Izzit a gabona magtárast urazták, de mégse volt úr, csak egy
zsidó.)
A gyütt-mentek voltak többségben, a fıjegyzı, jegyzı, az adójegyzı. Az iskolaigazgató,
meg három tanító, a postásné, Havasi úr a nagy - kocsmáros, a gonosz Hedvig a nyugdíjas
intézı. Ezek „gyüttek” Erdélybıl és a vármegye a szegény falu nyakába ültette ıket. Aztán
voltak még az urak, többé-kevésbé egy elviselhetıbb kategóriában, a két pap, a
nagytiszteletes meg a kispap (nem sok vizet zavart, sose hagyta Bodó nagytiszteletes
prédikálni, temetni járt a szegényekhez, ahol keveset fizettek.) A hangyás Nagy úr meg
Kercsák a segédjegyzı – ı már csak olyan alig-alig úrnak számított miután kopasz Tóth
bandzsa lányát feleségül vette. Csizmában járt és nem állotta beülni a borbélymőhelybe a
parasztok közé, politizálni. Ott volt még Zimmer doktor úr, de ı Mezıkovácsházán, a
szomszéd faluban székelt, akivel mellesleg nekem komoly nézeteltéréseim voltak.
Történt egyszer, ha jól emlékszem második osztályba jártam... hét-, nyolcéves lehettem,
valaki megállapította, hogy trachoma gyanús vagyok. Hazazavartak az iskolából és komoly
következmények kilátásba helyezésével, nekem Dr. Zimmerhez kellett mennem, vizsgálatra.
Hát mentem, jobban mondva vittek. Életem elsı orvosi rendelıje félelmetes benyomással
hatott rám, és ahogy Zimmer doktor kiszúrta a szememet én hasba rúgtam, mire ı, mire ı,
megfeledkezve a Hippocratic esküérıl lekevert egy nagy pofont és kijelentette, hogy a
piszok kölyöknek semmi baja és meg ne lásson még egyszer a rendelıjében.
A másik nagy „igazság” amit emlékezetem szerint senki se vont kétségbe, hogy a világot,
nem csupán a gonosz urak igazgatják, de azok ráadásul még zsidók is.
No, nem Guttman meg A másik nagy „igazság” amit emlékezetem szerint senki se vont
kétségbe, hogy a világot, nem csupán a gonosz urak igazgatják, de azok ráadásul még zsidók
is. No, nem Guttman meg az öreg Reichman azok a mi zsidóink. Én különben sem tudtam
elképzelni, hogy Richman bácsi a tizennyolc gyerek mellett még a világ igazgatásával is
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foglalatoskodjon. De ha egyszer... mi az, hogy egyszer? Ha azzal ismételten mindenki
egyetértett, kellett, hogy igaz legyen.
No, de majd a Teleki Pali elintézi a zsidókat – és a vita le volt zárva. Aztán a Teleki
elintézte saját magát. Láttam a Friss Újságban felravatalozva. Mindenki sírt... gondolom, a
zsidókat kivéve.
Valahányszor a nagy adóról esett szó – minden héten legalább egyszer – valaki mindig
feltette a nagy kérdést, mi a francnak ilyen kis falunak négy jegyzı meg két pap.
Most így, bölcs öreg fejjel meg kell adjam, volt benne sok igazság. Miért? Azért, mert jött
az erdélyi intelligencia színe-java, kellett nekik egzisztenciát teremteni. Arra való a
bürokrácia. Tartsa el ıket a paraszt. Nem?

Folytatjuk…

Híd alatt
Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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HOGYA GYÖRGY

AGYAGTÁBLÁK
„Az igazi történetfilozófia abban a belátásban
rejlik, hogy a végtelen változások és
zőrzavarok ellenére is mindig ugyanaz az
egyforma és változhatatlan lény áll elıttünk,
amely ma ugyanazt cselekszi, amit tegnap és
mindig: fel kell tehát ismernie minden
történés azonos voltát, s mindenütt ugyanazt
az emberiséget kell látnia, a sajátos
körülmények, jelmezek és erkölcsök minden
különbözısége ellenére is...”
(Schopenhauer)

…tulajdonképpen nehezen tudnám megmondani, hogy amikor az írás csontvázát —
gerincoszlopát, bordáit és végtagjait, tehát mondanivalóját és idézetekké merevedett
gondolatait— tapogatom, akkor valójában nem pusztán saját, csapdába esett lelkem kitörési
próbálkozásait rögzítem-e?
És persze nem csak az írással, annak „küldetésével” és mondanivalójával
kapcsolatban támadtak kétségeim — ugyanúgy nem tudok megnyugtató választ adni arra,
hogy mibıl is vagyok megalkotva; kinek, minek a lenyomata vagyok, s a bennem örvénylı
gondolathalmaz miféle törvényszerőségek szerint viselkedik.
Már feladtam a reményét annak, hogy megalkossam magam, elfogadom tehát, hogy
— miként az ısi agyagtáblákba vésett törvények — valamiféle késztermék vagyok; valaki,
aki képtelen megváltoztatni önmagát. Nagyon sokáig — sıt, titokban mind a mai napig —
önmagam megértésének katartikus élményérıl álmodoztam, ma már annak is örülnék, ha egy
kicsit közelebb kerülnék ahhoz a képhez, amely — a lelkemmel való meglehetısen mostoha
törıdés következtében — ismerıseim körében kialakult rólam.
Persze sokan vannak, akik különbözı okokból nem értenek egyet velem, vagy
egyáltalán nem értenek meg. És nyilván az, amit önmagamról képzelek, nem azonos azzal,
amit mások gondolnak rólam. De — ebben a tekintetben — nem is érdekel mások
véleménye. Az önmagam által maghatározott és kialakított énemet meg akarom tartani saját
magam számára, s megbékéltem azzal, hogy másoknak más is lehet a véleményük rólam.
Egy fátyol mögött élek, mely mögül nem látom tisztán az életet, pedig az élet hideg
tárgyilagossága kíméletlenül meghatározta a helyemet a világban.
Bármennyire igyekeztem (mennyire is?), be kellett látnom, hogy íróként sem vagyok
„életrevaló”. Kerestem a „helyzeteket”, hogy megélt dolgokról írhassak, ám az élettel való
találkozásaimat mindig csalódás kísérte, s bele kellett törıdnöm, hogy a helyzetek mindig
lesöpörtek a játéktábláról. Nem szabad tehát elhinnem, hogy képes vagyok olyasmire, amit
csak szeretnék.
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Nyilván szerepet is játszom néha, mégpedig abban a tévhitben, hogy magam
választottam a szerepemet, amelynek meg akarok felelni, holott talán valószínőbb, hogy mind
az elvárást, mind a szerepet, maga a környezet erılteti rám. Ennek megfelelıen általában
igyekszem a tárgyilagos és öntudatos ember szerepében mutatkozni, esténként azonban,
mikor fogmosás után fáradtan hunyorgó, rövidlátó szememmel a tükörben az arcomat
kutatom, be kell vallanom, hogy a mindennapok harcaiban szinte állandóan alul maradok.
Néha kedvesen zsörtölıdı tudálékossággal a gének, a múlt és az archetípusok
örökletességére fogom tehetetlenségemet és vélt megváltoztathatatlanságomat, de ez csak
apró, visszatérı félelmeim szemérmes takargatása, érthetetlen gyávaságom és még
érthetetlenebb háborgásaim egyensúlyban tartása, s talán… tudatlanságom leplezése….
Az írás viszont — bármennyire is hangoztatom csapda-jellegét — boldoggá tesz és
megnyugtat. Olyan kárpótlást nyújt, ami nem ér fel semmi mással: pillanatnyi eszmélést a
gondolatok tengerében…
Írás közben nem törıdöm azzal, hogy mindaz, amit leírok, önmagamon kívül jelent-e
valakinek valamit, és azzal sem fárasztom magam, hogy meghatározzam ıszinteségem
határait. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez a — mások által talán kegyetlennek vagy
kíméletlennek vélt — ıszinteségem többet árt nekem, mint használ, de hát ugyan mit
veszíthetek még?
És persze nem kötıdöm egyetlen mőfajhoz sem. A magány nem kötıdhet regényhez,
vagy esszéhez…, sem összefüggéstelennek tőnı jegyzetekhez…. A magány önmaga
határozza meg saját korlátainak kötöttségét és szabadságának szövetét…
Még az a „veszély” sem izgat különösebben, hogy valaki felfedezi bennem a
rokonlelket. Pedig alapjában véve nem szeretem azokat a rokonlelkeket, akik az „én”
szövegemben csupán önmaguk igazolását vélik felfedezni… azokat a rokonlelkeket
kedvelem, akik közös gondolatiságunkat fedezik fel önmagunkban… vagy közös
gondolatiságunkban fedezik fel önmagukat….
(Évekkel ezelıtt találkoztam egy fiatalemberrel, aki, amikor mondani akart valamit,
azzal kezdte: XY azt mondta, …ZZ szerint…, NN véleménye ezzel kapcsolatban….— és
hosszasan idézte XY-t, ZZ-t és NN-t. Eleinte hivalkodónak és bosszantónak tőnt, s már-már
rákérdeztem: — Neked nincs is „saját” véleményed? Ám valami megmagyarázhatatlan
tapintat és a lelkem mélyérıl jövı késztetés hatására inkább hallgattam, és megpróbáltam
odafigyelni, mit is üzennek nekem ezek a bölcs emberek. Úgy látszik, gondoltam, ennek a
fiatalembernek az a küldetése, hogy összehozzon velük. Vagy ha nem is velük, de azzal az
idézetekbe merevedett gondolatsorral, azzal az eszme-vonallal, ami ezt a jelenetet jelképezi.
S ez a fiatalember a bölcsek segítségével — vagy a bölcsek a fiatalember segítségével,
rádöbbentettek, hogy ha egyszer „elindulok”, akkor nekem nem kifelé, a világba, hanem
befelé, önmagamba, s nem elıre, a jövıbe, hanem vissza, a múltba kell majd haladnom.)
Néha én is úgy érzem, szükségem van önmagam igazolására. Az említett bölcsek, a
világ öntudatának meghatározói között olyasvalakit kell találnom, aki számomra
kétségbevonhatatlanul az egyik leghitelesebb letéteményese annak a gondolati
nyomvonalnak, amelybe az én kis lelkem is beleesik.
És elindultam „visszafelé”, a múltba. Megpróbáltam összeszedni a jelzıkarókat, a
történelmi romok között talált kis agyagtáblákat, amelyeket a Nagy Lélek hagyott maga után.
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Egyébként fel nem foghatom azt a spirituális ugrást, amely az emberi fejlıdés meddı
évtízezredei után „hirtelen” asztalra tette mindazt a tudást, amely adott idı óta uralja az
emberi szellemet. Hat-hétezer évvel ezelıtt egy új, fejlettebb — talán mutáns — agy jelent
meg1, s ez az új prototípus vésıdött be legmélyebben a fejlıdés nyomvonalába, megjelenítve
az újabb kori ember személyiségi meghatározottságát.
Feljebb emelt minket az értékek rangsorában, de pórázainkat megtartotta, nagyobb
szellemi szabadságot adott, de pusztán a kerítés korlátait vitte odébb.
Várható, hogy hamarosan olyan mérető szabadság részesei leszünk, amelyet az ember
képtelen elviselni: felırlıdik. Az örökké vágyott isteni szabadságot nem fogja elviselni, s rá
kell majd jönnie, hogy az isten, akit a szabadság elérése érdekében le akart vágni: az saját
maga…..
Bár:„Isten szereti a halottakat feltámasztani” (sza miti bullata irammu)
Ez a történelmi-szellemi kötöttség számomra érthetetlen, felfoghatatlan, és legfıképp:
idegen!!! Mert nem csak önmagam bezártságát és meghatározottságát tükrözi, hanem a
helyzetét és a világét is, amelyben élek.
„A mővész küldetése, hogy a titok legmélyebb alapzatáig hatoljon, ahol az ısi törvény
táplálja a növekedést”— idézhetné most a lelkes fiatalember Paul Klee-t.
A tudattalanomban lappangó ismereteket olyan adományként fogom fel, amelyekért
nem dolgoztam meg. Mélyfurásoknál a felhúzott fúrórudazat csigafúrójának kiborított
tartalmát megpillantva érezhet a szakember olyasmit, amit én érzek, amikor rátalálok egy-egy
— a laikus számára akár semmitmondó — számomra azonban mindent jelentı „kész”,
megélt érzésre, gondolatra. Nem kusza mitológia fogalmakról van szó, hanem az
archetípusok sajátos érzelmi tónusáról…
A „mélyfurásnál” Gilgamesig jutottam el, akinél végre — úgy véltem — „mindent”
megtaláltam:
„Mindent látott, hallott, tapasztalt — jelenvalót és régenvoltat;
mély kútforrása bölcsességnek: mindent tudott, mindent megértett;
átallátott minden homályon, a titkok sőrő takaróján,
átallátott hétszer hét burkon, mely elfödi a bölcsességet.
A rejtett írást fölkutatta, betemetett nyomokra bukkant,
emlékek rönkjét emelé ki a hajdankor özönvizébıl;
veszélyes, messze útra indult, melyre tudásszomj ösztökélte,
s midın megtért, úti kalandját idıtálló táblákra véste.”
Mindent látott. Mindent hallott. Mindent tapasztalt. S mindent megírt… több mint
négy és félezer évvel ezelıtt…. Mert Gilgames volt „az emberek legszelídebbike”. İ nem
emberek ellen harcolt, az ı ellensége a halál volt…., az ı célja a szeretet és a végtelen élet….
Talán éppen ı írta le elıször: „Látni fogják azt, akibe beleszúrtak”.
Mert már akkor sejtették és vágyták az emberek megváltójának létét. Akkor még
Dumu-zi volt a neve, az Örvény Fia, vagy pontosabban Dumu-zi-abzu, az Örvény Valóságos
Fia. Mert elıször volt az örvény, és az örvényben, az ıskáoszban benne volt minden…
És innen már nincs tovább.
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Eddig hatolhat büntetlenül képzeletem, ezen a küszöbön túl már csak isteni megérzés
vezérelhet…
Talán újabb kétezer év kell ahhoz, hogy a lény, aki majd önmagára ismer bennem, és
évezredeken át visszakacsintva annyira hasonlónak talál, hogy felvállalja közös történelmiszellemi örökségünket, közelebb kerüljön ahhoz az elsı értelmes emberhez, aki
meghatározója lett idıtlen közös lényünknek.
Amikor az Internetrıl „lehúztam” a Gilgames eposz különbözı változatait ( engem
nyilvánvalóan a legrégebbi, óbabiloni — „hattáblás“ és az akkád — „tizenegytáblás” változat
érdekelt), nem számoltam azzal, hogy a Google-nak köszönhetıen egy kattintással több ezer
Mezopotámiában fellelt agyagtábla szövege közé kerülök. Egy ugyancsak elenyészı
részüket, mint az Enuma elis, az Atrahaszísz-, Adapa-, Etana-, Anzu-eposz és hasonlók,
ismertem már. A rengeteg sumér2 és akkád eposz között azonban érdekes módon egy a III.
Ur-i dinasztia3 idejében élt szerzı feljegyzéseire figyeltem fel. A 10x10cm-es agyagtáblák
ékírásos szövegének fordítását egy ismeretlen végezhette, az anyag ugyanis nem szerepelt
sem a Rákos Sándor, sem a Komoróczy Géza, sem más ismert fordítók fordításai között.
Számítógépem segítségével kinyomtattam az idıszámításunk elıtt több mint kétezer
évvel élt La-taddár-ilu nevezető férfi meglehetısen zavarosnak tőnı jegyzeteit, hátha sikerül
ıket egy összefüggı szöveggé varázsolnom. Sajnos — és úgy gondolom, ez nem a fordító
hibája —, meglehetısen hiányos történet állt össze.
A sok próbálkozás és szöveg-illesztés közben azonban feltőnt valami, ami számomra
talán fontosabb, mint maga a történet: La-taddár-ilu, a III. Ur-i dinasztia kitanult írnoka
meglepıen hasonlóan gondolkodott, mint én. Szövegfoszlányainak bizonyos részei
meglepıen eltértek az akkor szokásos stílustól, ám ugyanakkor nagy részben lefedték saját
lelki megnyilvánulásaimat; néha összefüggéstelenül jegyzetelt, mintha ı is egy fénynyalábra
várt volna, amely megvilágítja saját szövegeinek összefüggéseit.
Egyszóval rokonléleknek tőnt.
Ennek a férfinak — aki feltételezésem szerint a többi sumértıl eltérıen valószínőleg
nem volt zömök és kopasz (miként a „hegyi legény”4 akkádok — akik ugye göndör hajat és
szakállt viseltek — sem voltak mind ostobák és ellenségek) — a feljegyzései éppúgy
nélkülöztek bármiféle „célt”, mint az én saját megjegyzéseim. Nem naplónak szánta ıket, és
nem is regénynek. Stílusa egyszerő, gondolatai könnyen követhetık, és hasonlatai sem
nevezhetık különösen elvontaknak…(miként az enyémek sem), s talán ezért reméltem, hogy
a sok jegyzetbıl négyezer év után is összeáll a hiányzó láncszem, amely elvezet a hétszáz
évvel La-taddár-ilu elıtt élt Gilgameshez… akinek árnyékában ott húzódhat valamelyik
írnok ısöm alakja is…

La-taddár-ilu általam egyes, kettes, hármas és négyes számmal ellátott agyagtáblájának
szövege
„Apám a La-taddár-ilu = Istentıl ne félj nevet adta nekem. Máig sem értem pontosan
miért: A sumér aranykor idején, kétezer éves kultúrával a hátunk mögött, és több mint kétezer
istennel a nyakunkon, mi jelentısége lehetett? Szerencsére, pontosabban Nibada istennınek
hála, írnok lettem a III. Ur-i dinasztiában, melyet Ur-Nammu alapított, mintegy száz éve,
miután leverte a qutúk uralmát, s visszaállította Sumer nagyságát és dicsıségét. Írnoki
vizsgáimat kitőnıen tettem le, tökéletesen fordítom az akkád szöveget sumérra és viszont. (Ha
az írnok nem ismeri a »hegyi legény« akkádok nyelvét, miféle írnok?— szoktuk mondogatni
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egymás közt, utalva ezzel arra, hogy az írást mégiscsak mi, sumérek adtuk a világnak.) Már
minden jelet ismerek (még a legrégebbieket is), tanácskozni tudok a mesterek gyülekezetében,
sıt mi több, képes vagyok a leghíresebb jövendımondókkal is társalogni, hiszen ismerem a
máj5 titkait.
Írnok lévén rengeteg szöveget másoltam agyagtáblákra… talán már túl sokat is…, s
jelenleg „A nagy égbıl a nagy föld felé” címő munkán dolgozom, ami Innin istennı
története. Valójában szellemi találkozó a nagy Sarrú-kín lányával, En-hedu-ana-val, aki az
„Innin és Dumuzi az Élet házában” címő munkájával jóval megelızött engem. Ugyanazokkal
a gondolattal foglalkozott, és sok mindent hasonlóan értékelt, mint én. Csak reménykedem,
hogy Innin, istennırıl, és Dumuzi istenrıl, akit én csak az Örvény Fiának nevezek, mégis
tudok újat mondani.
Néha mégis elfog a kétség; vajon elmondhatom-e bármirıl, amit eddig leírtam: ez az
enyém? Mondhatnám, hogy a szövegeim írásában olvasmányélmények befolyásolnak — több
ezer agyagtábla teleírása és másolása után ki is csodálkozhatna ezen? — , ám az az igazság,
hogy alaposabban belegondolva, be kellett látnom, sokkal régebbi élményeim is lehetnek és
befolyásolhatnak, semmint azt korom (mármint éveim száma) vagy eddigi olvasmányaim
megengednék. Van bennem valami, ami nagyon ısi, nagyon régi, s nagyon is tudatos, csak
éppen nem az én tudatomat szolgálja, s nincs összhangban az én tudatommal…
Ilyenkor szembe kell néznem az estleges váddal… ó, jaj, mondjuk inkább így:
felmerül a lehetısége annak, hogy mindaz, amit itt olvashatsz, az nem is egy elme
szüleménye! (Milyen megalázó, mikor érdemeim említésekor kifog rajtam egy mondat….!)
Miként egyesek addig nem nyugszanak, míg az újszülöttrıl „be nem bizonyítják”
(szeme, füle, vagy arcvonásinak vélt hasonlósága alapján), hogy erre vagy arra az ısre
hasonlít, egyes nyughatatlan kortársaim is létkérdésnek tekintik majd, hogy bebizonyítsák:
amit írtam, azt ennek vagy annak az elıttem élt (esetleg kortárs) írnoknak a hatására tettem.
Az anya persze csendesen mosolyog… Csak enitu6 tudja, kivel hált a színarany
ágyban, amikor megjelent Dumuzi, hogy isteni küldetésének eleget tegyen…
Amikor tehát leírom a városunkba tévedt (?) Emberfia történetét, nem „tudatosan”
válogatom a mondanivalómat, hanem csupán az általam megtalált, titkos agyagtáblák
szövegeibıl próbálom kikövetkeztetni, mi is történt. Ugyanakkor valami „felsıbb”,
rendszerezı elv érvényesül a történetben, amelyet be kell vallanom, én magam sem ismerek
fel teljes valóságában, és az írásban is, amely mintha öntörvényően haladna, s nekem semmi
dolgom nem lenne vele, mint engedni a kényszerítı hatásának.
A gyanú akkor fészkelte belém magát, amikor észrevettem, hogy a levéltárban,
amelyben dolgozom, egy bizonyos „borítékot” feltörtek. Városunk levéltára — több tízezres
agyagtábla győjteményével — egyike a legnagyobbaknak. Szinte minden megtalálható itt:
En-temena elsı törvényeitıl kezdve a trónbitorló Uru-inim-gina „reformintézkedésein”
Lugal-zege-szi és az akkád Sarru-kín törvényeim keresztül a himnuszokig és más irodalmi
mővekig.
Különös gonddal törıdünk az itt elhelyezett agyagtáblákkal — a padlóban vízzel teli
vájatok biztosítják a levéltár páratartalmát —, s mivel kétnemzetiségő ország vagyunk, szinte
valamennyi „könyv” kétnyelvő (sumér és akkád) formában lelhetı fel. Az agyagtáblákat
agyagból, aszfaltból vagy nádból készült ládákban, dobozokban és kosarakban helyezzük el,
a kosár (pisan-bud-ba) pedig agyagcímkét kap, melyen feltüntetjük a kosár tartalmát A
katalógusok a címeket a mővek kezdıszavai alapján tartják számon. A különösen fontos vagy
titkos tartalmú agyagtáblákat azonban külön tokba helyezzük, melyet pecsétnyomóval
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hitelesítünk. Ezt a tokot lehetetlen felnyitni anélkül, hogy a tulajdonosa rá ne jöjjön. Egyrészt
a pecsét esetleges megsértése miatt, másrészt magát az agyagot sem lehet észrevétlenül
„kibontani” és újra „betapasztani”, mert minden kezdı írnok tudja, hogy az agyag, ha
megszárad, összemegy, tehát a tettes, miután — elolvasva a táblák tartalmát — újra zárta a
tokot, nem számol azzal, hogy egy idı után az új tok — a tartalmát képzı táblák miatt —
összeszáradás közben megreped.
S ellenırzés közben, a titkosított iratok között, éppen egy ilyen repedezett tokra
akadtam. Egy ismeretlen tamkárum7 különbözı jelentéseit tartalmazta…”

Jegyzetek:
1 — Új agy — A Microcephalin és az ASPM nevő agyfejlıdést szabályozó gének a szakértık szerint 14-60
ezer évvel ezelıtt bukkantak fel az emberi agyban. Az új ASPM-variáns azonban csak késıbb, mintegy 5 800
éve jelenhetett meg. Az emberiség 25%-a rendelkezik e génnel, azonban Európában és Közel-keleten
gyakrabban fordul elı, mint máshol. (lásd: newscientist.com)
2— Sumer — a sumer kifejezést használom, bár megjegyzem, a sumérok magukra nem ezt a nevet, használták,
hanem a Ku-Mag-Ari kifejezést, ami annyit jelent, hogy a tudás (Mag-Méh) „isteni fensıbbség” népe. Más
forrás szerint Mezopotámia déli részének elnevezését, a Kenger „nemes/megmővelt föld” szót vették át sumer
formában az akkádok, innen ered a sumer népnév is.
3 — III. Ur-i dinasztia — kb. i.e. 2111-tıl i.e. 2003-ig uralkodott Ur városában. Ur-Nammu, Sulgi, AmarSzin, Su-Szin és Ibbí-Szin voltak a királyai. Ezt az idıszakot nevezik a „sumer aranykornak”. Ebben az idıben
tökéletes hivatali szervezet épült ki, a sumer bürokráciát tekintjük mindennemő bürokrácia bölcsıjének.
Uralkodói támogatták a mőveltséget, ebbıl a korból szépirodalmi és tudományos szövegeket rejtı agyagtáblák
tízezrei maradtak fenn..
4 — „Hegyi legények” — Ironikus megjegyzés. Az akkádokat nevezték „a hegyek lakóinak északon”, a
sumerokat pedig „a völgyek lakóinak délen”. Mezopotámia déli részét ezekben az idıkben (Sarru-kín
királyságától kezdve „hivatalosan” is) etnikai kettısség jellemezte, így pl. az akkád Sarru-kín dinasztia uralma
alatt (2350-2150)„sumer és akkád országnak” nevezték. Ez alatt az idı alatt a sumerok nem olvadtak be a sémi
birodalomba, és késıbb, a sumer hegemónia alatt (III.Ur-i dinasztia —2111-2003) az akkádok sem adták fel
identitásukat. Olyannyira nem, hogy a III. Ur-i dinasztia néhány uralkodójának sémi neve is volt, ami a két
etnikum legmagasabb szintő együttélésérıl tanúskodik.
5 — A máj titkai — a jövendımondás legısibb formája a májjóslás volt. A májat tartották az érzékek
központjának, és az ember jövendı sorsa tükörképének tekintették. Különösen a birkamájból szerettek jósolni,
ezt különbözı részekre osztották, s mindegyiknek nevet adtak (trón, palota, ujj, szeméremtest, út, megálló stb.).
Késıbb már agyagból készült májmodelleket — kabittu — is használtak, amelyet ötven mezıre — „mennyei
szférára”— osztottak.
6 — Enitu — az akitu ünnepség befejezését jelentı szent nász nıi „fıszereplıje”. Szeplıtlennek (kadistu) vagy
isten menyasszonyának (enitu) nevezték azokat a szüzeket, akik a toronytemplom aranyágyán az istennel
egyesültek. A III.Ur-i dinasztia idején az istent természetesen a lugal (más korban a fıpap)képviselte.
7 — tamkárum — akkád kifejezés, eredetileg városról városra járó vásárost jelentett, a történet idején azonban
már a gazdag, pénzforgalmat és hitelügyleteket bonyolító kereskedıt jelentette, aki nemegyszer külkereskedelmi
és hírszerzıi feladatokat is ellátott.
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VASADI PÉTER
Esély
bárki legyen az, a kárára semmit.
se tenni, se akarni, se írni.
de akár egy nép is belebukhat
ha köp a dologra s lassan kiderül
annak a dolognak igazság a neve;
meghajolni a közakaratnak, elegánsan.
zörrenés nélkül járnak-kelnek
az emberek kisalakú vitrinnel
a szívük alatt. frigyszekrénnyel.
papja lehetsz vagy a rabszolgája.
ez attól függ, ki kuksol, ül
kelepel, terpeszkedik a vitrinben.
vagy mint a falminta, dereng csak.
a bróker milyen könnyőre veszi.
ami nem érdekli, az nincs. három
mobillal bővészkedik s kiabál.
a vörös Honda meg misézik magának
az útszélen. kétszemélyes. vadonat.
magasfarú. öntött fém a keréktárcsája.
a fiatalúrnak billentéseire vonul
az élet foszforzöld számok alá
szuszakolva, mint egy hangyaoszlop.
s vigyorog az úr.
a metró sikamos mőanyagszékein
keresztbe fekszik a kitaszított.
koszba mártva. ráncoktól varrottas
arca mögött befelé süpped a sötétbe
hol a Nap
megelızve ıt a szökésben, vár rá;
nyitva maradt utánuk a vitrin.

VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely
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KÖVES JÓZSEF
Hülye tréfa volt*
Fénylı kora délután volt, amikor belépett a Ketter kapuján. Három pincér is odapattant, még
a bejáratnál.
– A férjem nem volt itt?
Az egyik pincér, nyilván a fınök – magas, fekete hajú, a frizurája úgy volt kettéválasztva,
hogy Lysoform reklámnak is beillett volna – a fejét csóválta:
– Már elment a szerkesztı úr, megebédelt, és…
– És?– nézett rá az asszony dühösen.
– Elfelejtette kifizetni… Bocsánat…
Beljebb ment, mintha nem hinne a pincérnek. Körülnézett, a fák alatt szinte üresen álltak
az asztalok a fonott karosszékekkel. Egyetlen helyen ült egy fiatal pár, a hölgy fehér
napernyıvel védte magát. Az árnyéktól talán, mert ahhoz az asztalhoz nem sütött a nap. A
fıpincér udvariasan kihúzta az egyik széket, Aranka leült.
– Megölöm – sziszegte az asszony.
– Nem azért mondtam – rémüldözött a pincér. – Majd legközelebb kifizeti a szerkesztı
úr…
– Ugyan, maga, János tényleg azt hiszi, hogy ezért dühöngök?
– Hááát… Nem tudhatom, nagyságos asszonyom.
– Nem hát – enyhült meg némileg Aranka. – Tudja mit? Hozzon egy pikoló sört!
– Enni nem óhajt, nagyságos?
– Engem esz a méreg – morogta a szép hölgy. – Megölöm, komolyan.
– A mérget? – A pincér tudta, hogy a szerkesztı úr is szeret tréfálkozni, hát
megpróbálkozott a feleséggel is. De Aranka nem volt tréfás kedvében, egy legyintéssel
elküldte a dolgára.
Hamar megitta a söröcskét, intett a pincérnek. Lysoform úr odasietett.
– Írja a többihez, János! – mondta ellentmondást nem tőrı hangon. – Ha már az én uram
amúgy is tartozik, fizesse ı az egészet.
– Igenis, nagysád! – Ez a nagysádozás bosszantotta.
Fölkelt, összeszedte magát. Átmegy a Hadikba, biztosan Frici is ott van. Ha nem, akkor
legalább a spinék.
Egy villamos csörgı zajt keltve dübörgött a Horthy Miklós úton. Aranka megnézte, kik
szállnak le a megállóban. Egy nyúlszır kalapos férfi (istenem, ilyen tavaszban kalap!)
megnézte. Aranka kihúzta magát, rámosolygott a férfira, aztán belépett a Hadikba.
A páholy majdnem üres volt, Frici sehol. Megölés késıbbre halasztva, gondolta Aranka.

A kávéház szürke volt, kopott és igénytelen. Szélében feketézık ültek, elszórtan,
magányosan, vagy kettesével, hármasával a nagy üvegablakok közelében egyszerő
márványasztalok mellett, a világosságban, mindegy a medence körül lebzselve, a mélyvíz
körül… Habozás nélkül beljebb hatolt, olyan biztonsággal, mintha úgy ismerné a terepet,
mint a tenyerét. A kávéház mélye páholyokra volt osztva… Kifejezetten polgári volt. Olyasféle
helyiség, amely kizárólag a törzsvendégeire támaszkodik. A vendégek szemmel láthatólag
*

Megjelent: 2019. május 5-én a Népszava Szépszó rovatában.
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ismerték egymást. A feketézık szüntelen váltogatták a helyüket, átbeszélgettek, átültek
egymáshoz. A páholy közelében két öregúr sakkozott. A sakkasztal fölött tábla s egy gépírásos
papírlap fityegett, a legközelebbi verseny benevezettjeinek névsorával. Mindez kedvesen
idejétmúlt volt és vidékies.

A spínék viszont ott voltak. A két Böske is, Guthy meg Klugné, a futballbíró felesége,
szomszédasszony. És ott volt Becker Bébi is, Petschauer soros barátnıje. Meg Kondor Lici,
aki mintha ott is élt volna örökké. Melléjük telepedett.
– Te miért vagy ilyen zaklatott? – kérdezte Guthy Böske, a neves Soma lánya, civilben
Devecseri úr neje.
– Mert gyilkolni szeretnék – morogta Aranka. – Hazamentem, Frici nem volt otthon,
szerencséjére. De ezt a papírt találtam az ajtóban.
Retiküljébe nyúlt, és elıkotort egy miniszterpapírt. Írógéppel pötyögött szöveg volt rajta.
Arankairtási rendelet. Az „aranka” (herefogó gyomnövény) évenkint igen sok kárt
tesz… Ezért a mezıgazdaságról és mezırendırségrıl szóló 1894 : XII. t.–c. 51. §–a
elrendeli, hogy minden birtokos köteles a birtoka egész területén az arankát megjelenése után
azonnal alkalmas módon kiirtani.
Az általános irtást az elsı kaszálás elıtt, legkésıbb junius 15–ig el kell végezni.
Bár dühösen villogott a gyönyörő, sötét szeme, elmosolyogta magát. Körüladta a papírt, a
rávetették
magukat.
Bébi
hangosan
olvasta
tovább:
barátnıi
Az aranka (l. o.) a lucerna és lóherefélék élısködıje; pusztítására az általa meglepett
területet ásóval átforgatni v. petróleumos szalmával megrakva égetni szokás. Vasgereblyével
is lehet irtani az arankát, ha e munkálatokat legkésıbb a virágzás kezdetén végezzük.
Mindenekelıtt az aranka-fészkeket kaszáljuk le és távolítsuk el, a kiszáradt fészektarlót pedig
a gereblye pár percig tartó ide–oda húzásával jól megkeféljük, miáltal az aranka kipusztul
anélkül, hogy az anyanövény elveszne.
– Jól megkeféljük! – visított fel Lici. – Ez nagyon jó!
– És herefogó... herefogó aranka – sipította kellemetlen, magas hangján a futballbíró
neje, a másik Bözsi. – hát.... hát...
Aranka kicsit enyhülten, kicsit kényszeredetten velük nevetett.
– Ilyet csak a te férjed tud kitalálni – nevetett Guthy Erzsébet.
– Igen, de velem ne szórakozzon! Megölöm!
Összehajtogatta és eltette a papírt.
Éppen ebben a pillanatban lépett be az író, a híres Aranka férje. Lomhán, imbolyogva
cammogott, közben odasandított a nıi asztalhoz, de éppen csak köszönt a spinéknek és sietett
tovább az örökre foglalt páholyhoz, ahol jelenleg egyetlen álhírlapíró tartózkodott, no meg
Béka, a költı és író, akinek már jelentek meg elég jó munkái is. Furcsa gülüszeme miatt
mindenki Békának nevezte, vagy a keresztnevét elferdítve Undornak. Aranka is gyakran így
emlegette, pedig neki bizalmasa volt, titkai tudója – ha nem is a minden titkoké.
– Maga hülye! – kiáltott a férje után Aranka. – Jöjjön csak ide!
Karinthy messzirıl vigyorgott, és kicsit gunyorosan meghajolt.
– Felséges asszonyom –, hódolatom… Csak nem történt valami kellemetlen?
– Maga barom! – lobogtatta a levelet Aranka. – Ezért még számolunk.
Frici legyintett, beljebb ment a páholyhoz. Üdvözölte az ott lévıket, de nem ült le,
átcammogott a sakkasztalhoz, a zöld viaszosvászonra festett táblán felállítva várakoztak a
figurák. A mester vágyakozva nézte a világos bástyát, mintegy szuggerálva, jöjjön egy
ellenfél. De ellenfél itt csak a felesége volt. És nem a sakkban.
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A feleség visszaült a helyére, ahol Bébi éppen azt mesélte, mit jósolt neki egy pesti
látnok.
– Ki a legjobb jósnı? – kérdezte Aranka kíváncsian. – Már két hete is szó volt itt a
jövendımondásról, kíváncsivá tette. Hátha valaki belelát a lelkébe, és megmondja, amit a
pszichológia sem tud. – A Váci úti?
– Dehogyis – mondta Becker Bébi. – Hiszen azt meggyilkolták! Nem olvasol újságot?
– Biztosan átlapoztam.
– Budán is van, a Varga bácsi. De ı inkább idıjós és mindenféle mőszerekkel dolgozik.
Kedves, fehér hajó öregúr, de én nem mennék hozzá. Mondd, mire vagy kíváncsi?
Aranka a sakkasztal felé mutatott, ahol a nagy humorista egyedül játszott mindkét színnel.
– Szerintem még így is csal, hogy nyerjen – morogta az asszony. – Szóval leginkább arra,
mi lesz kettınkkel... Meg hogy a rossz elıérzeteim...
– Van az Izabella utcában is egy asszony – szólt bele Lici. – Nagyon népszerő, sokan
járnak hozzá. Fedáknak, Alpár Gittának is jósolt.
– És bejött?
– Korai most még megmondani. Hanem a legjobb a Silbiger Boriska. Nem egyszerő jós:
grafológus is. Aki valaki, csak hozzá jár.
– Róla hallottam – derült fel Karinthyné. – De ıt állandóan elítélik. Meg túl gyakran
váltogatja a lakásait.
– Viszont hozzá jár Dajbukát, Endresz, Baktay Ervin, Dobay Lívia ... Zsazsa nála is volt,
nemcsak Hettlernénál.
– És Ferenczy Sándor! – toldotta meg Klúg Bözsi. – Azt mondta, babonás tisztelettel
figyeli a nı tevékenységét.
Na, erre már felcsillant a pszichológus asszony szeme.
– Ferenczy is? Akkor ıt keresem meg. İ nekem garancia. – Átkiabált a sakkasztalhoz. –
Frici, eljön velem?
– Hová, Aranka?
– Jósoltatni.
Karinthy visszatette az asztalra a világos futót.
– Mire kíváncsi?
– A jövımre.
– Na, arra én is kíváncsi lennék. Meg a múltjára is.
– Semmi köze a múltamhoz, maga a jelenem. Elkísér?
Csakhogy közben jelentkezett egy sakkpartner. A férj inkább ıt választotta.
– Menjen a fenébe, még úgyis számolunk. – Azzal a Békához fordult.
– Maga fog elkísérni, Andor.
A Béka engedelmesen felpattant.
– Máris, kedves...
És boldog volt, hogy kísérheti ezt a keleties szépséget.
Villamosra szálltak, Aranka leült, Béka állva maradt, és kicsit lefelé fordítva békaszemét,
gyönyörködve nézte az asszony ívelt szemöldökét. Perzsa hercegnı – gondolta. Ahogy a férje
mondta neki: kiszámíthatatlan és sohasem unalmas… nem tudható, hogy mi lesz a következı
lépése. Mint amikor egy vadász párducra vadászik, és ráfogja a nıstényre a fegyverét, de az
csütörtököt mond. A párduc ráveti magát, de verembe esik. És a vadász utána ugrik késsel a
kezében. Ott harcolnak, életre–halálra, menekülés nincs. Az egyiknek bele kell döglenie.
Béka – bizony – beledöglött volna. De ı csak bizalmas maradhatott, szárnysegéd. És tőrte
Zuchmant, tőrte Déryt, s ki tudja, még kiket. Talán Adyt is, bár akkor még nem ismerték
egymást.
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A jósnı, a legendás Silbiger Boriska, egykori medika egy pesti bérházban fogadott.
Amikor becsöngettek, vörös hajú nı nyitott ajtót. – Most éppen nincs nála senki – mondta –,
mindjárt megkérdem…
Az ajtó félig nyitva maradt, látták és hallották, hogy a vörös nı bejelenti, mire a jósnı azt
mondta: – Vezesd be, kiskutyám. De csak ıt. Az embernek adj valami olvasni valót odakint.
Béka tétován ránézett Arankára, aki egy szempillantással jelezte, hogy a kísérınek kívül a
helye.
Érdekes, csinos asszony – vagy lány – volt ez a Silbiger Boriska. Kicsit negroid vonásai
biztosan fölkeltették a férfiak érdeklıdését.
– İ a kutyám – mutatott a vörös nıre –. Na, igen... így kellett elneveznem... valóságos
kutya. — Silbiger Boriska felnevetett, a vörös hajú nı merev arccal áll mellette. — Képzelje,
én ülök itthon, ı színházban van, nézem erısen a fényképét, egyszerre nyugtalan lesz, hirtelen
felugrik, otthagyja az elıadást, jön sietve haza… . Hívtál, Boriska!... Pedig csak a fényképét
néztem, hát nem kutyát…. De kutya ... Boriska arcán mosoly szaladt keresztül: — Alig kell
beszélnem, mindent megért... Szóval maga az? – nézett a papírjaira, majd föl, Arankára.
Rengeteg iratféle feküdt elıtte az asztalon. – Sokat hallottam már magáról, doktornı. Mire
kíváncsi?
– Mindenre.
– Üljön le ide, Karinthyné…
– Aranka vagyok.
– Jó, Aranka… Üljön le, és írjon valamit. Akármit, ami eszébe jut. Csak pár sort.
Aranka leült, belemártott a tollat a kalamárisba. És írt. Minden szavad, igérésed hazug/
S háborító, dacos, nagy meztelenséged/Örjít, lázít,/Dühít s meggyız, megtör, aláz,
csókoltat,/
Jaj, szégyenlem, nagyon szeretlek Téged/ S a vállad, a vállad.
Boriska átvette a papírt, figyelmesen végigolvasta.
– Ady. Akinek maga volt Arany. Tudom. Csak rövid ideig volt a szeretıje.
– Nem, nem voltam a szeretıje – rázta fekete fejét Aranka. – Incselkedtem vele,
vetkıztem is neki, mert kérte… De ı már beteg volt. Arany rajongott Bandiért, de nem
szerelmet, csak szép verseket várt tıle.
– El kell hinnem – mondta a jósnı eléggé hitetlenkedve, és mélyen belenézett vendége
sötét szemébe. – És a festı?
– İ kérésemre néma is…
– Másoknak csak süket. Értem. Beszéljünk a házasságáról?
– Beszéljünk. Sokat veszekszünk, de megvagyunk, amíg szabad is vagyok mellette.
– Csakhogy – Boriska kinézett az ablakon, mintha a bárányfelhıket bámulná –, csakhogy
ön nem lesz szabad, mert az ura ápolásra szorul majd. Nagy mőtétet sejtek. Külföldön…
– Külföldön? Furcsa. És én?
– Akkor ott lesz mellette. Akkor már csak mellette lesz. Túl még egy vad szerelmen. És
túl egy furcsa baleseten. Mintha… mintha egy nyaralásban… talán… talán kizuhan
valahonnan…
– Nevetséges! – csattant föl Aranka. Tényleg hinnem kell magának, Silbiger?
– Nem kötelezı – volt vállat a jósnı, és megint a papírokat nézte. Aranka meg ıt. Nem
így képzelte el a budapesti Pythiát, és ez a félhomályos lakás se Delphoi volt.
Se varázsgömb, se kávézacc, se kártya. Csak az írása, legfelül.
Silbiger Boriska ismét elmélyült a sorokban, azután azt mondta:
– Kérem, Aranka, írjon még valamit!
Plagizált. Amit a férje írt hozzá egyszer. Te buta, furcsa, édes és rettentıen keserő,
aranyos és szép és csúnya és tehetséges, nyugtalan, te, te nagy, nagy baj és öröm a világon,
nagy szerencsétlenség az én szegény fejemben. Ezt írta le, hirtelen ez jutott eszébe.
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Pythiának pedig ez: Nagyon okos nı, és nincs saját gondolata. Ennek oka van.
Elmélyült a szövegben, majd váratlanul azt mondta:
– Kérem, adja ide a kezét!
Bıhm Aranka engedelmesen a bubifrizurás jósnı kezébe fektette tenyerét. Hosszan nézte,
aztán szinte rémülten elengedte az ápolt kezet.
– Nem…
– Mi az? Mit vett észre…
– Nem… Nem tudom. Ez nem lehet.
– De mondja csak meg… Rémes?
– Nagyon rémes.
– Nem félek. Sose féltem.
– Halál. Kegyetlen halál. Messze… Valami rabruha. És háború…
– Ugyan már! – nevetett fel idegesen Aranka. Már sajnálta, hogy idejött. Felpattant,
kisietett az elıtérbe, a pénzt a kutyának nyomta a kezébe.
– Valami baj van? – pattant fel meglepıdve Németh Andor, a Béka.
– Semmi… Ez egy idióta. – És a férje hülye tréfájára gondolva megborzongott.
De a Hadikban, a törzsasztalnál már azt mondta nevetve a barátnıknek:
– Képzeljétek! Valami börtönfélében fogok meghalni. Mit szóltok ehhez?
A többiek kényszeredetten nevettek.
– Na, akkor addig is igyekszem még egy kicsit jól élni.

Szabadság híd
Fotó:FÁBIÁN MÁRIA
Honlap: http://mfabian.5mp.eu/web.php?a=mfabian&o=GFChwjCkke
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SITKU RÓBERT
Morajlás
Távolabb vagy tılem,

és nem lát és nem hall,

mint a hegyek csúcsa

az érintés tompa,

és közelebb vagy, mint

érzékei csupán

az erek a testben;

csak lefojtott magok;

fel-alá jár bennem

mert elnyelte régen

a könnyedség súlya -

a sötétség gyomra -

hány szín kell még hozzá,

s fény nélkül hogyan is

hogy mindezt lefessem?

lehetnek hajnalok?

Lényem olyan fáradt,

Távolabb vagy tılem,

mintha éjjel-nappal

mint tudod vagy véled

egy bánya vak gyomrát

és közelebb vagy, mint

tárnám fel egyedül,

azt hinni vagy képes;

s kezemben a csákány

a lépés úgy tiéd,

megharcol a fallal;

ha te magad léped -

tenyerem hol ernyed,

a folytonos nem-bıl

hol nyelére feszül.

így lesz lehetséges.

Távolabb vagy tılem,

Úgy nézem az eget,

mint fénytıl a mélység,

mintha láthatnám ott,

mint az óceánok

hogy ki vagyok, miért,

sötét, dermedt alja;

mert közel a távol;

hol nem születhet meg

és megtudok mindent,

az izzó fény-éhség,

ha mindent elmondtam,

ha mélyén a szennyet

mit megtudtam róla,

folyton felkavarja;

s ı is, önmagáról.
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KARAFFA GYULA
Esti félhomályban...
a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lestem lemaradt utánam
lemaradt ahogy lemaradt már más is
tán így érezhet gyurka meg tamás is
a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lesve magamra találtam
nem nıttem nagyra középszer maradtam
bár láttam többet szebbet is magamban
mást is láttam az esti félhomályban
minden arcot akit csak eddig vártam
és egy sem volt szebb mint a magam arca
s mert ráncot érlel minden ember harca
már érett ráncos nekem is az arcom
bár gerincem még egyenesen tartom
de egyre jobban a földszagot érzem
az angyalok is lassan jönnek értem
a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lestem lemaradt utánam
földszag főszag enyhe dohszag áradt
íme én is megleltem hazámat

KARAFFA GYULA: Tartozásaim győlnek… Nagyoroszi, 2015, Runner Méfia Kft

34

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

BODÓ CSIBA GIZELLA

Ady 100 éves magánya
„Sem rokona,
Sem ismerıse
Nem vagyok Senkinek
Nem vagyok Senkinek!”

Milyen Csalódás után e nagy szavak, minı csüggedés, lemondás, keserőség, vád?
Vagy minden együtt? Vagy csak szavak egy másnapos hajnal után?
Mert ez nem úgy szól, mint Jézus kérdése;
„ki az én Anyám,
Kik az én Testvéreim?!”
Vagy lehet, hogy éppen úgy, de két nihil között amire elindul a láthatáron a vörös
napkorong?
Gondolataim futtattam én is ifjúságomon, ahol zászlóra írtam volna e szavakat,
szavaidat, mintha én is ezt kiáltanám – az Úr 1956 esztendejének egy hajnalán (amikor ezt
nem az Úr esztendejének hívták!) – „csak” ifjúságom dac-szózata mondatta velem;
„Sem rokona,
Sem ismerıse
Nem vagyok…!”
S kicsivel késıbb már a vers folytatása emelte fel fejem;
„Vagyok mint minden ember fenség
Észak fok, titok, idegenség …”
Igen, ez a zászlóra való! A felemelt fejő alattvaló bennem mélyen megjegyeztette Apám
szavait; sohase tagadd meg a családodat!
Ma sem felejtem el, túl a hetvenen ez is kıbe vésett intelem!
Óh Ady, milyen száz év magány mondatta Veled, miért húzott, marcangolt a rettenet?
Egy rossz lépés, kibicsaklottál Te is, mint milliók és milliók, de feltetted végül is a királyi
kalapot; „Vagyok mint minden ember. Fenség!” Így sétálj hát mindig át Párizson, hová
„tegnap beszökött az ısz” – ma elfognák mint határsértıt – haladunk utánad száz év multán

35

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

halálodon elgondolkodunk s többes számban így fogalmazunk; - „Vagyunk!, mint minden
ember, Fenség, Észak-fok, titok idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény!”

„Világörökség”
(Philip Cousto – filmje hatására)
Afrika partjainál egy kis sziget,
hol hajók kötöttek ki áruikkal,
hol hatszáz éve már portugálok
építettek erkéllyel könyöklı házakat,
s a kényelmet adó lakhelyek alatt kis „cella-lakokat”,
melyek a két méter szélességet nem nagyon lépték túl,
ablakon rács szeletelte az apró fényeket,
melyek kifordultak attól mit láttak odalenn.
A kétméternyi helyen a kontinens ıslakosai,
fekete emberek néztek maguk elé hónapszámra,
kiket szinte levadásztak, vagy elraboltak,
vittek napszámba, itt ıriztek kezén, lábán
vas bilincsben míg ketrecekbe nem terelték,
hogy elszállítsák a rabszolgapiacra.
Már az is enyhet adott számukra,
hogy kiléphettek a levegıre.
Goree ez a kis sziget.
Ma nézheted – az Ózonon, mint „Világörökségedet” s érzed,
hogy a gyomrod émelyeg.
Kétszáz millió embert vittek el a hajók
földjérıl, népétıl, férjétıl, asszonyától,
senki ıket nem kérdezte meg.
A gyerekeket éjjelre sőrőn fektették a földre,
mint a heringeket.
Méltósága is annyi volt annak,
ki egész nap keményen robotolt,
bilincseivel húzta a vasgolyót,
már az is remény volt, hogy tengerre száll,
s nem érzi majd az ürülék szagot,
- a pestis e helyrıl származott,
s kígyózott be hajók fenekérıl,
rabszolgák fekete seregétıl,
kiket elnyelt az Új-Világ,
bányák pokla, földek gyapja, a rabszolgaság.
İrzıik, befogóik portugál katonák, holland urak, franciák,
– a Goree szigeten változtak a tulajdonosok,
„elhajóztak”, pusztultak az ıslakosok,
- a kis sziget egy kikötı volt csupán ...,!
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Ma ezer ember él ez emlékeken,
Már nem vadásszák, már fegyvertelen
A néhány fehér látogató. „Világszégyen” inkább így írható.
Örökségünk ez is a szépségek között,
De itt a lét csak földre köpött,
Vasat vert ember és ember között.
E kis sziget látogatható, ahonnan elment a kétszáz millió
Vasba verve, embertelenné téve embertelenbe,
Ki büszke erre?
Régen volt! Nagyon régen volt.
Arra-felıl indulnak új hajók,
Az új utazók lába nincs vasba verve,
De jönnek e másik nagy „szigetre”,
Ladikok, bárkák gyakran veszve,
A tengerek nem állnak megmerevedve,
Hogy Istenem most miért??
Most szabadok vagytok,
Miért teszitek meg azt az utat,
Mit ıseitek nem nyugvó szelleme mutat,
Miért hiszitek most jó világ vár,
Százezer emlék Goreenál,
„Biztos kikötı” ha lefordítod,
Ne hagyd el, ne hagyd ott!
Afrika Te kérd a kártételeket
Az Új-Világtól mit felépített
Százezer ısöd, ne feledd;
Neked kell védened földjeidet,
Emberibb életed itt keresed?
Mutasd meg
„Világörökségedet”!
Közös múlt? Közös lelkiismeret?
Goree;
Békés kikötıd ma békés… ,
Békés kikötıdbıl fehér vitorlák
Messzire ne menjenek!
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PETHES MÁRIA
Messzi évek illata
Naplórészletek
a bokron megfagyott rózsa
amikor érintem hogy
védelmembe vegyem
üvegszirma megvágja kezem
hány év hónap hány nap
perc illata van még hátra
az észbontó szerelmek ápriliságig
a semmibe süllyed az idı
versemet a Tó tükrére írom
gyorsan átfutja és törli a szél
a vonaton kedvenc zenéimet
hallgatom a fülhallgató kizárja
az utasok fecsegését a telefonálók
bı lére eresztett unalmas locsogását
így a három tenor nyugodtan operál
a szívemben

Forrás:
PETHES MÁRIA: Messzi évek illata
Naplórészletek, Agárd, 2019, AlkoTóház
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TÁTRAI S. MIKLÓS
Az alagút titka
Lajos sietıs léptekkel igyekezett a lépcsın, majd az aluljáróban, a nyolcadik vágány felé.
Tizenegy perc volt még indulásig, nem kellett attól tartania, hogy lekési a vonatot.
Gyerekkora óta megszokta a pontosságot, talán örökölte apjától, aki oly sokszor hangoztatta:
én még soha nem késtem el sehonnan. Sosem vitatták ezt a merész kijelentést, hiszen honnan
tudhatták volna bizonyítani annak igazát, vagy éppen ellenkezıjét. Tény, ami tény: egyetlen
olyan eset sem élt emlékezetében, amelyben apja pontatlanságát tetten érte volna. Igaz, vele
is nagyon ritkán fordult elı, hogy a megbeszélt, vagy tervezett idıpontot nem tudta tartanai.
Ha csak rajta múlott, akkor inkább jóval hamarabb érkezett mindenhova, és türelmesen
várakozott. Aznap sem fenyegette komoly veszély utazását, hiszen délelıtt három vonat ment
Budapestre, teljesen mindegy volt melyikkel utazik. Az elhatározása azonban a kilenc óra
tizenkét perckor indulóra szólt, ezért azt akarta elérni. A pénztárnál gyorsan végzett, egy utas
állt elıtte, azután ı következett. Négy hónapja betöltötte hatvanötödik életévét, így csupán
helyjegyet kellett váltania. Kevés dolog van, amiért érdemes megöregedni – gondolta –, de a
kedvezményes utazás mindenképpen ezek közé tartozik. Kellemes meglepetésre a
kisasztalhoz tartozó négy ülés egyikét kapta, az ablak mellé. Vele szemben harmincharmincöt éves hölgy ült, éppen reggelijét fogyasztotta. Udvariasan köszöntek egymásnak,
egyikük sem érezte kellemetlennek a másik társaságát. Az elsı negyedóra olvasással,
rejtvényfejtéssel telt, közömbösen viselkedtek egymással. A kalauz érkezése érdekes,
mondhatni különös eseményeket indított el.
A kalauz elıbb a férfi jegyét kérte, majd Arankáét akarta kezelni, azonban elıtte látni
kívánta a kedvezményre jogosító igazolványt. Az asszony kis türelmet kért, mondván, hogy
azt, az utazótáskájába tette, és a csomagtartó felé nézett. Lajos önkéntelenül követte
tekintetét. Alaposan meglepıdött a hajóbıröndnek beillı csomagon. Készségesen felállt,
segített leemelni, majd visszatenni a méretéhez képest meglepıen könnyő táskát. Minden
rendben volt, és a kis jelenet barátságos beszélgetéssel folytatódott. Aranka szívesen mesélt
útitársának. Ukrajnából tartott hazafelé, Balaton közeli kis falujába. Munkács mellett élı
rokonait látogatta. Utazása kalandos körülmények között történt, ahogy ez általában lenni
szokott. Nyíregyházáig, és onnan hazáig mindig vonattal közlekedik. Nyíregyházától a
határig alkalmi fuvarosok viszik, akik rendszerint összegyőjtik az érdeklıdıket. Ebben nagy
rutinjuk van, mindig biztosított a „telekocsi”. A határon gyalogosan mennek át az emberek,
és a túloldalon már várják ıket az elıre megszervezett ottani segítık, akik szintén nem
önzetlenek. A fiatalasszony kéthavonta teszi meg az utat, tartós élelmiszert visz szüleinek,
testvéreinek. Tizenegy éve él Magyarországon, férjhez ment, három gyermekük van. Lajos
érdeklıdve hallgatta Arankát. Sosem járt Kárpátalján, pedig mindig kíváncsi lett volna az
ottani városokra, falvakra, emberekre. Már majdnem szóbahozta, hogy ı is szívesen társulna
egy „telekocsis” akcióhoz, amikor elhangzott az asszony lakhelyének neve: Besevár.
Kamaszkori emlékek villantak fel a férfiben. Elgondolkodva, talán mosolyogva nézett maga
elé. Besevár, Maris néni, a csinos postáskisasszony, a felejthetetlen tökös-mákos rétes, a
kerekes kút, amelynek hajtókarja majdnem eltörte a kezét, és a hihetetlennek tőnı mesék,
legendák Tóni bácsiról, Maris néni elhunyt férjérıl.
Tóni mesterember volt, sok mindenhez értett, leginkább a zugpálinkafızéshez. Attól
jobban már csak a termék elrejtéséhez, és illegális értékesítéséhez, amely a hatvanas évek
végén, a hetvenes évek elején nem volt veszélytelen mesterség. A fináncok – ahogy a
pénzügyıröket nevezték a falubeliek – pontosan tudták, hogy a takarékos beseváriak nem
hagyják kárba veszni a hullott gyümölcsöt, és az azokból készült cefre jelentıs mennyisége
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sosem találkozik a legálisan mőködı pálinkafızdékkel. Gyakran szemet hunytak, ha a magán
akciók nem öltöttek kereskedelmi méreteket. A jó szimatuknak, vagy Tóni bácsi
haragosainak, esetleg a falusi konkurenciának köszönhetıen, a szokásostól gyakrabban lepték
meg az öreget váratlan ellenırzéssel, de alig-alig találtak valamit, ami intézkedésre érdemes
lett volna. A felesleges adminisztrációt ık sem szerették, az olykor-olykor elkobzott néhány
üveg sorsát senki sem firtatta, így – az államot kivéve – mindenki jól járt. Bár az sem kizárt,
hogy a világ dolgaiban egyébként tájékozott Tóni, magáévá tette a napkirály híres mondását:
„Az állam én vagyok!”, és cseppnyi lelkiismeret furdalást sem érzett. Óvatossága nem volt
hiába való. A titkot még felesége sem ismerte, csak annyit tudott, hogy valahol az istállóban
van egy rejtekhely. Az istálló a családi legendák szerint régebbi volt, mint maga a ház. A
vályogba rakott vastag kıfalak sok mindent láthattak, vagy inkább hallhattak, ha tényleg igaz
az a mondás, hogy a falnak is füle van. Sokáig raktárnak, vagy magtárnak használt gazdasági
épület volt. Olykor cselédek is laktak benne, sıt egyszer, az ezernyolcszázas évek elsı
felében, a közeli monostor néhány szerzetese is. A jámbor barátok titkos receptek alapján
különleges sajtokat, likıröket készítettek, amelyek messze földön híresek és keresettek
voltak. Még a Vatikánban is örömmel fogadták. A régi épület egy része kezdetben istálló
volt, késıbb az egész ezt a célt szolgálta. Valamikor lakóházat építettek mellé, és az biztos,
hogy Tóni bácsi nagyszülei már ott éltek. Arról, hogy milyen körülmények között került a
család tulajdonába, az öreg semmit sem tudott mondani. Persze az is lehet, hogy nem akart
belebonyolódni a történetekbe, nehogy akaratlanul is elszólja magát az apáról, fiúra szálló
titokról. Senki nem tudta mikor, miért, és hogyan – talán még a török idıkben –, de a
monostorból egy földalatti alagút vezetett a kövezett padlózatú istállóig, amely a jászolnál
jött fel. Az egykori ügyes mestereknek köszönhetıen két kılap felemelésével szabaddá vált a
bejárat, vagy kijárat, attól függıen ki melyik irányból közelítette meg. Az alagutat bizonyára
menekülésre szánták, de késıbb titkos raktárnak használták a szerzetesek, majd Tóni bácsi
családja is. Vallásos, istenfélı emberek voltak, az apát úrnak tett esküjüket híven tartották a
férfiak, soha senkinek nem árulták el a titkot, még a feleségeknek, lányoknak sem.
Ezerkilencszázötven zőrzavaros napjaiban, egy nyári éjszaka ponyvázott teherautók álltak
meg az apátság elıtt. Az addigra már feloszlatott szerzetesrendnek néhány órát adtak a
csomagolásra, majd elszállították ıket az ország másik végében lévı győjtıhelyre. A
szerzetesek két ládát az alagútba menekítettek. Az apát úr üzenetet küldött Tóni bácsi
apjának. Kérte a titok és a ládák megırzését mindaddig, amíg ı, vagy megbízottja nem jön
vissza értük. Teltek az évek, az évtizedek, sosem jelentkezett senki, nem tudni miért. A
család nem merte, késıbb nem is akarta firtatni. A ládákhoz nem nyúltak, a titkot megırizték,
sıt annak újabb értelmet adtak, ugyanis az alagút kiváló rejtekhelynek bizonyult a
zúgpálinkák tárolására. A monostor elhagyott épületével sokáig senki nem törıdött,
pusztulásnak indult, majd jóval késıbb hozzá nem értı módon elbontották. Köveit a környék
építkezéseihez használták. Valószínő a szakszerőtlen bontásnak köszönhetıen az alagutat
nem fedezték fel, ottani bejárata beomolhatott, eltőnt.
Maris néninek minderrıl nem volt ismerete, ı sokáig csak annyit tudott, hogy valahol az
istállóban van egy rejtekhely. Szívesen kifürkészte volna a titkot, leginkább azért, hogy Tóni
elıl elzárja a rejtett csapot, azonban ezt sosem merte megtenni. Férje
ezerkilencszázhetvenkettıben meghalt, azután már semmi értelmét és hasznát nem látta a
kutatásnak. Nem is érdekelte, örült, hogy a pálinkafızés története– amely annyi bosszúságot,
szomorúságot okozott számára -, befejezıdött. Akkora már egyedül maradt, mert fiúk, aki az
’56-os forradalom után külföldre ment, tizenkét éve nem adott hírt magáról, lánya pedig
Budapesten élt, a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a falu és a család története. Férje
két unokatestvére lakott Beseváron, akikkel nem volt rossz viszonyban, de különösebb
barátságban sem. Egyedül húgának, Lajos nagymamájának beszélt Tóni üzelmeirıl, az istálló
rejtekhelyérıl. Irén néni sokáig ırizte a titkot, aztán ahogy öregedett, egyre kevésbé érezte
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annak jelentıségét, és mint egy érdekes, meseszerő történetrıl, úgy beszélt róla unokáinak. A
gyerekek ezt viccesnek találták. Valószínő teljesen feledésbe merült volna a történet, ha a
kamaszkorban lévı Lajost nem viszi magával nagymamája Maris néni meglátogatására, aki
akkor már komoly beteg volt. A fiú szívesen ment, szerette a mamát, szeretett utazni,
kíváncsi volt a Balatonhoz közeli falu életére. A három napra tervezett látogatás jó kalandnak
ígérkezett, mert azt sem tartotta lehetetlennek, hogy majd ı megtalálja a titkos helyet az
istállóban. Ez persze nem sikerült, azonban történt valami, ami sokáig foglalkoztatta
fantáziáját. A kis parasztház két szobája a konyhának és elıszobának egyaránt szolgáló
helyiségbıl nyílt. İk a bal oldalit, a vendégszobát kapták. Második nap éjszakáján Lajos
különös beszélgetésre ébredt. A két idıs hölgy a konyhában ült. Az elızmények nélkül is
érteni lehetett, hogy Maris néni a családi titokról beszélt.
– A lányomat ez egyáltalán nem érdekelné, akkor sem, ha tudna róla. No, az apát úrnak
tett eskü miatt ezt neki el sem mondhatnám, csak férfinak. Most mégis kivételt kell tennem,
ahogy velem is kivételt tett Tóni a halálos ágyán. Nem volt más lehetısége. Sajnos már
eléggé szaggatottan, néha zavarosan beszélt, de a lényeget megértettem.
– Ez egyre rejtélyesebb! Miért akarod nekem elmondani?
– Mert neked van egy fiad, egy fiú unokád, a véreink vagytok! Akkor lesz nyugodt a
lelkem, ha elmondod a fiadnak. Gyula okos ember, majd tudni fogja, mit kell tennie, vagy
kell-e egyáltalán tenni valamit.
– Hallgatlak testvérem!
– Úgy értettem Tónit, hogy az istálló és a régi monostor között valamikor volt egy alagút,
ami beomlott, de az eleje, vagy ki tudja mekkora része még járható, használható. Ott rejtette
el a pálinkát a fináncok elıl. Aztán emlegette a szerzeteseket, meg valami ládákat, biztos
abba pakolta a pálinkás üvegeket.
– A barátok meg elvitték? Gondolom ık sem vetették meg a finom italt.
– Lehet, ezt nem tudom. Az biztos, hogy megboldogult férjemnek jó volt az a titkos hely,
több mindent tarthatott ott. Sajtolóról és ketrecrıl is beszélt, meg azt mondta, hogy „kövekkel
mászol falat”, vagy valami ilyesmit, de már nagyon nehezen értettem.
– Mit mondjak errıl Gyulának?
– Mond meg neki, hogy van egy rejtekhely, egy beomlott titkos alagút, ahol Tóni elrejtett
valamit, ami akár értékes is lehet. Persze az sem zárható ki, hogy ami ott van, az a
szerzeteseké, és az sem, hogy semmi sincs ott. Nekem már nincs sok hátra, nyugodtabban
halok meg, ha tudom, hogy nem viszem sírba a titkot.
Két nappal késıbb Gyula higgadtan, mosolyogva hallgatta édesanyja elbeszélését.
Egyáltalán nem hozta lázba a történet. Úgy vélte, akár igaz, akár nem, ne bolygassák a
múltat. A részeges Tóni bácsinak bizonyára nincs olyan hagyatéka, amiért érdemes lenne
belebonyolódni ebbe az ügybe, különösen úgy, hogy nem lehetne kihagyni az öregek finoman
szólva is rossz természető lányát. Nyugtassák meg Maris nénit, aztán felejtsék el Besevárt.
Lajost még hónapokig foglalkoztatta az akaratlanul is kihallgatott éjszakai beszélgetés, aztán
egyre ritkábban jutott eszébe, majd tényleg teljesen feledésbe merült. Maris néni haláláról is
csak a temetés után értesültek lánya szőkszavú levelébıl, aki nem kívánt személyes
kapcsolatba lépni velük.
Az emlékezés néhány percre megállította a beszélgetést. Aranka jól látta, hogy a férfi
gondolati a múltban járnak, nem akarta zavarni. Majd folytatjuk – gondolta –, és ebben nem
tévedett.
– Milyen érdekes véletlenek vannak az ember életében. Kamasz koromban jártam egyszer
Beseváron. Élt ott egy idıs rokonom, a Maris néni, de már régen elhunyt. Gyermekkoromban
azt mesélték, hogy a férje híres pálinkafızı és rejtegetı volt! Ha jól emlékszem Rózsahegyi
Antalnak hívták.
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– Ez tényleg érdekes, a férjem édesanyja Rózsahegyi Sára. Lehet, hogy maguk rokonok?
Mit tud azokról a Rózsahegyiékrıl?
– Sajnos nem sokat. Maris néni a nagymamám testvére volt, Berger Máriának hívták,
svábok voltak. A házuk egy régi istálló mellett állt, az utolsó volt az utcában. Talán Orgona
utca, de ebben nem vagyok biztos.
– Van ilyen utcánk, és tényleg van ott egy régi épület, ami valamikor istálló is lehetett.
Ma már alig van állat a faluban, üresen áll. A mellette lévı régi lakóházat felújították,
kibıvítették, egy középkorú házaspár lakik ott két gyerekkel, és – most kapaszkodjon meg – a
férfit Rózsahegyi Antalnak hívják. A férjem második unokatestvére. Feltétlenül elmesélem
otthon, ezt a különös találkozást. Kérem, adja meg a telefonszámát, és értesíteni fogjuk, ha
úgy látjuk: rokonok vagyunk.
A barátságos megkeresés, és meghívás nem sokat váratott magára. Lajos ıszinte
érdeklıdést és kedvességet érzett a hirtelen felbukkant távoli rokonok invitálásában. Szombat
reggel útra kelt, és hamarosan megérkezett Besevár fıutcájába, Csordás Dezsıék házához.
Aranka már régi ismerısként, férje, az új barátnak kijáró tisztelettel fogadta. Kávéval,
süteménnyel kínálták. Elıbb hétköznapi dolgokról beszélgettek. Családról, munkáról,
vállalkozásokról. Kiderült, hogy Arankáék falusi turizmusban és jellegzetes vidéki ételek,
italok készítésében látnak nagy lehetıséget. Kedvük is lenne hozzá, de hiányzik a tıke, és
egy igazán jó, piacképes termék, vagy ötlet. Lajos megint csak a „nem lehet véletlen”
véleményét hangoztatta, mert ı pedig meglévı tıkéjét szeretné egy jónak ígérkezı
vállalkozásba befektetni. Gondolkodjunk együtt – javasolta –, és már felrémlett képzeletében
Tóni bácsi pálinkahagyatékának beforgatása. Ezek után nekiláttak a bonyolult családi
kapcsolatok kibogozásának. Mire a leves az asztalra került, és ebédhez hívták a vendéget, sok
minden kiderült. Vérszerinti közös ısük nem volt, azonban Tóni bácsiék gyerekei Lajos
édesanyjának és Dezsı nagypapájának egyaránt unokatestvérei, ezért, úgy gondolták, hogy
Lajos és Dezsı anyukája második unokatestvérek, vagy valami hasonlóak lehetnek. Persze–
mondogatták– ha nem, az sem baj, a lényeg az, hogy egymásra találtak. És valóban, egyre
jobban megértették egymást. A növekvı bizalom, vagy a fogyogató borocska hatására
egyszer csak Lajos elıállt a meglepı kérdéssel:
– Hallottatok ti valamit Tóni bácsi legendás rejtekhelyérıl?
– Ahová a pálinkás üvegeket dugta? Arról igen, azaz nem. Állítólag volt ilyen, de senki
sem látta. Szerintem nincs is! – erısködött Dezsı.
– Szerintem pedig van, és még mindig rejtızik ott valami. Mi lenne, ha együtt
megkeresnénk, aztán szép csendesen elosztoznánk rajta?
– Én nem hiszek ebben! Mint érnénk néhány üveg pálinkával, amit eldugott valahova. Na,
és hova?
– Biztosan tudom, hogy a kulcs a régi istállóban van. Nem szó szerint, de ott van valahol
egy titkos ajtó, ami egy alagútba nyílik, ami valószínő még megvan.
– Alagút? Hát mégis létezett egy alagút a régi monostorból? Nagyapám mesélt róla, de
senki nem tudta hová vezet.
– Egyszer, gyerekkoromban kihallgattam Maris néni és nagymamám beszélgetését. Az
alagútban nem csak pálinkásüvegek lehetnek. Vannak ott ládák, meg régi eszközök, sajtoló,
ketrec, meg effélék, ki tudja még mi!
– Gondolod, igaz lehet? – hüledezett, és egyre jobban reménykedett Dezsı – Meg kell
találnunk a lejáratot. Azt a régi istállót már senki nem használja, nyugodtan bemehetünk.
Másnap reggel, mintha csak sétálgatnának a faluban, Aranka, Dezsı, és Lajos elindultak.
Nem menetek azonnal az istállóhoz, pedig alig tudták féken tartani türelmetlenségüket.
Lassan bekanyarodtak az Orgona utcába, elérték a régi épületet, bementek. Alaposan
szemügyrevettek mindent, de nem lettek okosabbak. Nézegették a csaknem méteres falakat,
elvileg bárhol lehetne egy titkos ajtó, rekesz. Végig kopogtatták, de semmi. Vizsgálták a
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padló kövezetét, de semmi! Azaz, Lajosnak feltőnt valami, és mint egy varázslat, beugrottak
Maris néni szavai: „kövekkel mászol falat”! Lehet, hogy nem is ezt mondta, hanem azt, hogy
„kövek a jászol alatt” – gondolkodott el, mert a jászol alatt, annak jobb oldalán a többitıl
eltérı mérető két nagyobb kılap volt. Az idı persze befedte ıket, porral, sárral, de ha jobban
megnézték az összeillesztések közötti valamikori rés– amit most föld tömített el – nagyobb
volt, mint bárhol másutt. A kincskeresı láz, már kitört rajtuk, képtelenek voltak titkolózni.
Haza mentek, majd autóval, szerszámokkal, lámpákkal tértek vissza. Negyedórányi munka
után a két lapos kı kifordult, és ott volt az alagút bejárata. Izzadtan, zihálva néztek egymásra,
az izgalom teljesen eluralkodott rajtuk. Bevilágítottak az alagútba. Másfél méter magas
lehetett, az istálló alatt hasonló szélességő, majd– úgy látták – egyre szőkül. Lajos óvatosan
lemászott, remegı kezébe fogta az erıs fényő lámpát, körbe- majd elıre világított, és
görnyedten tett néhány lépést. Elcsukló hangon szólt a többiekhez.
– Hú! Hát ezt megtaláltuk! Van itt egy nagy kosár tele üvegekkel. Bizonyára Tóni bácsi
pálinkái. Fogalmam sincs, mennyit érhetnek, vagy jók-e egyáltalán. Biztosan nem több húsz
liternél, ebbıl nem fogunk meggazdagodni. Aztán van itt két láda, nem tőnnek nehéznek,
Dezsıvel könnyen fel tudjuk vinni ıket, aztán, aztán vége! Beomlott az alagút! Ennyi a nagy
kincs! – hallatszott lentrıl a kissé csalódott hang – Még a sajtoló, vagy reszelı, vagy ketrec,
vagy mi a fene sincs itt, amirıl Maris néni beszélt.
A ládák valóban nem voltak nehezek, könnyen kiemelték azokat az alagútból. Még nem
veszett el minden remény, bármi lehet bennük. Kinyitották az elsıt. Tönkrement miseruhák,
papi öltözetek, bibliák, és néhány kegytárgy került elı. Dezsı határozottan kijelentette, hogy
azok akár értékesek, akár nem, az egyház tulajdona, nem vihetik el. Oda fogják adni a
plébános úrnak, tegyen vele azt, amit jónak lát. Nem vitatkoztak vele, semmi értelme sem lett
volna. A második láda is csalódást okozott. Abban sokkal gondosabban csomagolt, és
lényegében épségben elıkerült könyvek, papírok voltak, azokon ábrák, kézírásos szövegek.
Ránézésre egyházi dokumentumoknak tőntek, a monostor belsı életérıl, szabályairól szóló
iratoknak vélték azokat. Ha így van – vélekedett Dezsı – ezek is mehetnek Andor atyához. A
két ládát és a kosarat feltették a Toyota Hilux platójára, és csalódottan haza menetek. Az
udvarban megálltak, az esıre hajló idıjárás miatt a ládákat bevitték a házba. Lajos nem tudta
leplezni csalódottságát, és apjára gondolt, aki annak idején azt mondta: hagyják békében a
múltat, ne bolygassák az alagút titkát. Kivette az egyik iratcsomót azzal a szándékkal, hogy
azért is átnézi, kizárt dolog, hogy a múlt ne üzenjen nekik valamit. Nem lehet véletlen,
hangoztatta már megint, hogy rátaláltak a titokra. Aranka a konyhában serénykedett, férje a
nappaliban búslakodott. Vendégük a szobában bogarászta a papírokat, és egyszer csak
izgatottan jelent meg az ajtóban.
– Emlékeztek, mirıl beszélgettünk tegnap ebéd elıtt?
– Igen, a családról, a családfánkról. Miért érdekes ez?
– Jó, de az elıtt mirıl volt szó?
– Ne haragudj Lajos, de most semmi kedvem a memóriajátékhoz! – bosszankodott Dezsı.
– Egy közös vállalkozásról beszéltünk, amihez kellene egy nagy ötlet! – lelkendezett
Lajos, és szinte már kiabált örömében.
– Jól vagy? – aggódott a házigazda, és attól tartott barátjának megártott a csalódás–
Kincskeresı kft-t akarsz alakítani? Mondhatom, sikeres leszel!
– Ugyan már Dezsı! Most figyeljetek! Maris néni úgy értette férje utolsó szavait, hogy
„sajtoló, meg ketrec” és mi ezeket kerestük. Pedig az öreg azt mondhatta „sajtok meg
recept”! A ládában a szerzetesek titkos receptjei vannak, ami a sajtok és likırök készítésérıl
szól! Kezünkben van a szerencse, olyan terméket tudunk majd készíteni, amit senki más a
világon!
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Bólintás és mély sóhaj
(részlet a Mire ez a nap véget ér címő, megjelenés elıtt álló regénybıl)
Felírta a naptárba, de persze, minek. Teljesen felesleges volt, hiszen a dátum (Csák
Zsuzsanna, márc. 5., 18:00), még leghaloványabb esélypislákolásával is valami északi fény
erejével sütött át egész életén. Minden azon a februári értekezleten kezdıdött, amikor
Igazgató, a vége felé járva, felvetette, hogy bár ı persze megérti, és neki aztán nem is kell
mondani, mert persze tudja (hogy mit, arra nem tért ki ennél részletesebben), de mégis,
szóval kötelessége beszámolnia róla, hogy egyre több, de itt már rögtön, elıre pontosítana,
hogy ezek nem panaszok, és nem elégedetlenségrıl van szó, ı csak tolmácsolja, amit hall.
Szóval, vett baljóslatúan nagy levegıt, egyre sőrősödnek azok a visszajelzések, hogy a szülık
és a diákok sem, hát hogy is mondja, nem teljesen elégedettek a humánoktatással. Mármint
nem úgy, jelezné már elıre, mielıtt bárki közbevágna, látja a Végh tanárnın, hogy már
készülne is mondani valamit, és azonnal át is adja a szót az Erzsikének, de rögtön meg kell
jegyeznie, hogy itt most elsısorban nem a történelemrıl van szó, ami azt illeti, ezek a
visszajelzések most nem arra vonatkoznak, hanem elsısorban a magyar nyelv és irodalomra,
a rajzra, ének-zenére, ezekre a tárgyakra. Szóval, és ı természetesen, jelezné rögtön, azonnal
hozzászólhatnak a kedves kollégák, sıt erre kifejezetten kérné is ıket, azért is hozta föl a
dolgot, nyilván, az értekezleten, hogy legyen mód reagálni rá, de tehát azt fontos, hogy tudják
a kedves humános kollégák, hogy ı ezeket a panaszokat, vagy hát, mindegy, szóval magában
mindig elosztja tízzel, meg eleve, szóval nem kell aggódni, mert már alapjáraton sem
akkorák, de ettıl még azért vannak. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a mővészeti
tárgyaknak az oktatása, és hát valóban, ennek sajnálatosan, bár örömmel tenné, ezt higgyék el
a kedves kollégák, de nem tud teljességgel ellentmondani, hogy láthatóan, mintha valóban
kevésbé lenne eredményes, mint a reáltárgyak vagy a történelem. És igen, azonnal, tudom,
Laci, elız meg (többé-kevésbé) egy mégis felbuggyanni törekvı közbeszólást, hogy mire
gondolnál, de engedd meg, kérlek, hogy ezt még elıbb befejezzem, mert itt most nem, vagy
hát, elsısorban nem is a versenyeredményekrıl van szó. És igen, válaszol mégis a mégis
közbeszóló Veres tanár úrnak, nem felejtette el a kollégák visszajelzéseit sem, bár ı maga
ezzel, bevallja, továbbra sem ért egyet, hogy a Világlegjobb beállítottságát tekintve nem is
annyira burkoltan reálgimnázium lenne, hogy itt, mint egy-két kolléga, állítólag, legalábbis ı
így hallja vissza néha, azt terjesztené, hogy „reál irányba húz a gimnázium a humán tárgyak
háttérbe szorításával”, de még ha így is lenne, hadarja emeltebb hangon, hogy elnyomja az
erısödı zúgolódást, ezt a, hangsúlyozza, szerinte nem is fennálló helyzetet az, mondjuk,
indokolná is, hogyha megnézik a felvételiket, a továbbtanulási statisztikákat, a diákok
jelentısen nagyobb része kíván közgazdasági vagy jogi területen továbbtanulni, ezek után
pedig a természettudományok jönnek, ezt az orientációt is jelzik az ezeken a területeken elért,
kimagasló versenyeredmények ahogy az érettségikéi is. De hát ez épp azért van, mert…,
idáig jut Czollner Endre, igen, Bandikám, tudom, ez valóban egy ilyen tyúk-tojás helyzet, és
ennek a mai felvetésemnek most nem is az a témája, hogy arról vitatkozzunk, hogy a
kialakult helyzet eredménye vagy okozója-e inkább valaminek, bár nyilván ez is nagyon
fontos kérdés, de láthatod, a korábbi ilyen tárgyú megbeszélések minden esetben parttalan
vitákhoz vezettek. Ami most a feladat lenne, az sokkal inkább a kialakult helyzet valamiféle
rövidtávú kezelése. A szülık, legalábbis jópár szülı elmondása szerint ugyanis a diákok
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egyszerően nem érdeklıdnek az irodalom és egyéb mővészetek iránt, nem érzik át ezeknek a
területeknek a fontosságát, s általános mőveltségük is inkább reál irányban fejlıdik, erre
aztán nem mondhatják a kedves kollégák, hogy nem így van, hiszen ezt a panaszt még a
szülıknél is gyakrabban éppen tılük hallja, s nyilván abban is egyetért mindenki, hogy ez így
nem jó, így nem mehet tovább, ezen változtatni kéne. Végre egy leheletnyi csend, erre
vágyott, ezért hadart és emelte a hangját idáig, hogy ehhez a ponthoz eljusson, a közös
nevezıhöz, ahol végre mindenki kussol egy hangyányit, és hagyják valahára tovább beszélni.
Na most, ı, miközben maximálisan átérzi a kedves tanártársak helyzetének komolyságát és
összes nehézségét, tudja, milyen keveset keresnek és milyen nagyok az óraszámok, folyton
nı a tananyag, szinte évente új reformok, satöbbi satöbbi, mégis azt szeretné elérni, hogy
ezeknek a tárgyaknak a felelısei próbáljanak, akár összedugva is a fejüket, valamiféle új
módszert kitalálni, amivel közelebb tudnák hozni a diákokhoz az általuk tanított területet.
Például, szaladt föl ismét a Czollner már odáig is liftszerően le-föl ingázó bal szemöldöke,
konkrétan mit csináljunk? Hát, én ugyan nem állítom, hogy tudom a megoldást, de az biztos,
hogy valahogy fel kéne kelteni az érdeklıdésüket. Megint a kurva moraj és hangzavar. De,
harsogta túl ismét a tanári kart, de, hangsúlyozom, tudom, milyen nehéz ez, és hogy nem
egyik pillanatról a másikra megy. De hát végül is ezért vagyunk pedagógusok, hogy az ilyen
kihívásoknak is megfeleljünk. Én biztos vagyok benne, hogyha leültök közösen ötletelni,
hogy hogyan tudnátok nagyobb kedvet csinálni, esetleg valamilyen fiatalosabb nyelven és
közelítéssel tálalni a tananyagot, arra a fiatalok elıbb vagy utóbb vevık lesznek.
Innentıl nem volt visszaút, le kellett ülni. Sibók már elıre tudta, hogy ez nem fél-egy,
hanem legalább három-négy órát jelent, s hogy ennek a nagy része is ugyanazon panaszok
felemlegetésével fog eltelni. İ a maga részérıl csak a legparttalanabb részeknél szólt hozzá,
hogy lehetıleg ne növelje a „konstruktív megbeszélés” elıre is végeláthatatlannak tetszı
hosszát, de végeredményben, elıre jól megfontolt szavai amint kipottyantak a száján, már be
is kellett látnia, hogy amit mondott, minden esetben csak olaj volt a tőzre, nevezetesen, hogy
nem lehet, egyszerően nem megoldás lebutítani a tananyagot a diákok számára, mert attól
csak még mőveletlenebbek és felkészületlenebbek lesznek. Hogy egy ilyen fajta „engedésre”
nem motiváltabban reagálnának, hanem csak visszaélnének vele, még annyira sem véve
komolyan a tanulást, mint eddig tették, meg hát ez amúgy sem mehet úgy, hogy folyamatosan
ınekik kell lesni a diákok igényeit, mert a diákjaik túl vannak terhelve és egyébként sem
érdekli ıket, kevés kivétellel, ami az órán elhangzik, tehát, ha a diákok írnák a tananyagot,
nem lenne benne semmi, és ez érthetı is, magyarán napnál is világosabb, hogy nem nekik
kell efelé a semmi felé terelniük az elvásárokat, hanem a diákokkal kell megértetni, hogy
irodalom, mővészet, kultúra, és igen, ez is elengedhetetlen fontosságú, kiváló helyesírás
nélkül ık válnak kevesebbé, de egyben kevésbé kompetenssé is, erre a saját érdekükben van
szükségük, mert magaskultúra nélkül az élet élvezhetetlen. És persze, ık nyilván nem írhatják
elı, hogy a diákok mit csináljanak a szabadidejükben, de éppen ezért kéne valahogy
meggyızniük ıket, hogy olvasni, zenét hallgatni, festményeket nézni satöbbi, milyen jó. De
addig is, amíg ezen fáradoznak, ez mégiscsak a Világlegjobb Gimnázium, ahol nem
véletlenül nagyok az elvárások, éppen hogy ugyanolyan keményen és szigorúan kell
osztályozniuk, hogy a hallgatók, pardon, diákok lustaságát és trehányságát ne kezdjék el még
ık is tolerálni, mert akkor aztán tényleg nincs vége a dolognak, az egy láncreakciót indít el,
és… És akkor buktassunk meg mindenkit? Ismételjen évet az egész kurva évfolyam? Mert
nálam akkor, ha ilyen elvásárokat támasztok, mint te, Ferikém, ez lesz a vége, csak úgy
jeleznem, már ne is haragudj. Nem, nyilván nem úgy értettem, halkult bele a Czollnernek
adott válasza az általános, újult erıvel erısödı alapzsivajba. Ez után a humántanáros míting
után jött oda hozzá a Csák Zsuzsi, hogy ı, láthatta a Feri is, végig egy szót sem szólt hozzá
ehhez az egészhez, mert szinte végig csak kapkodta a fejét, meg hát mire föl is, elvégre ı még
csak egy kis kezdı énektanár, úgy érezte, neki nem is lenne sok joga ebbe beleszólni (Sibók
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közben erıteljesen rázta a fejét, hogy nem, nem, hogy is gondolhat ilyet a kedves kollegina,
hiszen azért is győltek össze így, hogy mindenki hozzászólhasson), de ıt nagyon
megérintette, ahogy a Feri ezekrıl a dolgokról beszélt, mert, bevallja ıszintén, senkiben sem
látott olyan elhivatottságot, ahogy így beszéltek, amilyet a Feriben, rajta látja leginkább, hogy
a diákjai szempontjai is ıszintén foglalkoztatják, mármint nyilván a többiek is, persze, jót
akarnak nekik (hadarós bólogatás Sibók részérıl, hogy persze, nyilván, nyilván), de olyan
megértéssel és jószándékkal és ıszinte aggodalommal, mint a Feri, hát, itt most egyikük sem
beszélt, és ha nem nézi hülyének a Feri, amiért itt most neki mégis el meri cincogni ezeket a
kis hülyeségeit (heves fejrázás, hogy nem, nem, korántsem, ugyan már, dehogy, és csak
mondja a Zsuzsika, izé, Zsuzsa, vagy talán inkább Zsuzsanna?), akkor elmondaná, hogy ı
ezekben az elmondottakban sok helyütt magára, vagy hát az övéhez hasonló helyzetre ismert,
és hogy közben úgy érzi, hogy amit ı gondol ezekrıl a kérdésekrıl, azok pont azok, amiket
itt a Feri is próbált mondani, csak milyen kár, hogy az a „fafej” Czollner beléfojtotta a szót
(egyszerre bólogatás és fejrázás, hogy hát igen, igen, köszöni, de persze a Czollner Bandit,
mint magyaros vezetıtanárt nyilván ı is, meg a Zsuzsi, izé, Zsuzsa is, mindketten rendkívül
tisztelik, és hát a fafej nyilván csak idézıjelben volt értve, mert hát nagy tisztelető, nagy
tapasztalatú, rangidıs kollégáról van szó, de persze, hát valóban egy hülye, vén, korlátolt
segg, azaz, izé, fafej, de persze természetesen idáig ı sem ragadtatná magát, ha a Zsuzsika,
izé, mégis idézıjellel értette), mert hogy ı még nagyon szerette volna hallgatni a Feri
meglátásait, és hogy ı ıszintén hisz benne, hogyha nem is így mind, mint valami összeterelt,
hangos baromfiudvar (igen, igen, bólogatás), de hogy ha csak páran összevetnék a
tapasztalataikat és meglátásaikat, akkor abból valóban, talán, kisülhetne valami építı és
elırevivı. És akkor, mint mikor valaki nagy lendülettel futásnak kezd, de hirtelen eszébe jut
valami, például egy otthon felejtett kulcscsomó, és megtorpan, de saját lendületétıl majd
elıreesik, billent meg a hirtelen, Zsuzsika egyszuszra elmondott mondatai mögül a
lendületében megtorpanó, kifejezetten kínos éllel beálló csend. Hát akkor mi lenne, ha egy
másik alkalommal, mondjuk egy kávé mellett visszatérnénk rá, mosolyogta, Sibók Ferenc, az
Irodalomtanár, hirtelen nem is tudta, hogy ki. Mert hogy, bár ı mosolygott és mondta ezeket
a szavakat, közben egészen biztos, hogy mégsem. Ez nem rá vall, ez nem ı, aki egy ilyen
fiatalka, helyeske, cuki kis festettvörös kolleginának ilyeneket vág rá, méghozzá csípıbıl,
ilyen már-már lezser, de mégis pont jókor pont jókat. Persze, az nagyon jó lenne, vágta rá
megkönnyebbültségében talán túl gyorsan, túl lelkesen is az ettıl a megkönnyebbültségtıl és
túllelkesedéstıl most még nagyobb zavarba esı kollegina – most már mindketten úgy
érezték, mintha a föld alá süllyednének a kialakult helyzet hülye mivoltán. İıı, hát akkor,
mondjuk jövı szerdán, hattól? Itt és itt? Persze, csipogta valami egészen valószerőtlen,
kipirult kamaszlányhangon Csák Zsuzsa, aki ekkorra már valóban Zsuzsika volt, nem is
értette, hogy mi lelte, ahogy a beszélgetés másik pontján Sibók Ferenc sem, hogy ez, már
megint, ez a magabiztoskodó, behízelgı bájgúnárság, ez a ki tudja, honnan felvett, rá nem
jellemzı viselkedés, az idıpont és a hely azonnali rávágása mégis mi volt, az életében nem
beszélt még így, pláne ilyen fiatal, helyes csajsz, izé, nıvel, pláne egy kolleginával, jézusom.
Hát így alakult ki ez a helyzet, ez a hülyébbnél hülyébb logikával mégis
levezethetınek látszó következmények megpöccintette, s most szépen, mint csillag az égen,
sorjában dılegetı dominósor, hogy akkor neki most szerdán hattól, miközben ez persze nincs
kimondva és persze ezt nyíltan elismerni sem lehet, de mégis afféle randiszerősége van ezzel
a fiatal kolleginával, aki persze nyilván nem is így tekint erre az egészre, és neki sem
szabadna, de hát hátha, mert azért voltak olyan jelek, de hát mégis. Hát miért jár egyáltalán
ilyesmiken a feje? Egyetemista kora óta nem „csajozott”, és hát idézıjelek használata nélkül
azt sem nevezhetné így, és még ha neadjisten újra legalább megpróbálna ismerkedni nıkkel,
udvarolni, valami, akkor is pont egy másik tanárral és akkor még pont ugyanonnan? Meg
különben is, mivel imponálhatna egy ilyen nála, ránézésre is legalább öt-hét évvel fiatalabb
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nınek, aki még épp csak kipörgött az egyetemrıl, még fiatal, még csinos, lelkes, vidám,
életteli. Neki meg lúdtalpa van és sok dioptriás szemüvege, és asztmája, az utóbbi egy-két
évben elkezdett némi pocakja is nıni, most még, ruhában kábé nem látszik, de ha az
lekerülne, de már megint hová gondol. És egyre nagyobb ütemben kopaszodik, és ezeréve
nem volt már nıvel, nem is tudja, mostanában, pláne egy ilyen helyes lá, izé, fiatal hölggyel
hogy kell, azaz, kéne, ha ez egyáltalán az, vagy az lehetne, „randizni”, miket mondanak
ilyenkor a korabeli férfiak az ıkorabeli nıknek, amiket ı bízvást nem is tudna, nem is akarna,
de még, és fıleg úgy nézni, ahogy manapság a „menı” „pasik” a „dögös” „nıcikre”, hát ı
végképp nem hajlandó, de persze nem is megy, mert a kopaszodás, az asztma, meg fıleg a
dioptriák. Na most aztán jól benne van a slamasztikában, mert persze, ha a Zsuzsika, na,
nincsenek még úgy, de erre sem gondoljon, mert nyilván nem is lesznek, tehát ha a Zsuzsa,
ami közben, mint név, nem is illik hozzá, ehhez a helyes, azaz, na, jó külsejı, fiatal nıhöz,
nem is illik, Zsuzsának, így, becézetlenül, eleve csak egy bizonyos korhatár, csak bodorított,
lakkozott hajtupír és sok (jó sok), illetlen, rossz ízléső, hiú öregasszonyos smink viselése
mellett volna szabad hívni bárkit is, de hát azért jobb a korrektség, szóval, ha a Zsuzsa mégis
randevúra számít, vagy hát bármi ilyen férfi-nı jellegő „találkára”, azért teljesen fafejként,
nyámnyila tejbetökként sem viselkedhet, de közben annál szomorúbb-szánalmasabb sincs,
mint hogy ı itt a kopasz, dioptriás lúdtalpával, az alaposan felhúzott nadrágjába tőrt ingével,
a kis, koptatott könyökő tanárúrkardigánjában eljátssza a „máchót”, meg hát egyáltalán, ı
mint „hódító”, mint a Zsuzsa „udvarlója”, mint a „lovagja”, na, ne röhögtessük már
magunkat. De hát végül is a nı akart találkozni vele, legalábbis ı kezdett így viselkedni,
valamiért csak odajött hozzá. Ha tisztán szakmai a rokonszenv, akkor is rendben van, ha úgy
viselkedik, ahogy szokott, ha meg, bár ez teljesen érthetetlen lenne a számára, netán mégis,
valami egyéb, romantikus vonzalmat is táplálna az irányába, akkor meg eddig is, valahogy
mégis ilyen minıségében keltette föl az érdeklıdését, miért is blamálná magát azzal, hogy
majd pont most kezd egészen másképp viselkedni. Ez az. Lesz, ami lesz, a méltóságának ezt
a legutolsó, kis, féltve ırzött szegletét, nevezetesen, hogy ı, persze, tudja, látja, észleli, nem
olyan, mint egy „mai” „pasi”, nem adja föl, ı ilyen és kész, punktum, ha nem tetszik, nem
kell a társaságát keresni, és ennyi.
De azért persze nem itt volt vége a rákészülés idegfáradalmainak, hanem például a
keserő gyakorlati következményekkel való, elkerülhetetlen szembenézésben. Hogy akkor
ezen a héten kihagyja hétfın az újságost, ahogy már évek óta soha sem, és nem hogy a tíz
irodalmi és öt-hat további mővészeti és egyéb szakmai folyóiratot és kiadványt nem veszi
meg, hanem helyettük, randevú vagy sem, mégiscsak „találka” egy fiatal, csinos, na, izé, jó
külsejő hölggyel, de fıleg: kolleginával, ahhoz mégiscsak, akármi is az összejövetel effektív
célja, kell valami jobb illatú, márkásabb kölni, eggyel jobb arcszesz, urambocsá, a repedt
talpú, kopott félcipı helyett is valami eggyel elegánsabb. Hajvágás, esetleg. És ezeknek a
költségei, s mivel másból már egyszerően nincs mód félretenni, mert azért a színház- és
operabérleteket, egyetlen, ki tudja, milyen célú alkalom miatt azért mégsem, ne legyen már
ırültekháza, így is egy merı purparlé, amit itt a „hormonjai” mővelnek vele, maradnak a
nyomorult folyóiratok és szaklapok.
S mindezt a kellemetlenséget csak azért, hogy másfél-két órán át gyönyörködhessen
ebben a megfejthetetlen, na jó, ennyit megenged magának az okozott kellemetlenségeket
ellensúlyozandó, Zsuzsikának a csinosságában, a vöröseslilás fürtjeiben, az asztalnak még
errıl a végérıl is érezhetı, finom, édeskés illatában (de jó, hogy végül ı is vett egy jobb
kölnit, hála az égnek!), a kacagásai mentén behuppanó mosolygödreiben, a szeme
csillogásában, a még véletlenül sem kihívó vagy ízléstelen, ahogy ezek a fiatalabb nık,
mostanában (botrány) öltözködnek, mégis csinos, elegáns, vonzó öltözékében, a helyes, tiptop
kis nyári cipıjében – és ennyi. Ezt nézhette, hallgathatta, szagolhatta, végül másfél órán át,
ittak egy kávét, ettek egy krémest, beszélgettek, egyeztettek – és ennyi. Nyolc-fél kilencre
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otthon voltak mindketten, megbeszélve, amúgy, sok mindent, nemcsak szakmai
problémáikat, de az irodalom- és mővészetoktatás helyzetét, a magaskultúra szerepét úgy
általában és különösen „napjainkban”, egy kevéskét, óvatosan, naná, még politizáltak is – és
ennyi. Mikor a Zsuzsika, nagyjából félúton járva a krémesében, elmondta neki, hogyha a Feri
megbocsát, amiért ı most itt „játszva a nagyokost”, esetleg egy tanáccsal szolgálna (mire ı
bólogatott, hogy hát persze, hát a Zsuzsika ne vicceljen, hát hogyisne és naná, hiszen ı
teljesen egyenrangú kollégaként gondol a kolleginára), elmesélné egy tapasztalatát, már
tudta, hogy ebbıl, romantika, ismerkedés, udvarlás terén nem lesz semmi. És akkor a
Zsuzsika belekezdett, hogy közvetlenül azután, hogy bekerült ide a Világlegjobba, ami neki
már eleve egy óriási élmény volt, mert épp csak kikerült az egyetemrıl, nem tudta, mi lesz
vele, mihez kezdjen, és akkor rögtön egy ilyen nagy múltú (és jelenő – heves bólogatás
mindkét részrıl), nagy presztizső helyen, mint a Világlegjobb, üresedés van, és pont
énektanárt keresnek, és ı persze nem is hitt benne, de azért tett egy próbát, és rögtön, elsı
munkahelyeként fölvették pont ide, szóval ezután, mikor elkezdett tanítani, elıször ı is, hát
szinte épp olyan elkeseredett, vagy izé, nem is ez a jó szó, de talán így fogalmazna inkább,
hogy csalódott volt, mint amilyennek most a Feri tőnik a számára, de persze, teljes joggal.
Milyen gyönyörő a nyaka, gondolta erre válaszul Sibók, és nem mert lejjebb nézni. Mert
hogy persze, az ı „nebulói” sem érdeklıdtek, meg unták, meg túl voltak terhelve, meg semmi
sem tetszett nekik, mindegy volt, hogy Bartók, népdal vagy Chopin, bármit énekeltetett
velük, bármit vitt be hallgatni, bármit magyarázott, semmi, de úgy képzelje (nem kell nagyon
képzelni, tudja, bólintott) a Feri, hogy de aztán tényleg semmi se. Mígnem egyszer, gondolta,
már minden mindegy, megkérdezte az egyik órán, minden elızmény nélkül, hogy akkor ık
mégis mit szeretnek. Na hát erre elıször zavart csend lett, de aztán valaki bekiabálta, hogy
Metallica (bólintás és mély sóhaj Sibókrészrıl), és hát erre, most képzelje a Feri, hát
szabályosan „elszabadult a pokol”, de (kis kacaj), jó értelemben, hát erre mind elkezdték, és
hát volt ott minden, Zanzibártól Eminemig (bólogatás Sibók részérıl, mert hallomásból,
persze, tudta, hogy ezek afféle táncdalénekesek lehetnek), diszkó és „desz metál”, úgy
képzelje, hogy tényleg minden. Na hát erre, megint, ki tudja, honnan, támadt egy ilyen
egészen, meglepıen jó ötlete. Akkor a következı órára mindenki hozza be a kedvenc zenéit,
és párat meghallgatnak együtt, ezt mondta, meg hát ezek közül, mármint nem az ilyen durva
reppet vagy deszmetált, de a popzenébıl ı is jópárat szeret, meg, gondolta utólag is, nem is
árt, ha a diákok is tudják, hogy azért, mert zongoramővésznek tanult és a konzervatóriumban
végzett, azért ı sem valami „marslakó”. (Sibók pedig bólintott, mintha maga sem lenne az.)
Na erre a következı órára mindenki vitt zenét, olyan lelkesek meg érdeklıdık voltak, hogy
szinte nem is bírt velük, hirtelen mindenki jelentkezett, sorra akart kerülni. Aztán volt ott is
minden, Nightwish, az még kifejezetten jó is, az végül is, nem is úgy „pop” zene (Sibók
bólintott, mert valami plakáton látta már leírva ezt a nevet), meg volt Nox, valaki még
Beatlest is vitt (Sibók szeme fölcsillant, azt – többnyire – ı is szerette). És utána, még pont
egy valakire volt idı, felszólított egy fiút. Valamilyen Károly volt, a legrosszabb gyerek az
egész osztályban, azóta már, azt hiszi, nem is jár ide, meg is bukott talán párszor. Na szóval
kijön ez a Károly, már elıre ilyen sátánian vigyorog, a barátaival így összenevet, látta már a
szemében is, hogy valami nagy rosszaságra készül. Kérdezi tıle, hogy milyen zenét hozott.
„Ganxstát, jee”, feleli erre válaszul, és büszkén mosolyog. Nyilván azt hitte (itt akaratlan
hatásszünetként evett még egy falatot a krémesbıl, amirıl a beleéltség okán pár percig
teljesen meg is feledkezett), szóval nyiván azt hitte, hogy ettıl majd megriadok, és leültetem,
de…! De itt lepıdött meg szerintem csak igazán, mert én meg rámutattam a magnóra, hogy
tessék, tegye csak be. Na és, hát úgy képzelje a Feri, hogy az még a Ganxstától is valami
extra trágár dal volt, nyilván arra számított a fiú, hogy ı majd fejvesztve rohan ki a terembıl
vagy két sor után leállítja a magnót, de nem. És ettıl ez a Károly egészen zavarba is jött, mert
erre aztán nem számított, hogy ez ott, egy tanítási órán végigmehet. És ültek mind, síri
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csendben, iszonyatos zavarban, és csak mentek ezek az olyan káromkodások, hogy hát azt
most ı itt, pláne így a Feri elıtt, meg nyilvános helyen, hát még suttogva sem (El tudja
képzelni, jelezte Sibók, részben azért is, hogy megelızésképp is, ha a Zsuzsika mégis
meggondolná magát), na igen, és végighallgatták. És mindenki rettenetes zavarban volt, ez a
Károly fiú is, egészen meg volt semmisülve mindenki. És onnantól, hát ha sokkal nem is
lettek érdeklıdıbbek vagy igyekvıbbnek, de egy kicsit talán javult a helyzet, valamivel
szorgalmasabbak voltak talán, meg egy kicsit tisztelettudóbbak, ı meg ettıl, erre válaszul
velük sokkal közvetlenebb, és hát ez nyilván nem olyan nagy dolog (Sibók már nem tudta
rávenni magát még egy adag lelkes fejrázás-bólogatásra), de azért mégiscsak valami. És
azóta, ahány új osztály jön hozzá énekórára, ı mindig ezzel kezdi, hogy ezt elmeséli nekik.
Mondjuk olyan nagyon sok haszna nincs, de egy kicsit talán használt. Jaj, de most itt
összevissza fecseg, meg ennek nincs is feltétlenül sok füle-farka, nem is érti, most miért is
mondta el. Sibók pedig, fejben már a másnapi óráját kezdve tervezgetni Balassiból,
egyszersmind el is döntve, hogy öt helyett csak három verset ad fel, hátha annyit még
hajlandók elolvasni hétfıre, megértı, barátságos és udvarias mosollyal fedte el, hogy ı sem.
(megjelent: Kalligram, 2018/10.)

Fotó: DARVAS JUDIT
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VIHAR JUDIT
„Mesterem árva kunyhóját s emlék-csöndjét harkály se rontja”
Fodor Ákos haikufordításairól
Fodor Ákos a magyar haikuköltészet kiemelkedıen jelentıs alkotója, aki a maga képére
formálta a meglehetısen kötött, japán klasszikus haikut. Körömszakadtáig ragaszkodott a
haiku 5-7-5 szótagos soraihoz és a meglepı fordulathoz, a csattanóhoz a haiku végén.
Betartotta a japán haiku azon jellegzetességét, hogy a verssorok végén nincs összecsengés,
nincs rím. Tematikájában azonban már a modern haikut követte. Nem természeti képekrıl,
nem évszakokról írt, hanem fıként bölcseleti témájú, mély filozófiai gondolatokat tartalmazó
haikuk születtek tolla alól.
Haikuival a magyar nyelv szavait is megújította, szójátékokkal gazdagította. Az igényesség, a
tökélyre való törekvés mércéjével mérte a haikut, amit tömörsége miatt is szeretett. Az
alkotásban élvezte a játék örömét, a humor játékosságát. Játszott a szavakkal, a
gondolatokkal, a ritmussal, a vers hangzós elemeivel.
Fodor Ákos alkotásait 2015-ben bekövetkezett halála óta klasszikus mőveknek tekinthetjük.
A befejezettség márványba merevítette minden írását. De nemcsak saját alkotásai váltak
klasszikussá, hanem az általa lefordított mővek is. A legnagyobb japán költı, Macuo Basó
(1644-1694) haikuiból kötött csokrot, a japán haikuköltı 170 haikuját ültette át magyarra és
egy kis kötetben jelentette meg 1998-ban a Terebess kiadónál, ezzel is gazdagítva a japán
haiku magyar mőfordításait. Mielıtt azonban megvizsgálnánk ezeket a mőfordításokat,
tekintsünk vissza a haiku megszületésére, jellegzetes sajátosságaira.
A haiku Japánban és Magyarországon
A Magyarországon ma is rendkívül népszerő haiku eredetéhez Japánba kell mennünk. A 16.
század végére oly népszerő láncvers elsı három sora önálló lett. A láncvers eredetileg
humoros költemény volt, de a haiku mőfajának megteremtésével a humor kiszorult belıle. A
17. században Macuo Basó által tökélyre fejlesztett költıi forma 17 morából állt. A magyar
haiku viszont szótagokból épül. A mora és szótag közötti különbséget jól érzékelteti a
következı példa. A magyar „pillangó” szó három szótagból áll (pil-lan-gó), viszont hat
morára bontható (pi + l + la + n + go + o).
Ugyanis a japán nyelvben egy morának számít egy rövid magánhangzó, egy mássalhangzó és
magánhangzó kapcsolata, és az „n” hang. A hosszú magánhangzó, vagy a hosszú
mássalhangzó már két mora.
Basó még egy sorba írta költeményeit, de már nála is három részre lehetett bontani ıket:
5-7-5. Basó azonban még sokkal inkább két részre osztotta a haikut, az elsı két sor és az
utolsó sor ellentétére, mint két pillérre, épültek költeményei.
Mint már említettük, a haiku mindösasze 5-7-5 szótagos sorokból áll. A világlíra e
gyöngyszeme az egyik legtömörebb kötött formájú költemény. Ahogy a japán festményeken,
tusrajzokon csak egy-két ecsetvonás látható, a haiku is néhány szóval képes hangulatot
teremteni. A költı a folyton változó természetbıl a pillanatnyit ragadja meg e miniatőr
költeményben, hogy az örök állandóság, az egyetemesség érzetét keltse.
A 17. században virágkorát élı haikuban gyakran elı kellett fordulnia az úgy nevezett
évszakszónak, amely azt jelezte, milyen évszakról szól a költemény. Amikor például a tavaszt
énekelték meg, a tavaszi pára, tavaszi esı, fülemüle, zsenge hajtás és más tavasszal
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kapcsolatos szavak egyikének szerepelnie kellett a költeményben. A szerelemrıl szóló
dalokból nem hiányozhatott a szerelem lángja, a könny, a könyörgés és hasonló szavak
használata. Az idık folyamán tehát sajátos költıi szimbólumrendszer alakult ki. Ha egy
dalban fenyırıl vagy kócsagról olvastak, ez a kép a hosszú életet idézte fel bennük. A
harmatcsepp, a hullám habja a múlandóság, a tünékenység jelképévé vált. Az ég felé röpülı
vadlúd a szerelmi bánat, a kabóca hangja a magány szimbóluma lett. Egy szó, egy célzás
tehát elég volt arra, hogy az olvasóban asszociációkat ébresszen. Ezeket hívószónak nevezték.
A miniatőr kép, a költemény ezáltal egész világot sejtet, melyben benne rejtezik élet és halál.
A dal szándéka nem más, mint a múló pillanat márványba vésése. Tudjuk, a japán versben
nincsen rím a verssorok végén, de a sorok belsejében elıforduló betőrímre azonban számos
példa található. A betőrím a japán haikuban nemcsak a szavak elsı betőjére vonatkozik, mint
a magyar haikuban, hanem gyakran két-három különbözı mora ismétlıdik váltakozva a
változatosság és azonosság izgalmas érzetét keltve.
A hangsúly minden sorban az elsı és az ötödik szótagon van. A vers kényes egyensúlyát
az elsı két sor és a harmadik ellentéte adja meg. Kép és hang, mozgás és mozdulatlanság,
csönd és zaj ellentétei feszülnek a haiku két pillére között. S a pillanatnyi mozgás után még
jobban érzékelhetjük az idıtlen nyugalmat, az állandóságot. Ezért van az is, hogy a japán
haikuban ige alig fordul elı, sokkal inkább fınévi szókapcsolatok jellemzik.
A japán versre jellemzı még az, hogy nem szereti az áthajlást, amely viszont kedvelt a
magyar költészetben. Hogy ne legyen áthajlás a versben, a japán haikuban hasítószót
alkalmaznak a költık a sorok végén. A hasítószó elválasztja egymástól az egymás után
következı sorokat, mintegy lélegzetnyi szünetet hoz létre. A hasítószó így általában sóhaj,
vagyis a magyar indulatszóhoz hasonló jelentéssel bír. Ez is fordítva van a japánban, a
magyarhoz képest: a magyarban az indulatszó a sor elején fordul elı, a japánban a sor végén.
Általában az „ó, ah, jaj” szavakkal feleltetik meg a fordítók a japán hasítószókat.
Gyakran találkozunk a japán haikukban szójátékokkal, azonos alakú, de más jelentéső
szavakkal, és ez az, ami Fodor Ákos haikuiban is sokszor jelen van.
A már említetteken kívül a haikura nagyon sok kötöttség jellemzı. A hasonlatokon,
metaforákon, megszemélyesítéseken túl elıfordul benne még a gyakran használt állandó jelzı
is. Ilyen például az az állandó jelzı, amivel Japán elsı fıvárosát aposztrofálták a költık:
azúrkék Nara. De sokszor található a haikuban célzás, utalás is. Igen kedvelt volt az
„utamakura”, a neves földrajzi helyek: hegycsúcsok, folyók, vízesések, tavak, városok
neveinek szerepeltetése a versben. Olyan helyekrıl írt a költı, ahol már sokan megfordultak,
mint például a Fudzsi hegy. Így a vers olvasójában az ismert hely iránti érzelmek kellemes
hangulatot ébresztettek.
A 20. századi modern haikuban megszőnnek az évszakszók, s most már bármilyen téma
felvetıdhet a versben. A tizenhét szótag hol tágnak, hol szőknek bizonyul, így ez a kötöttség
is feloldódik, még ahhoz sem ragaszkodnak, hogy az elsı és az utolsó sor rövidebb, a
középsı hosszabb legyen. Fodor Ákos haikui a szótagszám szempontjából a klasszikus haiku
formáit követik, viszont tematikájában már a modern haiku sajátosságait teszi magáévá.
Természetesen Fodor Ákos az említetteken kívül sok új sajátosságot is megteremtett a
haikuban. Ezek közül kiemelhetjük a cím használatát. Ezek a címek organikusan a vershez
tartoznak. A japán haikunak nincs címe. Az európai emberek gondolkodására az jellemzı,
hogy a dolgokat valamilyen formában csoportosítják, majd elnevezik, cimkékkel látják el. Így
lesz a nyugati haikunak a keletivel ellentétben gyakran címe. A keleti gondolkodás nem
analizál, hanem mindent egészében vizsgál, a szintetizáló gondolkodás jellemzı rá. A legtöbb
magyar vers cím nélkül szinte elképzelhetetlen. Fodor Ákos haikuinál a címek különösen
fontosak, mert legtöbbször nem a téma megnevezésére szolgálnak, hanem ívet alkotnak a
költeménnyel, s bizonyos esetekben a címet fejti ki bıvebben a költemény.

51

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

Fodor Ákos a haikuról így ír: „A haiku kettıt tesz költıvé – amint a szerelem kettıt,
szeretıvé.” Ezzel a gondolattal Basó állítását fogadja el, aki szerint a harang egyhangú
kongása után fülünkben még hosszan zúg ez a hang. Ugyanígy a vers elolvasása után is
valamilyen hangnak még tovább kell visszhangoznia az olvasóban. Így az alkotás a költıtıl
függetlenül kel életre.
Macuo Basó haikui Fodor Ákos fordításában
Macuo Basó haikuit többen is lefordították magyarra. Az elsı kisebb antológia 1907-ben
jelent meg Nyeviczkey Zoltán (1887-1940) jogász, fıtanácsos átültetésében. A sort többen
követték, de Kosztolányi Dezsı (1885-1936) volt az, aki fordításaival népszerővé tette ezt a
japán mőfajt. 1931-ben megjelent Kínai és japán versek címő kötete egy csapásra ismertté
tette a haikut, amely érdekes módon nem keletrıl, hanem nyugatról, az angol, a francia
impresszionista költık közvetítésével került hazánkba. A jeles mőfordítók közül, — hogy
csak a legismerebbeket nevezzük meg — meg kell említenünk Faludy György (1910-2006)
nevét, aki fordítás helyett inkább utánköltésekben jelenítette meg a japán költık haikuit.
Tandori Dezsı (1938-2019) haikufordításai már a modern mőfordítási elvek alapján
készültek. A Japán haiku versnaptár (1980) címő kötetben nemcsak Basótól, hanem más
klasszikus haikuköltık verseibıl is fordított.
A Fodor Ákos által fordított Basó kötetben a klasszikus haikukra jellemzı elrendezést
találjuk. A klasszikus haikukat évszakok szerint szokták csoportosítani. De a japán haikuk
esetében a négy évszakon kívül szerepel egy ötödik is. A tavasz, nyár, ısz, tél mellett az
ötödik évszak az újév. Ez nemcsak azért van, mert a japánoknál az újév a legnagyobb ünnep,
hanem azért is, mert a japánok nem kedvelik a négyes számot. A négy szó ugyanis a japán
nyelvben úgy hangzik: „si”. De a „si” szó a japánban halált is jelent. A buddhista vallásban
viszont az ötös számot kedvelik, öt fontos szervünk van, öt elembıl épül fel világunk stb. A
japánok ezért mindenütt, ahol a négyes szám szerepel, keresnek hozzá egy ötödiket is. Így
alkotják meg az ötödik évszakot, az újévet. Bár a többi négy évszakról szólónál újévrıl szóló
haiku lényegesen kevesebb van. Egy másik példa a négyes szám mellızésére és ötösre
alakítására: a négy égtáj helyett megjelenik a japánoknál az ötödik is, ez a középsı égtáj.
Fodor Ákos haikukötetében tehát a klasszikus japán felosztást követi. A haikukat
nyersfordításból ültette át. Racskó Ferenc készítette el Fodor Ákos számára a haikuk
nyersfordítását.
Mi jellemzi Fodor Ákos haikufordításait? A kérdés megválaszolásához néhány
fordításának megvizsgálása lesz segítségünkre. A haikukat elıször japánul, majd a japán
szöveg latin betős átírásával közöljük. Ezt követi Fodor Ákos fordítása, melyet más magyar
fordítók átültetésével vetünk egybe.

Juku haru ja tori naki uo no me va namida
Fodor Ákos fordítása így szól:
Tavasz-sirató
madárdal szól: a halak
szeme is könnyes…!
Fordítását egybevetjük Tandori Dezsıével:

52

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

Távozó tavasz.
Ó, madarak jajszava,
könny halak szemén.
A két fordítás szép és sikeres, igyekszik lexikai szempontból a pontos megfeleltetésre,
formailag pedig ragaszkodik az eredetiben szereplı formális szabályok betartásához. Az
eredeti mő elsı sora a távozó tavaszt jelenti. Az elsı sor végén szerepel a „ja” hasítószó,
amelyet Tandori a második sor elején ad vissza az „ó” indulatszóval. Fodor Ákos mellızi a
hasítószó visszaadását. A második sorban Basó az éneklı madarakról szól, ám a „naki” szó
egyszerre jelenti a dalolást és a sírást is. Tandorinál „jajszava” van a madaraknak. Fodor
Ákos a „madárdal”-t emeli ki, de ugyanakkor az elsı sorban használja „tavasz-sirató”
kifejezést, így próbálja megırizni a japán versben szereplı szójátékot.
Míg Fodor Ákos alkalmaz áthajlást, ahogy itt Basó is, akinél az enjembement ritkán
fordul elı: a „halak” szó a második sorban szerepel, míg a „szem” szó a harmadikban. A
harmadik sorban ott a basói meglepı fordulat: a halak szeme könnyes. Ezt a fordulatot
mindkét fordító hozza: olyannyira fáj a tavasz távozása a halaknak, hogy könnyes a szemük,
bár tudjuk, a halak nem képesek sírni.
Mindkét fordítás pontos, mégis egészen más hangnemben szólalnak meg. Míg Fodor
Ákos fordítása természetesen, a mindennapok szókincsét használja, Tandori szavai
ünnepélyesek, választékosak. Vajon melyik hangnem áll közelebb az eredetihez? Macuo
Basó az egyik legkiemelkedıbb és legnépszerőbb japán költı az országot járta, hogy az
emberekben felkeltse a költészet iránti szeretetet. Szinte megszállottként hitt a vers erejében,
abban, hogy a költészet nemesebbé teszi az emberi lelket. Gyalogosan vagy lóháton, hajón
vagy csónakon, széles karimájú kalapban, sásból font megtépett köpenyben vándorolt. A táj
szépségeit, a történelmi emlékeket haikuiban örökítette meg. Basó egyszerő szavakkal,
közérthetıen szólal meg. A mindennapi élet szókincsét használja, a hétköznapok egy-egy
parányi szeletét ragadja meg. Ennek alapján viszont Fodor Ákos fordítását érezzük az
eredetihez közelibbnek, az egyszerőség, a tisztaság, a természetesség hangnemét.

Folytatjuk…
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VIHAR BÉLA
Messzi ország
Ezen a világon libát tömött anyám,
kicsiny libánk hátán ült az agyagos földön,
vasfazékban kukorica,
padlás piros kukoricája
elmúlott
az én gyermekségem messzi ország.
Udvarunk végében három akácfa borult össze egy dombon,
három öreg apó, három akácfa,
ırök egy ország elıtt, melyben szıke volt a hajam,
édes hét évem világított,
százhúsz centiméteres termetem virágos ágacska volt,
az évek szellıi becézték visszanézek, nem térhetek be soha.
De énekelek mint a pásztorok.
Látom egy szál ingben a napot, jószagu, nyári reggel
mosakodni a zöldkötényő patak parton,
a jókedv fehér csikói is felkeltek az alomról,
kis árkainkat siettük megnézni legelıször,
kedves öcsém, a nap meg én,
hármunk buksi koponyáját összedugjuk magunkásta kis árkunk fölé,
hol tábort ütöttek katonáink papirosból
és zászlóját kibontotta a búrok magyar vitéze de hová lettek katonáink?
hová szıke hajam?
gyermekségem kapujában hasaló Bodri kutyánk hol vagy?
meleg szıröd és szemed megette a vízmosta árok ezer éve,
de én utánad nyujtom kezemet, hőséges szolgám,
ki a tulsó parton várod
gyámoltalan két urad érkeztét kicsiny fehér ingben,
hogy elébünk szaladj akkor
és nyelvedet homlokunkhoz ragaszd,
hogy örökre együtt játszhassunk.

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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MÚLTIDÉZİ – ZALA MEGYE OSZKÓ
FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói
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REJTİ GÁBOR
Kopogtatás
Kopogtattam szépen, halkan
szóltam hozzá versben, dalban
dörömböltem, kiabáltam
ırjöngve és holtra váltan
rohangáltam körbe-körbe
álmaimtól meggyötörve
Engedjen ki börtönömbıl!
Születek és meghalok
vannak jó és rossz napok
van, ki szeret, van, ki nem
kóstolgat a félelem
elıbb-utóbb elfogyok
két mondat, vagy szó között
és integetek, de senki sem látja
s nem vagyok senki inge, kabátja
egy másik világban kopogtatok éppen
(rémlik volt ilyen, de nem emlékszem)
Engedjen be! lennék boldog végre...
Sírva-röhögve kancsítok az égre.

2019.05.19.

__._,_.___

https://www.facebook.com/rejtog

_https://www.facebook.com/rejtog._,_.___
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JENEY ANDRÁS
Fekete szavakkal
Fekete vagy fehér a pettyes leopárd?…
Van-é, ki részegen forrásvizet okád?
Áldást, mondd, oszthat-é, ki közben káromol,
S látsz-e fehér ruhát fekete szennycsomón?
Egyrészt, másrészt… mondod. S végül hova álltál?
Egyetlen folttól is feketére váltál.
Fehér szál nem marad feketébe szıve;
Fehér szív nem szorul fekete ökölbe.
Fehér koporsó sincs, csak fekete halott;
Fekete hidegben feketére fagyott,
Fekete föld várja – s fehér hó, hiába,
Fekete lesz az is: varjú repül rája.
Szavam is fekete, lásd – s fekete szájból;
Fekete holdfénye tán mégis világol,
Fekete ruhában imák hófehérek,
Fekete versekben fehér lángok égnek.
Fehéret üzennek jégfekete télnek,
Fekete havaknak, éjszakasötétnek,
Fekete farkasnak, fekete báránynak:
Fehér szívet kérnek fekete világnak.
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KAMARÁS KLÁRA

Emlékeztetı
Kinek apja nem azért állt a sorba,
hogy zsíros állást kapjon s érmeket,
hanem, mert hitt egy boldogabb világban,
az ne tagadja meg az éveket!
Ha édesanyja mindig hittel, bátran
vallotta magát annak, aki volt,
az ne menjen köpönyegért a boltba,
s ne forgassa, ha nincsen rajta folt.
Ki állampénzen tanult nyelveket,
s diplomáján még fénylik a keret,
tudhatja jól, hogy mindennek van ára,
és megdolgoztunk érte. Nem lehet,
hogy megfakuljon az emlékezet.
Csak tiszta vizet öntsünk a pohárba!
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY

Egyetlen pontból
Eljön a világ, kincseid közt kotorász.
Történeteid átírja,
tolla vérrel fog.
Perceid feltöri,
sárgáját cukorral eszi.
Az egyetlen pontból hulló
késıi esı
mégis kihajtja,
a láng-szavak
magvait.

Vércsoport
Amelyik jó mindenkinek;
köztudatban a nullás.
A tudomány állása szerint
már az sem.
Csak egy maradt;
az egyetlen,
az örök vér-remény.
Mert valami olyan az Övé;
mindegyikkel baráti,
mindegyikkel elfogadó.
Mit nekünk,
ha az átok-idı
végül kicsomagol csontig; mert
megmeríttettünk hószín igazában,
s behunyt szemmel is
megtaláljuk a tömegben
köntöse szegéjét.

59

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

G. FERENCZY HANNA
Nyári éj
Éji lepke szállt szobámba
tárva ablakom –
hívja ıt a lámpa lángja,
– könyv az asztalon.
Lámpafényben itt keringett
őztem hasztalan
röpke szárnyát úgy vigyáztam
hess, kis oktalan!
Kint a holdsütötte úton
halkan járt az Éj
élet támadt főben, fában
– vágy és szenvedély.
Szívemben is vágyak égtek,
tudtam – hasztalan
álltam ott a nyári éjben
– némán, egymagam.
Éji lepke csak keringett
szárnya lángra gyúlt –
mint szívemnek síró vágya
ı is porba hullt.

60

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

Kİ-SZABÓ IMRE
Szabad lélek
A faluban lakott egy hatvan év körüli férfi. Szép magas ember volt, ısz hajjal és egy
zöldre festett férfi kerékpárral. Ez elválaszthatatlan volt tıle. Így volt kerek, egész. Mindenki
csak Sanyinak hívta. A falu szélén, egy piros cserepes házban lakott, ott élt már vagy öt éve.
Sanyit egy különleges, különc embernek ismerték. Öltözetét sokszor változtatta. Nyári
idıszakban zsebes kaki színő inget viselt, egy síp volt a bal felsı zsebében, melyet a fonott
zsinóron a vállpántjához erısített. Ezen az ingen vagy öt-hat helyen különbözı helyekrıl
kivágott, színes logós reklámok díszelegtek. Volt ott Panda maci, Pizza Hut, adidas, vagy
éppen egy Libris könyvkiadói logó, piros, sárga mezıkben, csak úgy virított rajta. Biztosan ı
varrta fel ezeket. Kockás sálból tekert nyakkendıféle a nyakában. Fején egy kerek
tányérsapka, melyet a sildjétıl megfosztottak. A sapkán körbefutó fekete szalag, egy helyen
tíz centire, lelógott. Így úgy mutatott, mint egy hajóról, kimenıt kapott matróz lenne. Elsı
ránézésre ettıl a sok díszítéstıl, tábornoknak is vélhette bárki. Ehhez ugyan a kerékpár nem
illett, de volt valamikor a magyar hadseregben kerékpáros század. Úgy tőnt Sanyi ezeknek
akar, maradandó emléket állítani, különös jelmezével. Az öltözék ısszel, olyan katonai
terepjáróra váltott. Télen prémes kucsmát viselt, szırmével bélelt télikabáttal.
A kerékpárján hátul egy drótból font négyszögletes kosár, benne szatyrai, vagy amit
éppen szállított. Kenyeret, tejet a boltból. Erre a szögletes kosárra hátul egy kerek tábla volt
felfüggesztve. Olyan, mint a KRESZ tábla, csak kisebb. Rajta egy széles piros nyíl, amely az
utána követınek nyíllal balra mutatta az elızési irányt. Ez alatt egy megkurtított
rendszámtábla függött. Valahol találhatta, egy száguldó autóról eshetett le. Mégse legyen
azonnal felismerhetı, a rendszámtábla elsı betőjét és utolsó számjegyét levágta. Így csak
annyi maradt belıle: KS 58. Ha meg akarnánk fejteni, azt is mondhatjuk, ez „Különös
Sanyi”, aki pontosan „58” éves. Ehhez a szögletes kosárhoz erısítve egy másfél méteres
antenna, vastag huzalból, melyen egy pici nemzeti színő zászló lengett.
Sanyit a faluban olyan, nem komplett figurának tartották. Ártalmatlan volt, soha nem
veszekedett senkivel. Senki nem tudta, honnan jött, hogy került ide, csak egyszerően volt.
Nem balhézott, ha megállt, akivel találkozott, váltott pár szót, de tıle soha nem mertek
kérdezni semmit, félve, hátha baj keletkezik, mert hangja erıs, öblös volt, szinte parancsoló.
Mindenkit letegezett, ha fiatal volt, vagy éppen öreg. – Hogy vagy? – kérdezte öblös hangján.
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A választ meg sem várta, majd jött a következı kérdés: – Merre mész? Mintha tudni szerette
volna, ki merre megy, hogy érzi magát. Aki többször találkozott vele, udvariasságból, vagy
óvatosságból csak annyit mondott: – Kösz! Megvagyok! Néha betért a kocsmába, ivott egy
fröccsöt és ilyenkor a szabadságról beszélt. – A szabadság, ez kell nekem! – kezdte
mondandóját. Aztán a közelében állótól megkérdezte, kemény hangon: – Nincs igazam?
Félve, némán bólogattak, vagy hümmögtek, olyan értetlen szöveget. Sanyi felhajtotta borát, a
poharat a pultra tette. Köszönt: – Szép napot nektek! Elmenıben még hozzá tette:– Nekem a
legjobb! – mondta mindig, de ennél többet nem árult el. Felpattant kerékpárjára és elhajtott,
titokzatos célja felé. Mindenki úgy érezte ez a figura egy olyan ember, aki szabadon kószál,
szabad mindene.

Fotó: DARVAS JUDIT
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DEDIK JÁNOS

Táncos lábak
Ebben a falusi kultúrházban kezdıdött az a történet, mely a tollam hegyére kívánkozott.
A fiatalokból szervezett népi tánccsoport, heti próbáját tartotta, mikor egy fiatal táncospár,
a gyakorlat befejeztével meglepı bejelentést tett.
– Kedves táncos társak, amit most fogok mondani annak az a lényege röviden, hogy
kilépünk a tánccsoportból. Eljegyzem Hanvas Juliskát, a táncpartneremet, és egyidejőleg
Budapestre megyünk a Pénzügyırség népi táncegyüttesébe, ahol a meghirdetett pályázaton
próbatáncot nyertünk. Hangos morajlás kísérte ezt a bejelentésüket.
– Mi lesz velünk, ha a legjobb táncospár kilép a csoportból? – kiabálták a többiek.
– Meglesztek ti nélkülünk is, hiszen kiváló táncosok vagytok!
– Miért mentek el Juliska drága, és te is Péter elmész, itt hagytok minket?
– Nem örökre megyünk el, de meg kell értenetek, hogy ezzel a lehetıséggel élnünk kell. A
mai nap volt az utolsó táncunk jövı héten utazunk. – Mindent köszönünk nektek! De hát ilyen
az élet.
– További jó szerepléseket kívánva, szerbusztok!
Utána ölelkezések következtek, melybıl kiérzıdött az öröm is, mert, hogy ilyen jó
táncosokkal rendelkezik a kis falunk, de a szomorúság is, hogy e két kiváló táncos, jó barát itt
hagy minket.
Julcsi is könnyes szemmel búcsúzott a társulattól.
– Meglátod Julcsikám! – mi még egyszer, sokra visszük, kiváló táncosok leszünk. Büszke
lesz ránk a falunépe. Arról nem is beszélve az öregeink, milyen boldogok lesznek. Úgy
fogunk visszatérni, mint házasok. Ez is a meglepetéseink egyike lesz.
– Te Péter, én azért félek, ha nem vesznek fel, mit csinálunk.
– Az lehetetlen úgy fogunk táncolni, hogy elámul a felvételi bizottság. Meglásd nem lesz
semmi baj!
A meghallgatásuk, a próba táncuk tényleg valóban jól sikerült.
Gratulált a felvételi bizottság, most már csak a hivatalos felvételi bejelentésre vártak.
Néma csend a teremben, egy idı után a várakozás percei hosszúnak tőntek, és mára türelem
határán voltak, ekkor nyílt az ajtó. A felvételi bizottság elnöke felolvasta a felvétel nyertesek
neveit. Másodiknak Bogár Péter nevét mondták. – Gratulálok Péter te már biztos, fel vagy
véve. – De az én nevemet nem olvassák, nem hallom!– Egy kis türelem mindjárt a te neved
következik.
– Itt valami hiba történt, biztos eltévesztették a neved – Semmi, még mindig semmi…
– Megyek és megreklamálom – ezzel Péter udvariasan bekopog az felvételi iroda ajtaján.
– Tessék kérem mit óhajt?
– Azt szeretném megtudni, hogy a menyasszonyom nevét nem hallottuk, talán nem
figyeltünk eléggé? Hanvas Juliska a neve!
– Nem is hallhatták, kérem, mert Juliskát most nem tudjuk alkalmazni, majd máskor
próbáljon felvételezni.
Péter szédelegve, szinte tántorogva megy ki az ajtón. Nem ez nem lehet igaz, mondogatja
magában. Hol fogok ilyen jó partner táncost találni?Akit még szeretni is tudok nagyon.
Péter majdnem sírva mondta Juliskájának, hogy az ı felvételi tánca nem érte el a
megfelelı pontszámot.
– Mi lesz velünk drága Juliskám?
– Ne kesereg Péter! – vigasztalta Juliska –, majd csak valahol, én is fogok táncolni.
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Péter szorgalmasan járt a próbákra, míg Juliska több tánc együttesben is próbálkozott. De
felvételt nem nyert sehol sem. Mindenhol azzal küldték el, hogy nagyon szépen táncol,
végtelenül sikkes, nagy szükség lenne rá az együttesben, de sajnos, anyagi okok miatt nem
tudják alkalmazni.
Ez így ment napokig, de Péter keresete kevésnek bizonyult az albérleti lakásuk
fenntartásához. A szerelem pedig erıs volt, de hiába minden, ha megélni nem tudnak a
szerelembıl.
Egyik reggel, Juliska közölte Péterrel, hogy hazautazik a szüleihez. Péter nehezen értette
meg, ezt a hirtelen elhatározást, de mit tehetett kénytelen volt beleegyezni. Juliska tudta miért
is fontos a családi otthon számára. Péternek nem mondta el, hogy minden jel arra mutat, hogy
egypár hónap múlva anyuka lesz. Gondolta hogy, majd ha hazalátogat, akkor úgyis megtudja.
Kár lenne most felzaklatni ezzel a hírrel, mikor már, olyan jól beilleszkedett a tánccsoportba,
és igen csak meg vannak elégedve. Szorgalmával, és tánctudásával. Még hazalátogatni sem
volt ideje, mert hétvégeken a fellépés volt. Péternek hét közben a próbák, az új táncok,
betanulása elvette minden szabadidejét. Még a levélváltásokra is egyre kevesebb ideje volt.
Juliska leveleibıl sosem derült ki, hogy hamarosan kismama lesz.
Péter kapott egy fiatal csinos új táncost, akivel, szólótáncot jártak. Rengeteget
gyakoroltak, Márika így becézték a csoportban. Megkedvelte Pétert, igyekezett a partnere
kedvében járni. Pétert nem érdekelte táncon kívül Márika. Igyekezett a közös fellépéseken
mosolygós, vidám arcokat vágni, jó kedvőnek, elégedettnek látszani. De ahogy elhagyta a
színpadot, rögtön komollyá változott. Juliskára sokat gondolt, és hiányzott neki. A hetek,
hónapok így teltek el.
Az egyik fellépés közben, valami belenyilallt a ballábába. Egy pillanatra megingott, de a
közönség nem vette észre, aki pedig észre is vette, az azt hihette, hogy így van a
koreográfiában. Ez a lábfejtıl felfelé törı hirtelen fájdalom megismétlıdött, egyre
gyakrabban. Majd elmúlik gondolta magában, nem kell minden piszlicsár dologgal orvoshoz
szaladni. Reméli, el fog múlni magától, amíg a táncpartnere, és a tanára nem veszi észre a
fájdalmát, addig nincs baj gondolta.
Juliska pocakja közben szépen növekedett, gondolta nagy meglepetés lesz, ha Péter
hazajön majd szabadságra, a nyár utolján. Már ketten fogjuk várni. Juliska nem akarta
megtudni elıre, hogy a kisbaba, milyen nemő lesz, hadd legyen meglepetés mind a
kettıjüknek. A szülei mikor megtudták abban a hitben voltak, hogy a lányukat titokban elvette
feleségül Péter. Errıl a családjukban nem esett szó.
Csak várták, mikor jön már haza Péter.
Sajnos Péter lába nem javult, egyre jobban és jobban fájt. Hiába nem akart orvoshoz
menni, kénytelen volt, mert, már a táncos társai is észrevették. Márika is többször rászólt
Péterre.
– Miért nem mutatod meg egy orvosnak a fájós lábadat, biztos tudna rajta segíteni. – Így
nem jöhetsz el az egy hónapos turnéra. Ha a tanár úr észreveszi nagy bajod, lehet belıle!
Tessék orvoshoz menni!
–Jó, jó majd megyek, még kibírom.
– Ebbıl még bajod lesz, meglátod Péter.
Péter esténként az albérleti szobájában magára zárta a szobája ajtaját, ilyenkor borogatta a
most már egyre gyakrabban fájó lábát. Levelet már többször elkezdte írni, de mindig
abbahagyta, sehogy sem akaródzott megírni szüleinek, de fıleg Juliskának. Minek
riasztgassam Juliskát, meg az öregjeimet. Péter hangulata egyre rosszabb lett, már csak akkor
mosolygott, amikor fellépés volt..
Ilyen állapotban nekivágott a hosszúra ígérkezı turnénak. Városról városra utaztak. Sikert
sikerre halmoztak! Mindenki boldog, vidám volt, csak Péter volt legtöbbször komoly,
szomorú ábrázatú. Megtanulta, hogyan kell a fájdalmát palástolni, hogy ne vegyék észre. Csak
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Márika tudta mit szenved Péter. De most már ıt is a siker érdekelte. Fıleg az, hogy az adott
elıadás után, melyik táncos kap több virágot. Ez bizonyos fokig, némi irigységet is kiváltott a
táncos lányok között.
Egyik napon elıadás befejeztével, zuhanyzás közben Péter észrevette, hogy a lábujjáról
leesett a körme. A többi köröm is meglazult az új perecén. A fene egye meg, csak nem akar
gyógyulni a lábam, pedig ezt a turnét ki kell bírnom, ha a fene fenét eszik is.
Nem hagyhatom cserben a társulatomat. Fárasztó napok következtek Péter életébe.
Minden napok kínszenvedése következet. .
A délelıtti próbák, az esti elıadások, egyre nehezebbekké váltak számára. A tánc csizmát
sokszor kínok közepette húzta le lábáról. A szerencsétlensége mellett, legtöbb városban, olyan
szállodai szobát sikerült kapnia, ahol egyedül alhatott. Így csak nem jöttek rá, Péter
fájdalmára.
Végre! – hála Istennek, csak, hogy vége a turnénak, és jön a szabadság, így kiáltott fel
Péter örömében. Az öröme nem tartott sokáig. Budapesten orvoshoz ment a már csúnyán
megkékült lábfeje már feketedni kezdet. Az orvos mikor meglátta, így kiáltott föl:
– Ember! maga saját maga ellensége. Tudja mit jelen ez???? Én mindent meg fogok tenni
a maga lábáért, amit csak lehet, maga cukros jó ember fel tudja fogni ezt ésszel!
Péter szeme könnyes lett, csak annyit dadogott
– Hadd menjek haza! Itt nincs senkim – belülrıl sírás, fojtogatta.
– Azonnal befekszik a kórházba, hívom a mentıt, sehova nem megy! Megértette?! A
hozzátartozóinak telefonálhat, hozzanak magának pizsamát, fogkefét. Maga meg itt megvárja
a mentıt.
Péter életébe szomorú napok következtek. Az orvosi hírek, egyre nyugtalanítóvá váltak.
Vívódott önmagával, nem írom meg, minek szomorítsam anyámat, Juliskámat, így ilyen
lábbal úgysem vehetem feleségül merült fel benne a kérdés. Mi lesz velem? Istenem!
Sajnos a vizsgálati leletek szomorúak voltak. A nagy vizit végén a kezelıorvosa és a
kórház professzora leült az ágya szélére, kis hallgatás után egyszerre szólaltak meg.
– Nagyon sajnáljuk fiatalember, de lábát mőteni kell!
– Éreztem, tudtam, le fogják vágni?
– Igen!
– De, de én ezzel keresem a kenyeremet!
– Sajnáljuk olyan munkát, kell majd végeznie, amit mőlábbal is el tud végezni.
– Nyugodjon meg fiatalember, nem maga az elsı, aki mőlábbal fog járni.
– Más megoldás nem lehetséges zokogta Péter?
– A tudomány,
– Ne is folytassa, kérem! – Péter a fal felé fordulva zokogásban tört ki.
–Hogy megyek haza? – Mit mondok Juliskámnak, ha meglát, nem, nem mehetek haza láb
nélkül, azután elaludt.
Három hét multával Péter egy lábon sántikálva, ment a mentıkocsival haza a kis falujába.
A meglepetés nagy volt, Péter megtudta, hogy apa lett, Juliska meglátta Pétert egy lábon.
Senki nem tudta, hogy most sírni kell vagy örülni az új jövevénynek. Egy biztos: Péter sírt,
nevetett, ölelte Juliskáját, puszilgatta gyermekét.
– Ugye Péter most már nem hagysz magamra, együtt maradunk
– De én a láb…
– Nem érdekel! A gyerekünket fel kell nevelni, még, akkor is, ha csak egy lábad van!
Világos???
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BUDA FERENC
A számtartók kórusa
– Egy mesejátékból –
számok számok a számok
számok a sziveken a szavakon
sorakozik sokezer a szalagon
összeadás összeadás
marad az egy
meg a kettı
számokkal telisteli a fiók
ezt hömpölygetik a folyók
meg a tengerek is
számok a madarak a fák
meg az emberek is
számok a balgák meg az okosak
számok a százévesek meg az egynaposak
kendısök kalaposak meg a szalagosak
potyognak az ötösök a hetesek a hatosok
összeadás kivonás
összeadás kivonás
nulla magában
marad az egy
csak errıl szóljon a híradás
a tegnapi meg a
holnapi meg a
mai kiadás
kivonás összeadás kivonás
marad a nulla
meg az egy
számok a papiron az agyban a gépben
számkígyó kanyarog az éjben
számoszlop toronyteteje az égben
szám-hatalom
szám-hatalom
számbeli számszaki egyeduralom
számokkal zaklat szorongat a hivatal
számokat izzad az öreg meg a fiatal
szorzom a tízet a tízzel
meg az egyet az eggyel
kijár nekem érte a rang meg a rendjel
meg a jutalom
csudafontos a hivatalom
összeadás kivonás
kivonás összeadás
marad az egy meg a
nulla magában nulla
magában nulla

BUDA FERENC: Míg élsz, Forrás: DIA https://pim.hu/hu/dia https://pim.hu/hu/dia/dia–
tagjai/buda–ferenc#
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UMHAUSER FERENC
Az író
Keresi a kiutat. Letőnt eszmék labirintusában tévelyeg, elvetélt, kiégett gondolatok
húznak kondenzcsíkot fölötte. Lábai minduntalan halott tervek torzóiba akadnak, arcán
szétfoszlott álmok pókhálófonalai győrıdnek ráncokká.
– Nehéz hit nélkül – gondolja, – de mit akarok? „Züllenem, hullanom rendeltetett s elhull,
aki arra való.” Miért kellett anyagiasulni a tudatnak? Elég lett volna egy sík és pontok s ami
összeköti ıket vagy nem. A dimenzió csak kivetülés, hozzárendelés. Tudat és lét meg
ilyenek...
– Miért? Ha tudatosul a lét, az elmúlás árnya is ott lebeg...
– Kicsorbult tudat –, persze, miért lenne egész, mikor úgyis csak a szilánkokra figyelünk,
bár csak ha fölsebeztek.
– „Boldogok a lelki szegények...” – Ez miért tér mindig vissza? Ez lenne az alapigazság?
Alap meg igazság? – Minek az alapja, kinek az igaza?
– Egy „igazán” sík lapnak hány oldala van? Milyen az, aminek nincs visszája. (avagy a
fonák fonákja)
– Hülye vagy barátom, az élet kurva egyszerő! Örülj, hogy luk van a fenekeden! És tudod
miért? Hogy minél hatékonyabban részt vehess az anyag körforgásában. Ehhez teljesen
feleslegesek a gondolatok. Elegendı ha zabálsz és ürítesz. Zabálj és üríts! A gondolatok
semmire sem jók! (az ilyenek meg fıleg nem) Leírni ıket meg végkép bőn. Tudod hány fát
vágnak ki azért, hogy az ehhez hasonló, torz agyszülemények megjelenhessenek? – Az író a
veszett fejsze nyele.
– Vannak még ilyen baromságaid?
– Rengeteg.
– Tartsd magadban, de csak ezeket. Amúgy tudod: zabálj...
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KORIM LÁSZLÓ
Fürdés
Vízen úsznak a fellegek
Lázas hamarjában belemerülök
Eltőnök hullámzó mélységében
Ellágyulva:
Vizet kérek
Vizet mozgatok
S gyöngytarajok csillannak meg
Szemem kitárulkozó mélyén
S újra belehullok
S velem hull a mindenség is
Csobog reszket
Megdermed s elalél
Pántlikát főz a reményem
Ráfreccsen
S ellaposodik a víz tetején
Meglibbenek hirtelen
Nyúzott örvény húz
Lebukok
S a szikrázó mennyezet alatt
Homályos pocsolyákat
Tipor fonnyadt talpam
A part kibújik
S fáradtan kiköp a víz
A poros homok leteper
S a szikkadó vízcseppek
Sápadt bırömre égetik
Megszőnı fényüket
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RADA GYULA
Hazahúzó
Karinhoz

Oh Istenem! Miként tévedtél
ide a belga szép mezıkrıl
e balga birka legelıkre,
félelmek erdejébe, hazug, acsar
farkasok közé e rongy világba,
hol a méh, a bölcsı, a fogantatás
maga a halál, korai tél, s már
mindenki valaki más…
...s még itt a nyakunkon e karthágói
nyár, az összes elferdült hústorony,
a gıg, e megborult lovaggal,
a rég halott Dulcineával,
hol se ló, se Sancho……
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VERASZTÓ ANTAL

A faluszéli kút meg a szegényember fia
Egyszer valamikor réges-régen, volt és hol nem voltabban az idıben egy szegény ember.
Ez a szegény ember abban az egy dologban nem különbözött a többi szegény embertıl, hogy
neki is volt egy legkisebb fia. Amikor a fiú felcseperedett, szokás szerint elindult szerencsét
próbálni. Meghallotta ezt a falu göröngyös útja, és így szólt a fiúhoz, menjünk együtt! Jól
van, - mondta a legkisebb fiú, és tüstént el is indultak arra, amerre még az út sem járt soha.
Így mentek, mendegéltek, míg csak a fényes nap el nem fogyott a fejük felıl, és rájuk nem
esteledett.
Mivel úgy is elfáradtak, hát letelepedtek a kiöntött holdfény partjára almaillatot
vacsorálni. Ahogy így múlatták az idıt, egyszer csak se szó, se beszéd mögéjük lopózott egy
kis kurta erdei szellı-ember, akit másképpen úgy is hívtak, hogy vacogás és rázogatni kezdte
a fiút. Nosza, a szegény ember legkisebb fia sem volt rest, szó nélkül magára kanyarította a
csendes éjszakát, és elindult rızsét győjteni. Amikor úgy gondolta, hogy eleget győjtött
halomba, a rızse alatt felébresztett egy maréknyi lángot. Jól számított, nem veszett kárba a
fáradsága, mert az ébredı lángtól a vacogásnak olyan melege lett, hogy lóhalálában
visszafutott oda, ahonnan jött, a hideg erdıkön túlra.
Node meg is fogadták ott nyomban, hogy soha el nem hagyják egymást se jóban, se
rosszban. Mármint az út, a szegény ember legkisebb fia és a maréknyi láng. A mai napig meg
is tartották szavukat, - mert közben majd elfelejtettem mondani -, a hajdani szegény ember fia
még ma is minden napfelkeltkor elindul szerencsét próbálni. Amikor legutóbb találkoztam
vele, azt mondta, ez a vándorlása már csak sok évig és három napig fog tartani.
Hogy történt-e még közben valami? Persze, hogy történt! Egy régen volt hajnalon az út, a
szegény ember legkisebb fia és a maréknyi láng elértek egy erdıszélre, ahol egy házikóra
meg egy nagy gémeskútra találtak.
Az út rögtön megállt, mert, ahogy a legkisebb fiú megpillantotta a kutat, nyomban erıt
vett rajta a szomjúság. Odament hát a kúthoz, igen ám, de ahogy a kút fölé hajolt, hogy a
vödröt belemerítse a vízbe, ugyancsak meglepıdött, mert látja, hogy a kút mélyén egy csillag
hősöl a vízben.

70

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

Merítsd csak meg bátran a vödröt, bíztatta egy hang a fiút. A szegény-ember legkisebb
fia sem kérette magát háromszor, hanem megmerítette a vödröt a csillagfényő vízben és jót
húzott belıle.
Talán mondanom se kéne, ahogy csillapult a fiú szomja, úgy jött a fejébe a gondolat,
hogy ı a kútban a csillagnak csak a képét látta. Fölnézett hát a kút fölé az égre, s látja,
valóban ott fényeskedik a csillag a feje fölött, de olyan magasan, hogy „tán még a villám is
alatta születik.” Bizony így történt!
De, hogy szavamat végképp egymásba ne öltsem az igazság kedvéért azt is el, kell
árulnom, hogy a szegény ember legkisebb fia arra is rájött, miért jártak a magafajta szegény
emberek faluszám a kúthoz? Talán már ti is kitaláltátok! Hát vízért!

BALOG ÖRSE: A faluszéli kút:, tempera, papír, 9x17 cm
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MESE – GYEREKVERS

GAZDAG LÁSZLÓ
Csacsigáncs
Csiviteli a csuri,
Miket csinál a csacsi!
Elgáncsolta a gácsért,
Aki dühös a gáncsért.
*
Csacsi gáncsa sikerült,
Szegény gácsér elterült,
A bogáncsba beleült.
*
Nem is hagyja annyiba,
Belecsíp a csacsiba,
Ráragaszt egy bogáncsot,
Visszaadja a gáncsot.
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MESE

LÁM ETELKA
A rózsák hercegnıje
Olyan hirtelen történt minden. Kint sétáltak a rózsák között a mamával és arról beszéltek,
hogy holnap sok rózsát le tudnak szedni, mert gyönyörőek, szépek és kezdenek virágozni.
Lenyőgözı helyen laktak sziklás hegyvidék kis patakokkal és sok virággal. Itt mindig
kellemes volt az idı. A virágok szerették ezt az éghajlatot egész évben pompáztak. Jánoska,
Katinka a mamával itt éltek, bérelték a nagy kertet és elég nagy volt, még hátra volt a fizetés
törlesztése, amit holnap után kellett kifizetni, A háziúr személyesen jön ide és neki kell
átadni. Sajnos hirtelen a mama rosszul lett, alig bírt bemenni a házba. Kihívták az orvost.
Jánoska és Katinka bent ültek a hálószobában az ágy szélén, a mamánál. A doktor bácsi azt
mondta, hogy a mama nagyon beteg, magas a láza és pihennie kell. Egy idı múlva a fiú intet
a kisleánynak és halkan kimentek a konyhába, mikor elaludt az anyukájuk. Mivel Jánoska
volt az idısebb 12 éves ı határozott mindenben, Katinka 10 éves volt, barna copfos haja a
derekáig ért a kék szemeivel szomorúan nézett a fiúra.
Jánoska megpróbált mosolyogni a húgára, majd azt mondta: holnap nagyon korán
hajnalba kimennek a kertbe.
– Majd én leszedem a rózsákat és te Katinka megszámolod a rózsaszálakat. Ma már késı
van, most készítünk vacsorát a mamának és magunknak és lepihenünk.
Jánoska és Katinka együtt bementek a hálószobába, hogy megnézzék a mamát. Magas
láza volt, és csak inni kért, majd elaludt. Így csendben megvacsoráztak ık ketten és aggódva
nézték a mamát. Majd ık is elmentek aludni. Éjszaka nagy vihar volt erıs szél süvítet, hallani
lehetet a kéményen keresztül. és esıcseppek kopogtak az ablak üvegen, de reggelre szép
napos idı lett.
Másnap Jánoska korán ébredt és felkeltette a húgát is. Benéztek a mamához és hoztak
neki innivalót mást nem kért. A mama aggódva nézte gyerekeit, de ık vidáman mosolyogtak
rá és nem mondtak neki semmit a terveikrıl. Megvárták míg elalszik, majd kiosontak a
házból. Elég hamar kiértek a nagy kertben. Amint körbe néztek nagyon megdöbbentek, a
vihar megtépázta és tönkre tette a rózsákat. Itt nem volt mit leszedni, siralmasan nézett ki. A
két gyermek megfogta egymás kezét és leültek az összetört rózsák közé. Katinka elkezdett
sírni, Jánoska átölelte húgát és úgy érezte, hogy itt a világ vége. Így ültek együtt
összefonódva és szomorúan. Mikor hirtelen mozgást hallottak és megpillantottak egy szép
hölgyet. Fehér ruhája piros rózsákkal volt díszítve. A fején piros rózsából volt egy koszorú,
amely gyönyörően passzolt a fekete hajához. Katinkának elapadtak a könnyei Jánoska is
ámulva nézte a hölgyet. Majd megszólalt a szép hölgy.
– Gyerekek, én a rózsák hercegnıje vagyok, ne féljetek, minden el fog rendezıdni. Itt van
egy piros rózsa vigyétek haza és tegyétek egy vázába és helyezzétek el egy asztalon
édesanyátok szobájába. Holnap segítek nektek, gyertek ki a kertbe reggeli után – hirtelen egy
rózsa alakra formálódott és eltőnt.
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A gyerekek haza is mentek és a rózsát betették egy vázába és bevitték a mama szobájába.
Egy kis idı múlva nagyon finom illat terjenget a hálószobában. A rózsa kezdett kinyílni
egyre szebb lett és a szirmok között kis könnycseppek képzıdtek, amik lassan legurultak a
rózsa szárán. A mama kinyitotta a szemét, a láza elmúlt, csak nagyon gyenge volt. Katinka
hozott ételt és italt és Jánoska meg segített a mamának felülni az ágyban. Egy kicsit
megnyugodtak és így együtt töltötték az egész napot. Majd elérkezett a következı nap, elég
késın ébredtek fel. Már éppen túl voltak a reggelin, mikor kopogtak.
A háziúr állt ott és kérte a pénzt és azt mondta ha nem fizetnek most akkor nem
folytathatják a rózsa termesztést. Jánoska közölte, hogy a mama beteg és vihar tönkre tette a
virágokat. A mama még aludt és Jánoska nem is akarta felkelteni. A fiú azt kérte az uraságtól,
hogy menjenek ki a rózsakertbe. Gondolta lesz ami lesz. Az úr elég mérgesnek tőnt, de
követte a gyerekeket a kertbe. Elég hamar oda is értek és lám-lám, a kert tele volt minden
színő rózsákkal és egy halom rózsa le volt szedve és csokorba voltak kötve. A kert közepén a
rózsák között állt a hercegnı, most fehér rózsa koszorú volt a fején és a piros ruháját fehér
rózsák díszítették. Az úr csak nézte és nem hit a szemének.
– A rózsák hercegnıje vagyok mondta a szép hölgy.
Majd közölte az úrral, hogy itt minden rendben van és ha gyerekek eladják a rózsákat
akkor lesz pénz. Miért ilyen kegyetlen a gyerekekkel szemben, mikor az anyuk beteg?
Az nagyúr igen elszégyellte magát és azt mondta, hogy máskor jobban átgondolja a
dolgokat és segíteni fog a rászorulókon.
A hercegnı megsimogatta mindkét gyermek fejét és közölte velük, ha valami baj van
csak szóljanak halkan a rózsákhoz és ı meghallja és jön. Jánoska és Katinka boldogan
mosolygott a hercegnıre és minden segítséget megköszöntek neki. A hercegnı ugyanúgy
mint tegnap, rózsává változott és eltőnt, csak egy szép fehér rózsa maradt a helyén. Katinka
felvette a virágot és gondolta elviszi a mamának. Aztán, ık hárman visszamentek a házhoz.
Az urasság elköszönt és azt mondta: ráér várni a pénzre, majd hozzák el a házához amikor
eladják a rózsákat.
A testvérek bementek a mamához aki már aggódott. Már jól érezte magát és éppen ki
akart menni a kertbe. Jánoska és Katinka mindent elmesélt a mamának, aki csak álmélkodott,
hogy ez a csodálatos dolog megtörtént velük. Egy fehér és egy piros rózsa örökre ott virágzott
a szobába, amikor rápillantottak szeretettel gondoltak a rózsák hercegnıjére.

… mese, mese… vége.
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MESTER GYÖRGYI
Gida*
Városi gyerekként nıtt fel, aztán a húszas évei vége felé mégis úgy döntött, vidékre
költözik. Egy erdıvel övezett kis községben telepedett le. Dimbes-dombos, új lakóhelye igazi
erdıjáró emberré tette, bár tagadhatatlan, ehhez a munkájának is köze volt, amely csendet és
nyugalmat igényelt. Biológiai tankönyvekhez készített illusztrációkat, kis testő erdei
állatokat, növényeket, gyümölcsöket rajzolt természet után, megfigyelés alapján, nagy
precizitással és szakértelemmel.
Hamarosan magányos emberré vált. Nem akarta, de kényszerőségbıl hozzá kellett
szoknia az egyedülléthez. Vidéken élt, egyszerő emberek között, akik különcsége, furcsa
foglalkozása miatt, apránként kirekesztették maguk közül. Kis idı elteltével már teljesen
lemondott róla, hogy ott valaha társra lel.
Nap mint nap kigyalogolt az erdıbe, és igyekezett a legrejtettebb zugokba is benézni, ha
valamelyik apróbb erdei állat megrajzolására kapott megbízást. A feladatát sohasem nagyolta
el, mindig a tökéletes hasonlóságra törekedett.
Egy alkalommal legelészı, fiatal ızgidát pillantott meg a kócos aljnövényzetbıl
kiemelkedı, ritkás fagyalágak takarásában. Az állat szoborszerő alakja egybıl megragadta,
ezért figyelmesen nézte, majd a lassan mozgó állatot követni kezdte. Pedig ez most nem is
volt feladata, csupán az állat lenyőgözı, természetes szépsége ösztönözte arra, hogy próbálja
rajzban is megörökíteni.
Amikor elkezdte felvázolni a karcsú, áramvonalas testet, a törékeny, kecses lábakat, már
akkor tisztában volt vele: ilyen állatról valószínőleg sohasem fognak képet kérni tıle, hiszen
tudottan, ı az apró erdei állatok és növények rajzainak mestere, ezért megrendelıi eleve csak
ilyen ábrákra tartanak igényt.
Mivel azonban nem sietett sehová, mint ahogy a vad sem, így továbbra is a nyomában
haladt. Hirtelen egy kacskaringózó szederindában elbotlott, térdre esett, és amikor az állatot
újra kereste a szemével, már nem látta sehol.
A bokorból, amely mögött az ız eltőnt, váratlanul egy fiatal, húsz év körüli lány bukkant
elı. Hajladozott, valamit szedegetett. Talán szamócát, talán gombát. Ugyanolyan kecsesen és
méltósággal lépegetett, akár elıtte a gida. Az alakja, így távolból is látszott, hogy több mint
tökéletesen arányos, szinte szoborszerő, lábai formásak, kecsesek, és lassú, ráérıs
mozdulatokkal, a fiatal ızhöz hasonlóan, ment egyik bokortól a másikig. Olyan könnyő
léptekkel haladt, hogy szinte a főszálak se hajoltak meg a talpa alatt. Amikor pedig a bokrok
takarásából kiért, a nap játékosan csillant meg háta közepéig érı bronzszínő, selymes haján.
Váratlanul szem elıl tévesztette a lányt. Épp egy piros bogyót érlelı galagonyabokor
mögött hajladozott, amikor eltőnt. Nem jött elı, pedig percekig várta. Helyette a bokor mögül
kilépett az ızgida. Nagyon meglepıdött rajta, hogy ott rejtızött az állat. De hová lett a lány?!
Most a gidát kezdte követni. Talán csak egy pillanatra nézett a lába alá, nehogy megint
megbotoljék, amikor feltekintve, már a gidát se látta. Tudta ı, szokva volt az erdıhöz, hogy
az állatok nem hagyják csak úgy lekövetni magukat, megérzik a legóvatosabb ember szagát
messzirıl is, hát ezen nem csodálkozott. De a lányra is hiába várt, azt se látta többé. Úgy
ment haza, hogy tele volt a feje a látvánnyal. Még éjszaka is álmodott velük, a gidával és a
lánnyal.
*

MESTER GYÖRGYI: A élet írta, 13. oldal, Budapest, 2018, Ad Librum
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Beletörıdött, nyugtázta magában, hogy egyiket se fogja viszontlátni. Nem sokan mennek
be olyan mélyen az erdıbe, mint ı, „vadlesre", a lánynak meg bizonyára más elfoglaltsága is
akad, nem jár naponta gombázni.
Másnap azért megint arrafelé vette az irányt, ahol a lányt és a fiatal ızet látta.
Legnagyobb meglepetésére, amikor a kidılt fatörzsön gubbasztva, egy méretes szarvasbogár
körvonalait rajzolta, halk zörgést hallott, és nem messze tıle megpillantotta a gidát. Most is
nyugodtan legelészett, a zsenge füvet tépdeste, és mintha a korzón lenne, nem zavartatva
magát, sétált keresztül az erdei tisztáson.
A papírdobozt a szarvasbogárral kabátja zsebébe süllyesztette, és mint valami vadorzó,
megindult csendesen az állat nyomán. Így mentek hosszú ideig, mígnem az ız megállt, és
hátrafordult, éppen arrafelé, ahol ı állt, aztán egy percnyi tanácstalan várakozás után, besétált
a sőrő égerbokrok közé. Eltőnt a szeme elıl.
Csalódottan indult hazafelé, amikor a sőrőben meglibbent valami kék színő dolog.
Elıbbre merészkedett, és meglátta az elızı napi lányt, amint kék szoknyában, lassú léptekkel
halad befelé az erdıbe, és néha le-lehajol az avarba. A karján kosár volt, valamit győjtögetett.
Megbabonázta a látvány, mintha elızı napi látomása elevenedett volna meg. Csendben ı is
elindult a lány nyomán. Vagy fél kilométeren át követte, amikor a lány egy vastagabb fatörzs
takarásába ért, és hiába várta, onnan többé nem jött elı.
Csak nézte, nézte a helyet, ahol a lány eltőnt, amikor váratlanul a fatörzs mögül
kiballagott a gida, és kényelmesen megindult a megkezdett csapáson, befelé az
áthatolhatatlan rengetegbe.
Káprázik a szemem - gondolta. Hallucinálok. Megırjített a magány. Szerelmes lettem egy
ızbe, ami lány. Vagy egy lány után vágyakozom, aki ız képében csalogat, csábít.
Mivel már nem tőnt elébe se a lány, se a gida, hazafelé indult. Éjszaka kirázta a hideg,
csak hánykolódott az ágyán, és reggel annyira összetörve ébredt, hogy semmi kedve nem volt
munkához látni, hiába sürgette a határidı.
Elhatározta, munka helyett bemegy a faluba, és felkeresi a körzeti orvost, akit még nem is
ismert. Nem volt rá szüksége, hiszen eddig nem volt beteg. Most viszont fájt a feje, hevesen
dobogott a szíve, és hol az ız, hol a lány jelent meg lelki szemei elıtt. Néha a kettı egyben,
összekeveredve, ami arra utalt, hogy ı tényleg beteg, agyára ment a magány. Egy gidának
követte le a nyomát, aki közben lánnyá változott, és ı az ızlányt akarta megszerezni
magának. Ha ezt elmondom az orvosnak, egyenesen tovább küld a Pszichiátriára. Ez nem
belgyógyászati eset, ez már komoly mentális probléma - ijesztgette, egyben nyugtatta magát.
Biztos erre a bajra is van megoldás, majd valami modern gyógymód segít.
A középkorú orvos higgadt ember benyomását keltette, aki nyugodtan, közbeszólás
nélkül hallgatta végig az elbeszélését. Csak a szeme kerekedett el egyre jobban, aztán már az
ajkán is játszadozott egy félmosoly.
– Doktor úr, ne nevessen ki! Ez szörnyő probléma! Megbolondított a magány!
– Dehogy nevetem ki, kedves fiam. Maga mővészlélek, nagy a fantáziája. Bizonyára a
képzelete is remekül mőködik. Írja csak le nekem azt a gidát, meg azt a lányt, kicsit
részletesebben.
És akkor ı újra elmondta, szinte lefestette a lányt, akit így visszaemlékezve, már
földöntúli szépségőnek látott, és aki olyan légiesen könnyedén lépegetett a földön, hogy még
a főszálak se hajoltak meg a lába alatt.
Az öreg orvos csendben végighallgatta, aztán simított egyet a bajuszán, úgy mondta:
– Várjon, adok én magának mindjárt egy kis segítséget, amolyan gyorsított
gyógykezelést.
Aztán kiszólt az ajtón:
– Gida, kislányom, gyere csak be!
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Az ajtón pár pillanattal késıbb belépett egy húszéves forma lány. Az alakja szoborszerő
volt, ı maga nyúlánk, kecses, karcsú bokája, könnyő léptei alatt meg sem rezdült a szınyeg.
A haja selymesen vékony, bronzszínő volt, barna szeme pillantása akár egy ızgidáé.
Az öregúr akkor kimutatott az ablakon.
– Nézze csak, fiatalember, a maga alakváltó ızikéje ott legel a kerítés mellett. A lányom
kedvence, együtt szoktak kijárni az erdıbe, pedig én mindig mondom, veszélyes, mert rá is
lıhetnek, nem tudhatja mindenki, hogy kézhez szoktatott, szelíd háziállat. Na menjen,
segítsen beterelni a Rozit az istállóba, mert éjszakára nem maradhat az udvaron.
Amikor a meghökkent fiatalembert az ızikepillantású Gida kikísérte az udvarra, a doktor
úr tovább morgott az orra alatt:
– Azt hiszem, ilyen gyorsan még sohasem gyógyítottam meg senkit. Ha ez a fiú most
hamarjában nem barátkozik össze a lányommal, még megérheti, hogy beteszem az esetet egy
orvosi szaklapba...

Fotó: DARVAS JUDIT
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AMBRUS JÓZSEF
Egy vésı igaz története, avagy hogyan lettem „félkovács”?
Prológ
Az egyik falunapon tartott bemutatómon, munkálkodásomat szemlélve, egy kedves ifjú
hölgy érdeklıdött: elmondanám-e, hogy váltam ilyen „kalapáló emberré”? Rövid
gondolkodás után, – hiszen majd’ fél évszázad telt el –; az emlékeim hárfáján néhány
akkordot eljátszva, lelki szemeim elıtt megelevenedett a múlt.
A história
Igen... Minden azon az „ominózus” szeptemberi napon kezdıdött... Vörösmajor, 1964,
tanévnyitó...
A hivatalos rész után az alagsor két, ez alkalomra berendezett tantermébe vezettek.
Szemem-szám tátva maradt... Meseországba érkeztem!!!... Mőködı makettek, bányarészek
néhány arasznyi metszetei, miniatőr gépek, szerszámok, eszközök. Mind megannyi apró
csoda!...
A tanárok elmondták: ezek, kivétel nélkül, az itt végzett tanulók „vizsgaremekei”,
aminek elkészítése a szakmunkásvizsga elıfeltétele volt. Azonnal tudatosult bennem: jól
döntöttem, amikor „magasabb iskolák” helyett ezt a szakmunkásképzıt választottam.
Módszeresen ismerkedtem a bányaelektro-lakatos szakma fortélyaival. Fúrtunkfaragtunk, főrészeltünk, reszeltünk, hántoltunk, csiszoltunk, políroztunk, mígnem eljutottunk
a kovácsolásig.
Csodálattal figyeltem oktatóm, Bankó „majszter” ténykedését, aki olyan otthonosan
mozgott, mintha a tőz mellé született volna. Izzott a vas, pattogott a szikra, engedelmesen
formálódott, ez a ridegnek mondott anyag. Igyekeztem is kellıképpen, hogy minél többet
elsajátítsak ebbıl a tudományágból…
De ugorjunk egy évet!...
Kirajzolódik emlékeimben egy másik kiváló oktatóm –, a mindannyiunk által kedvelt
„Zseleznyikpista” –, apró termetével, örökös mosolyával, kedves humorával,
közvetlenségével. Vele mindig, mindent meg lehetett beszélni.
Elıéletemet ismerve, az egyik napon, egy girbegörbe pálcát, lovasgereblyébıl való, jó
minıségő acél pengét adott a kezembe, a hozzá tartozó rajz kíséretében. A következı
eszmecsere zajlott közöttünk.
„Ebbıl az anyagból, a dokumentációnak megfelelıen, készíts 12 db vésıt!
– Tizenkettıt?
– Igen, tizenkettıt!
– Egyformát?!
– Igen!... Egyformát!!!
– Miért??!
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– Hogyhogy miért?!!... Mert el fogsz rontani belıle a darabolásnál, a melegítésnél, a
kovácsolásnál, a hajlításnál, az edzésnél, a megeresztésnél, a köszörülésnél, a fenésnél!… Jó,
ha a végén marad kettı, amit használni tudok!”...
Nem lehetett több kérdésem! Átmentem a kovácsmőhelybe. A kor szokásainak
megfelelıen köszöntem, engedélyt kértem, majd elkészítettem a szerszámokat.
Minden mőszak végén osztályzás... Oktatóm nézegette, rakosgatta az asztalon ide-oda,
próbálgatta hogyan állnak kézhez. (Mint kiderült, ı készítette – méghozzá gyönyörő rajzolatú
vésésse, –, a história elején említett vizsgaremekek adattábláit.) Kiválasztott kettıt, megadta
az ötös osztályzatot, a „maradék” tízet pedig, egy kifejezı mozdulattal, a kezembe csúsztatta.
Én meg – (nem tudván mit kezdeni tíz egyforma vésıvel –, szétosztottam a társaim között.
Egyet azonban megtartottam… Néha rápillantok, s elgondolkodom…
Kiváló pedagógus volt... Nem vette el a kedvem, sıt sikerélményhez, önbizalomhoz
juttatott. Olyannyira, hogy a nagyközönség elé is ki merek állni. Több, mint egy évtizede,
számtalan helyen bemutattam már ennek a nagy hagyományokkal bíró, sok-sok remekmővet
és egyszerő használati eszközt létrehozó, ám lassacskán a feledés homályába veszı
mesterségnek, a szabadon alakító kézi kovácsolásnak az elemeit, technikai fogásait,
eszközeit…

Fotó: VINCZÉNÉ PÁLINKÁS ERIKA
De vissza a közelmúltba!...
Összegzés
A hölgy figyelmesen végighallgatott, majd frappánsan sommázta.
„Adott tíz lehetıséget a gyakorlásra azért, hogy végül két valóban jót csinálhasson!”
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Zárszó
Az élet bizony nagyon is árnyalt, minden
mindennel összefügg. Így vált ez az ujjnyi
hosszúságú, 6 mm átmérıjő, mások számára
talán jelentéktelen kis vasdarab, az életem
meghatározó részévé.
Fotó: AMBRUS JÓZSEF
Utóirat
Na, ja!… Hogy végül is miért „félkovács?"
Pro prímó!
A szakképzettségem okán, csupán mőkedvelıként kalapálgatok.
Pro secundó!
A közismert szólás szerint: „Egy kovács nem
kovács, két kovács félkovács, három kovács a
kovács!”...
Segítımmel, Orsival, aki egyébként egészen
Kovács, (Kovács Orsolya!) általában ketten
tevékenykedünk. Nos... A két kovács fél kovács,
meg hozzá Orsi: így lettünk a másfél kovács. Ám ha
ı nincs ott, elvéve egy egészet, marad a félkovács.
Fotó: ILLÉS GYİZİ
Pro tertió!
Az idım nagy részét esztergálással, marással, mindenféle kütyük bütykölésével,
olvasással, (Uram bocsá', néha még írással is!) töltöm, így legfeljebb félkovács lehet a
titulusom!
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PÉTER ERIKA
Erıtlen léptekkel
Erıtlen léptekkel
kaptatok a hegyre
kezeimben súlyos,
jajgató csomag
– holtomig cipelem
az egyensúly miatt –
Szembeszél fúj,
lassan haladok,
lábamat felsebzik
az alvó kavicsok.
Hazaérek végre,
kopár a szoba,
középen gubbaszt
egy mesefigura
fölötte
mennyezetre fagyott
könnycseppként
lóg a villanykörte
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HAJNAL ÉVA
megközelítıleg
megközelítıleg felismerhetı vagy
mesés gyerekkorunk seolban suttog
most
felvarrt mellek
mélybarna alapozó
mőkörmök
és
aranyaid között
piroslasz
barnulsz
kékülsz
ráncaid redıin rémület
libazöld selyemben üvegszemek kérdıjelei
megközelítıleg
fel
és alá
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MÁRKUS LÁSZLÓ
Fura látomás
Kaotikus álmot láttam,
gomolygó ködbıl szıtt
estélyit öltött a táj,
ékkıként viselve a
sejtelmesen derengı
nap vibráló köntösét.
Egy kósza napsugár
hitbıl, reménybıl font
koszorúval övezte fejem.
Groteszk pillanatok,
túlszaturált képek
misztikus kollázsából
kilépı árnyak gyülekeztek.
Múltam szemérmetlen emlékei
ölelkeztek ledér vágyaimmal,
melyek még meg sem fogantak,
de rövidesen keserves
kínok között szüli meg
ıket lassan vajúdó jövım.
Temetıbıl halottat nem
viszünk haza - szólt egy
hang, szétrebbentve ezzel
az extázisban tomboló,
pajzán sokadalmat.
Tiszta viző csermely partján,
csendben baktattam tovább.
Utamon már új kedves kísért
a végtelen létsíkok felé.
Vibráló fénykockákból
összefércelt látomásom
nem kínált dicsfényt,
diadalutat és gyors sikert,
vagy talmi kincseket.
csak harmonikus békét,
lángoló szerelmet
és boldog perceket.
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DEBRECZENY GYÖRGY

egyezés
kollázs Tandori Dezsı 13:87 c. regényébıl
hangyaszorgalommal gépelt semmi
és ne romantikát gyártsunk
ebben egyezik az ízlésünk Tandori Dezsıvel
csak meg kell húzni valami zsinórt
hajtogattam magamban
pár könnyő bádogkoporsó elıtt
csak hangyaszorgalommal a függönyzsinórt
kell huzogatni
ezt hajtogattam és a lepedıt
mert lepedıre gépeltem a verset
de belepett ellepett
alig találtam meg a függönyzsinórt
a hangyát
a szorgalmat
az írógépet
és a semmit
pedig a romantikát
sokkal könnyebb lett volna megtalálni
valóban egyezik ebben
az ízlésünk Tandori Dezsıvel
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JÓNA DÁVID
„Igen, önzı az ember, ha Istent teremt...”
a meg nem hallgatott imádságok hideg képletében
prédákká egyszerősödik az ember,
üveg-abroncs a test és a lélek,
a programozott létünk határait keresı szellem felnijei.
az evidenciák, nekem nem azok,
még akkor sem, ha behelyettesíteni mással nem tudom,
csak elfogadni azt, hogy a tudásom nem igen mutat tovább a létfenntartáson.
nem akarok iszapot hordani,
aki oldani kívánja tehetetlenségét, ám legyen,
nevezze iránytőit ahogy akarja,
zsoltározza próféciáit, csak azt tegye jól,
a míves vaskerítések és festett üvegablakok szépsége öröm mindannyiunknak.
a hit felmentéseiben (a szellemet menti fel),
az egyén kockázata és felelıssége csökken,
mint egy konzerv, amelyet felmelegíthetsz,
instant válaszok ahelyett, hogy az utat bejárnád…
apostoloknak adószámuk van, a mártírok licencadó bizottsága azért demokratikus,
mert bárki által korrumpálható. a Golgota fizetıs.
az „istenített” én hangos, nekem túl hangos,
igaz, már a csend sem a régi.
a hit az igazságokból választ, a többi igazságot tiporja
„igen, önzı az ember, ha Istent teremt…”

Art'húr Irodalmi Kávéház:
https://www.facebook.com/arthurirodalmikavehaz/
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EGERVÁRI JÓZSEF
Az „igazi” bőnösök
Tüncibünci konyhapultra dılve zokog,
kopott lábasban csirkepörkölt rotyog,
szakadt és szürke már
menyasszonyi fátyol,
öreg és pocakos lett az
egykor bájos Ámor,
mosogatólébe fojtotta
szerelmet az élet,
jaj, hogy
rohadjanak meg a pirézek!

Hímcsimbók kitámolyog
a kicsiny konyhába,
felesége ott ácsorog
halkan sírdogálva,
megölelhetné, jut eszébe,
de a meccsnek még nincs
vége,
utálja már a szörnyő
kispolgári létet,
jaj, hogy
rohadjanak meg a pirézek!

Hímcsimbók meccset néz
és sört vedel,
minden álom szétdobálva
ágya alatt hever,
de úgy hiszi, ı
semminek sem oka,
benne aztán tényleg
semmi hiba,
csak elszaladt tétlen,
észrevétlen az élet,
jaj, hogy
rohadjanak meg a pirézek!

Huszonöt év elszaladt gyorsan,
plakátország mosolyába forrtan,
Tüncibüncik elvesztették
a meccset,
Hímcsimbókok meg semmit
sem nyertek,
részeg álmok lettek
a mesék,
elıre vetítve a
világ enyészetét,
a kommunikáció hazug
és hővös,
pedig mindenki tudja,
ki az igazi bőnös,
és míg hangosan szól hısökrıl
és álnokokról az ének,
jaj, hogy
rohadjanak meg a pirézek!

Tüncibünci sír, boldogtalan:
ronda vagyok, ısz a hajam,
nem történik semmi velem,
minden olyan reménytelen,
én egy szép, új életet kérek,
jaj, hogy
rohadjanak meg a pirézek!
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GİSI VALI
Te vagy
te vagy mindörökké
a kikötı felé haladó hajó nyugalma
te vagy
titkolt szenvedélye a kalandozóknak
te vagy a távozás
– az örök lehetetlen –
szeretek eltőnni mélyen a szemedben
akár egy sejtelmes éjsötét erdıben
ahol a fák között átsüt a fény
szeretek húsodba marni
szenvedéllyel
keresem mi benned elérhetetlen
de sohasem keresem
a reménytelent

(Parafrázis: Nazim Hikmet, Újra te c. versére.
Ford.: Eörs István)
http://turkinfo.hu/2016/04/11/nazim-hikmet-ujra-te/
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KETYKÓ ISTVÁN

Elbitangolunk hát
Madár Jánosnak
Mert kitagadtak Nógrádból
és nem fogadtak be Pestbe...
Magányom rézgálic-oldatát iszom
szürcsölök habzó valóságot:
parttalanul hömpölygök
két megye határán
s a „mindenütt otthon” alma-illatát érzem.
Pajtás, elbitangolunk hát idegen rétekre
befogják fényes verseink
és törvényt ülnek felettük
mi reszketı kezekkel, de legomboljuk
az asztalra győszőnyi vagyonunkat
és csodálkozunk, ha labdarózsa húz át az égen
hitvesünk gömbölyödı hasát figyeljük
és örülünk verseink magzat-rúgásainak...

Vácrátót, 1982. május 18.
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MÁNDY GÁBOR

A szeánsz
Paula Brannenbauer hazaért. Furcsállotta, hogy az ajtó nem volt bezárva. Az elıszobában
sötét volt, de Gregor szobájából a félig nyitott ajtón át fény szőrıdött ki.
– Megjöttem! – kiáltott Paula, és elindult a férje szobája felé.
– Gregor nincs itthon – mondta egy nıi hang, és ezen Paula nagyon elcsodálkozott.
Az ajtóban találkoztak.
– Maga kicsoda? – kérdezte Paula, és rosszat sejtett.
– Mimi – mondta a nı. – De ez csak a mővésznevem.
– Hogyhogy? Miféle mővész maga? És egyáltalán, hogy került ide? És hol van Gregor?
– Leugrott valami kajáért – mondta a nı. – És ha ön a felesége, hát, ma éjszaka egyáltalán
nem várta. Azt mondta, hogy maga vidékre utazott. Mi történt? Közbejött valami?
Paula úgy érezte, szédülés jön rá. Leült, és tágra nyitott szemekkel bámult Mimire.
– Azt hiszem, itt csak nekem van jogom kérdezni – mondta végül. – Igen, én Gregor
felesége vagyok. És maga kicsoda? A barátnıje?
– Ó, nem, én csak egy egyszerő szolgáltató vagyok. Jövök, ha hívnak. Gregor és én
közöttem csak munkakapcsolat van. İ fizet, és én szolgáltatok.
– Aha. És hogy szolgáltat, ha szabad kérdeznem?
– Hát az attól függ, hogy a kuncsaft mit szeretne.
– Gondolom, elsısorban szexuális szolgáltatást nyújt.
– Attól függ, mit értünk szexen. Nem fekszem le velük, sıt, nem is érhetnek hozzám.
– Nem is vetkıznek le?
– Nem mindig. Legtöbbször csak ık vetkıznek le, én nem.
– Ez egyre érdekesebb. Meséljen errıl többet!
– A helyzet az, hogy Gregor szereti, ha egy nı elveri.
– Micsoda? – vágott közbe Paula. – Ezt nem hiszem el!
– Pedig elhiheti. Nagyon sok férfinak vannak ilyen vágyai. Gregornak is. Nem tudta?
– Nem. Errıl velem sosem beszélt. És akkor hol van a szex?
– A szex a férfi agyában történik. Valami miatt ez az elverés olyan neki, mintha
kielégülne. Csak másképp. Tudja, az idegvégzıdések...
– Ne jöjjön nekem az idegvégzıdésekkel!
– Rendben. Ez úgyis csak a fiziológiai alap. A lényeg az, hogy sok pasasnak kifejezetten
jólesik egy kis verés. A fenekükön, a combjukon, néha még a nemi szervükön is. İk
megkérnek, én pedig teljesítem a kívánságaikat. Persze mindennek ára van. Ez egy szakma,
és mi szolgáltatjuk az élményeket.
– Hogy ismerkedtek meg? – kérdezte Paula.
– Az már jó régen volt. Az interneten talált rám, és azt mondta, szívesen kipróbálna.
Aztán megmaradt nálam.
– Jó régen volt? Mikor? Mióta tart ez a házasságon kívüli viszony? – kérdezte Paula.
– Mondom, hogy nem viszony, hanem munkakapcsolat – erısködött Mimi. – Hogy
mikor? Van már vagy egy éve. Jó is, hogy szóba került, a jubileumokon árengedményt adunk.
– És mindig itt csinálták?
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– Nem. Itt most vagyunk elıször. Illetve: lettünk volna. Tudja, akihez fel szoktunk menni,
egy ismerıs, annak most éppen vendége van. Az apja. Ezért hívott ide Gregor. De nem tudta,
hogy maga hazajön. Nagy lesz a meglepetés – mondta Mimi, és elmosolyodott.
– Meghiszem azt – mondta Paula, és nem mosolyodott el.
– A férje felhívott, de el kellett mennie bevásárolni. Tudja, néha meglehetısen
szórakozott – mondta Mimi.
– Az. İ aztán szórakozott. De ma nem fog szórakozni.
– Nézze, beszéljük meg, hogy ma rövidebb lesz a szeánsz. Féláron is megszámolhatom –
mondta Mimi.
– Itt ma nem lesz semmiféle szeánsz – ocsúdott fel Paula, és felemelte a hangját. – Szedje
össze a holmijait, és azonnal hagyja el a lakásomat!
– Jól van, na, azért nem kell kiabálni. Elmegyek én magamtól is, csak fizesse meg a
béremet!
– Miféle bért? Még nem csinált semmit!
– Maga a szeánsz 600 euró, de ebbıl 80 a kiszállás. Ha ideadja ezt a nyolcvanat, már itt
sem vagyok.
– Dehogy adok 80 eurót. Egy vasat se! Nem én akartam, hogy ide jöjjön.
– Akkor majd ad Gregor. Megvárom.
Egy ideig csend volt. Paula tett-vett, mérgesen. De a haragja lassan kezdett elpárologni.
Végül is ez a Mimi tényleg csak a munkáját végzi, ebbıl él. Az ilyen tökkelütött pasikból.
Akik szeretik, ha elnáspágolják ıket.
Mimi is hallgatott. Elıvett a táskájából egy regényt, azt olvasgatta. Nem nagyon hagyta
zavartatni magát.
Paula haragját lassan a kíváncsiság váltotta fel. Hogy mit csinálnak ezek a háta mögött
már egy éve.
– Tulajdonképpen mibıl áll egy ilyen ... szeánsz? – kérdezte. De nem nézett Mimire.
– Hát, ez eltérı – felkelt Mimi. – A kuncsaft mondja meg, hogy mire vágyik. Persze
mindennek ára van.
– És a férjem mire vágyik?
– Most egy közepes erısségő fenékverést rendelt. Ehhez hoztam kellékeket is.
– Mutassa! – mondta Paula. A nı kivett néhány eszközt a táskájából.
– Ezt a mőbır lapot úgy hívjuk, hogy fenekelı, erre a célra ez a legjobb. De van nálam
nádpálca és egy rövid korbács is. Tudja, evés közben jön meg az étvágy. Ez itt egy bilincs.
Sok pasi imádja, ha megbilincselik.
– Döbbenetes. És mi van, ha szexelni akar? Ha ahhoz jön meg az étvágya?
– Velem azt nem lehet. Mondtam, hogy nem vagyok kurva. Arra mást kell hívni. De nem
hiszem, hogy Gregornak szüksége lenne rá. Sohasem beszélt errıl. Csak a testi fájdalom kell
neki.
– De hát ez egy nagyon beteg dolog. Egyszerően nem hiszem el, hogy egy férfi ilyesmire
vágyjon.
– Már pedig elég nagy a piac. És egyre bıvül.
Rövid szünet állt be a társalgásban. Aztán Mimi folytatta: – Az az érdekes, hogy aki
igénybe vesz külsı segítséget, az nem akarja ott hagyni a feleségét. Ragaszkodik hozzá. Csak
erre a dologra nem meri megkérni. Nyilván elıre sejti, hogy nem kapná meg otthon. Azt
hiszem, ezt egy férj a párkapcsolat történetébıl, a feleség különbözı megnyilatkozásaiból ki
tudja következtetni. És akkor ezek nálunk kötnek ki. Önök például beszélgettek arról, hogy
Gregor szeretne egy kis fájdalmat?
– Csak az kellett volna! Egy ilyen beteg dolgot! İrület!
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– Látja, errıl van szó. Egy amerikai nyilvánosház madámja a visszaemlékezésében azt
mondta, hogy nem lenne prostitúció, ha a feleségek engedékenyebbek lennének. És ez még
fokozottabban érvényes a szado-mazo piacra.
– Maga olvasta azt a könyvet?
– Igen. Angol eredetiben. Nem tudom, hogy lefordították-e németre.
– Tud angolul?
– Rám ragadt. A sok külföldi ügyféltıl. De tervezem, hogy egy fıiskolán angol – földrajz
tanári képesítést szerzek. Ezt a dolgot is azért csinálom, hogy legyen pénzem a tandíjra.
– Nocsak. Akkor maga egy szadista entellektüel?
– Azt mondanám, hogy igen, ha nem lenne a kérdésében egy nagy adag gúny. Pedig nem
kell gúnyolódnia. Sok fıiskolai és egyetemi hallgató egészíti ki így a zsebpénzét. Pénzt
keresek, és közben segítek a félénk férjeken is. Mint Gregor. Hogy ne kelljen elhagynia
magát. Mert szereti.
– Beszélt rólam?
– Direktben nem. De úgy hivatkozik magára mint „drágám” meg „szívem”.
Paula elgondolkozott.
– Gondolja, hogy ha én is ..., akkor...?
– Biztosan. De én ezt nem ajánlhatom, mert akkor elveszítek egy stabil ügyfelet.
– Értem, persze. És ... milyen gyakran veri el Gregort?
– Az attól függ. Többnyire hetente egyszer. De volt, amikor kétszer is. Tavasszal. Akkor
nagyon fel volt zaklatva.
– Azt mondja, tavasszal? Szent ég! Akkor majdnem beadtam a válópert.
– Csakugyan? Akkor nyilván az készítette ki. Nagyon ragaszkodott magához.
Hallgattak.
– Nézze – mondta aztán Paula. – Odaadom a kiszállási díjat, és menjen el!
– Rendben. Nekem így is jó. De ha esetleg kísérletezni szeretne a szado-mazóval, ne
hagyjam itt a nádpálcát? Újonnan 50 euró, de odaadom harmincért. Nıi szolidaritásból.
– Köszönöm. Akkor itt van a 30, itt pedig 100 euró a kiszállásért.
– De a kiszállás csak 80-ba kerül.
– Tegye csak el! A felvilágosításért.
Mimi bólintott, fogta a táskáját, és távozott.
Már az utca túlsó oldalán járt, amikor észrevette Gregort, ahogy sietve hozza az italt és
egy papírzacskóban nyilván a vacsorát. De nem szólt neki.
Odafent Paula néhányszor megsuhintotta a nádpálcát, és megpróbálta elképzelni, hogy
hogy zajlik egy ilyen szeánsz. Közben azt is megpróbálta kiszámolni, hogy egy év alatt
mennyi pénzt spórolhattak volna meg, ha nem egy idegen elégíti ki a férj beteg kívánságait.
Ekkor Gregor belépett az ajtón, és földbe gyökerezett a lába.
– Drágám, te itt vagy? Nem arról volt szó, hogy ma Nürnbergben éjszakázol, a mamánál?
– Lekéstem a vonatot.
– Igen? És hol van az a hölgy, akit itt hagytam?
– Elment. Nem tudott tovább várni. De ne aggódj, kifizettem. Sıt, még vettem tıle egy
ilyet ... izét is.
– Igen? – kérdezte Gregor, és még mindig nem mozdult.
– Ne aggódj, szívem. Mimi mindent elmondott. De gyere beljebb! Lesz egy kis
megbeszélnivalónk.
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
Megtörtént hát...
Megtörtént hát a páli fordulat:
az új nemzedék sehogysem emberi
s hála az égnek – nincs szaporulat.
A munkás baromként sorsát tengeti
s nem érzékeli, ha lenyúzták bırét,
sandán sunyít, lesi a cipıjét,
akkor se szól, ha a tıke engedi,
a haszon elv, e legnagyobb erény,
mert mővész s kultúra – haszontalan,
csak akkor jó, ha eszmékkel halad
karonfogva s nyelvtıl ragyog a fenék.
Már látom: az ember – ember maradt:
csupán fényre húzták, mert nem volt nehéz,
szennyes lelkének mélyébıl – a szart!
Budapest, 2001. október 10.

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
A Könnyő versek ciklusból
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A. TÚRI ZSUZSA
Egyszer talán...
Egyszer talán majd leülök melléd,
füstös félhomályban lógatjuk a lábunk,
nem lesz fontos a lét vagy a nemlét,
múltból szétágazó igazságra látunk,
szavak se kellenek, a szemedben
ott lesz a nyőgronggyal fényesre csiszolt hit
s mosolyogsz, mint lassított menetben
szálló tollpihe, sugárnyi fényben, amit
önmagába zárt egy titkos világ,
melyben csak mi vagyunk, játszik és énekel
körülöttünk a szél, idı-csigák,
ki mivel szúrt szíven, már rég nem érdekel,
s szétloccsantott vágyakat feledve
vadul belémcsípsz, hogy tudjam, ez nem álom,
hogy adjam a kezemet kezedbe,
felhıpamacsok akadnak fenn a fákon,
mint tengerzúgás kagylót, telíted
szívem semmivel, mindennel, jeleneddel,
s nézlek, mint ki mindent elveszített,
míg lelkem letisztult csendként emeled fel.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET

Ha pillangó lennék
Ha pillangó lennék,
szél szárnyán suhannék,
soha meg nem állnék.

Csobogó patakból innék,
fürödnék selymes vizébe,
repdesı szárnyam zenélne.

Gyermekek kezére lebbennék,
örömöt okoznék csillogó szemükbe,
bánat ne költözzön gyönyörő szívükbe.

Ha pillangó lennék,
rászállnék anyám sírjára,
nyoszolyám lenne fejfája.

Ó, csak pillangó lehetnék,
törtetnék fel a magas égbe,
Isten közelébe.
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SZ. PİRDY MÁRIA

Vilnius és a Keresztek hegye
Kíváncsian vártam a találkozást Vilnius-szal, a várossal, amely tizenhárom évvel ezelıtt
lenyőgözött, és az emléke azóta sem halványult el.
Az óra mutatója szerint este értünk vilniusi szálláshelyünkre, valójában még javában
sütött a nap, a balti országok a fehér éjszakák idejét élték.
Vilnius tartogatott újat, mindjárt a szállodába lépéskor. A Comfort Hotel LT - Rock 'n'
Roll Vilnius modern, zenei témájú szálloda, a város 103 szállodája közül a benne megfordult
vendégek értékelése alapján a 12. helyet foglalta el. „A legcsodálatosabb a design, a rock &
roll zenész rajongóknak nincs jobb hely” – olvastam késıbb a hotelrıl írt vélemények között
és teljes mértékben egyetértettem vele. Ezt az is igazolja, hogy más látnivalókhoz képest
szemérmetlenül sok képet készítettem „jövet és menet” is a szállodabelsırıl.
Vilnius, eltérıen a másik két balti fıvárostól, soha nem tartozott a kereskedıvárosok 1317. században Észak-Európában és a Balti-térségben mőködı szövetségébe, a Hanzaszövetségbe. A részben ma is fallal körülvett barokk belvárosát 1994-ben felvették az
UNESCO Világörökség listájára. A litvánok száma a fıvárosban 61% körüli, a lengyeleké
20-21%, az oroszoké pedig 10% feletti. Itt található Kelet-Európa egyik legrégebbi egyeteme,
amelyet 1579-ben Báthory István alapított.
A Neris és Vilnia folyó találkozásánál épült Vilnius a Litván Nagyfejedelemség korában
nemcsak a kulturális és gazdasági központ volt, hanem egyúttal az ország közepéhez is közel
helyezkedett el. Az országhatárok évszázadokon keresztül való változása miatt ma már az
ország dél-keleti határa közelében fekszik.
Az ország neve Litua néven elıször 1009-ben szerepel a quedlinburgi apátság
évkönyvében. A 11. századi nép erısen militáns volt, természeti vallásúak, fıistenük a
villámlás istene volt. Az ısi pogány hiedelmek sokáig fennmaradtak. A kereszténység 14.
századi felvételéig hamvasztással temetkeztek, ezért sok régészeti emlék hiányzik ebbıl a
korszakból. A 10-11. században a litvánok adót fizettek a Kijevi Nagyfejedelemségnek
(Kijevi Rusznak), a 12. század közepétıl azonban már a litvánok fosztogatták az orosz
földeket. A 13. század elejétıl kezdve a balti törzsek gyakran összefogtak, hogy szomszédaik
ellen hatékonyabb hadjáratokat vezessenek. Mindaugas egyike volt a törzsfıknek, az 1219-es
szerzıdésen neve (fiatal kora ellenére) az öt rangidıs fejedelem között szerepel. 1236-ban a
Livóniai verses krónika már egész Litvánia urának nevezi.
Itt álltunk, az alsó vár területén, a trónon ülı Mindaugas ufóra emlékeztetı talpazatra
helyezett szobra elıtt. A litván nagyherceg felvette a római katolikus vallást, cserébe, hogy a
pápa elismerte az ország királyának. Mindaugas támogatta egy vilniusi katedrális építését is,
amely feltehetıen a mai székesegyház helyén állt. 1251-ben, amikor állama belsı
problémákkal küszködött, szövetséget kötött a litvánok régi ellenségével, a Livóniai
Lovagrenddel. 1253-ban koronázták Litvánia királyává. İ volt az ország elsı és máig
egyetlen királya. Trónra lépése után nyolc évig viszonylagos nyugalom köszöntött az
országra, amely idı alatt a király megszervezte állama intézményrendszerét és folytatta keleti
terjeszkedését. Látva a lovagrend gyengeségét, és unokaöccse, Treniota (aki késıbb
meggyilkoltatta) biztatására, Mindaugas felmondta a szövetséget a németekkel. Miután a
megkeresztelkedésébıl nem származott annyi elınye, mint tervezte, visszatért pogány
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isteneihez. A nemesség és a köznép többsége még majd 150 évig pogány maradt, a király
nem követelte meg tılük a keresztelkedést.
Mindaugas szobra mögött áll Litvánia 1855-ben alapított legnagyobb múzeuma, a Litván
Nemzeti Múzeum fehér, kétszintes, hosszan elnyúló épülete. Győjteménye bemutatja a litván
nép történelmét a kıkortól 1945-ig.
Mindezek háttereként pedig a 48 m magas Várdomb emelkedik, rajta a Gediminas
toronnyal, a toronyból magasba emelkedı zászlórúdon leng a litván zászló. A Várdombon
látogatásunk idején megerısítési munkák folytak, ezért a toronyhoz nem lehetett felmenni.
Az elsı írott feljegyzés a város létezésérıl 1323-ból származik, ami megemlíti, hogy
Gediminas, Litvánia Nagyfejedelme favárat épített egy dombon, és köréje pedig várost. A
legenda szerint Gediminas álmot látott, egy üvöltı farkast egy domb tetején. Sámánját
kérdezte meg az álma jelentésérıl, ı tanácsolta a vár és köréje város építését, „hogy a város
híre farkasüvöltésszerően terjedjen az egész világban”. Ekkor alapította meg Gediminas
Vilniust.
A város a 14. században két várból állt: az alsó várból és a felsı várból. A felsı vár
egészen az 1300-as évekig állt, mára csak ez a torony és a palota védıfalának maradványa
maradt meg.
1365-ben a teuton lovagok elıször jelentek meg Vilnius alatt, de nem sikerült a várat
bevenniük. 1368-ban Jogaila litván nagyfejedelem Lengyelország királya lett, és a litvánok
1387-ben felvették a katolikus hitet Még ebben az évben Vilniusban új katedrálist építettek és
a helység városi rangot kapott.
Az elsı feledhetetlen emlékem a tizenhárom évvel ezelıtti Óvárosból a vakító fehérségő
Katedrális és a Harangtorony látványa volt. Az épület timpanonja feletti kereszt szikrázott az
erıs napütésben.
Most kora délelıtt érkeztünk a térre, a nap még nem állt olyan magasan, hogy sugarai
felizzítsák a keresztet, de a két fehér épület ugyanúgy lenyőgözött, mint korábban.
A Katedrális Mindaugas király idején épített elsı templom helyén épült, amit az újra tért
nyert pogányság idején leromboltak. A király halála után az egyház visszaadta eredeti pogány
kultikus célra, majd 1387-ben Jogaila nagyherceg visszakövetelte az épületet. Az alsó vár
északi szárnyán elhelyezkedı templom ekkor vált a litvánok katolikus hitre térésének
szimbólumává. Az idık folyamán tizenegyszer építették át.
A jelenlegi klasszikus épületet 1777-1801 között alakították ki. A hat dór oszlopból álló
oszlopsora feletti timpanont Szent Helen, Stanislaus és Kazimír felújított szobra koronázza. A
Katedrális homlokzatán jobb oldalon kapott helyet Ábrahám, Mózes és a baloldalon a négy
evangélista nagymérető barokk szobra.
A templom belsı terét misézés miatt nem tudtuk megnézni. Idegenvezetınk elmondta,
hogy ezt alkalmunk lesz pótolni a körutunk visszafelé tartó részében, amikor ismét a
városban leszünk.
A Harangtorony a 14. században épült alsó vár védelmi falának egyik bástyája volt, ez jól
látható az alsó kerek részén, ahol lırések vannak – csak késıbb építették rá a nyolcszöglető
részt a harangtoronnyá alakítás céljából. Órája a 17. századból való, a torony a mai, 57 m
magas külsejét a 18. században nyerte el.
Az alsó vár falainak helyét a Katedrális téren a burkolat színétıl eltérı, vöröses színő
burkolóelemekkel jelölték.
A 16. század elején a tatárok elleni védelem céljából egy kb. 3 km hosszú fallal vették
körül a várost. 1759 után az orosz megszállás idején a várost határoló városfalakat
lerombolták és 1805-re mára csak a Hajnal-kapu maradt meg, ami mai is áll, s a város jelképe
lett.
A Harangtorony mellıl indult a balti lánc, vagy balti út, amely békés politikai
demonstráció volt a szovjet megszállás alatt lévı három balti államban, Észtországban,

96

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 2. szám

Lettországban és Litvániában. 1989. augusztus 23-án a „daloló forradalomban” a három
ország kétmillió lakója 600 kilométeres élılánccal kötötte össze a három balti fıvárost,
Tallinnt, Rigát és Vilniust, hogy az Európát két érdekszférára osztó Molotov-Ribbentroppaktum ötvenedik évfordulóján tüntessenek függetlenségük mellett. Ezt jelöli a
STEBUKLAS (CSODA) feliratú burkolólap, amit a tér burkolatában helyeztek el.
Királyi Palotával szemben, a Katedrális tér másik részén áll Gediminasnak, Litvánia
Nagy Hercegének és Vilnius alapítójának a lovas szobra. Születésének pontos ideje (1275?),
származása, 1316 elıtti élete bizonytalan, mivel errıl a korról az írott források nagyon
szőkösek. Gediminas 1316-ban lett nagyfejedelem és 25 éven át ı kormányozta Litvániát.
1341-ben halt meg, feltehetıen összeesküvık gyilkolták meg. Pogány szertartás keretében
elégették testét.
Gediminas Európa utolsó pogány államát örökölte, amelyet nyugatról állandóan támadott
a hódítási szándékát keresztes hadjárattal leplezı Teuton lovagrend. A Nagy Herceg felvette
a kapcsolatot XXII. János pápával, hogy segítséget kérjen tıle a lovagrend támadásai miatt,
valamint pápai legátust kért, hogy megkeresztelkedhessen. A megkeresztelkedését azonban
szüntelen háborúskodása miatt halogatta. 1323-ban a pápa levele Vilniust fıvárossá
nyilvánította, a pogány Vilnius fokozatosan katolikussá és pravoszlávvá lesz. Bár Gediminas
maga pogány maradt, a vallási ügyekben toleránsnak bizonyult, egyaránt támogatta a
katolikus és ortodox papokat. A pápa és a katolikus hatalmak megnyerése érdekében
engedélyezte, hogy katolikus alattvalói számára a papok szabadon misézhessenek, a pogány
istenek megsértését vagy a nyílt térítést azonban szigorúan, halállal büntette.
Az alsó vár legjelentısebb épülete a katedrális keleti falához támaszkodó Fejedelmi és
királyi palota volt. A fejedelmek misére átjutását a fedett összekötı átjáró biztosította.
Az 1418. évi nagy tőzvészig az elsıdleges fejedelmi rezidencia a felsı várban volt, utána
Vytautas az alsó várat is újra építi, s az ıt követı uralkodók folyamatosan bıvítgetik azt. A
16. század elsı felének idıszaka jelenti a palota fénykorát, közel száz év múlva, 1655-ben
azonban az orosz invázióval lezárul. A palotát kifosztották és lerombolták (ahogy ezt a
történelem más helyeken néhányszor megismételte).
1799-1801. évben még a falakat is elhordták. Az 1800-as évek második felében a terepet
elsimítják és parkosítják.
1987-ben, a litván függetlenségi mozgalom kezdetekor merült fel az újjáépítésének
gondolata. Bár 2002-tıl megkezdıdnek az archeológiai feltárások, tanulmányok készültek az
újjáépítéshez, európai beszerzı körutakat szerveztek a berendezési tárgyak megvételének
céljával. Az épület ugyan áll, belül azonban majdnem üres. Állítólag az építkezés több mint
tizenöt éve alatt sok mindennek lába kelt (fıként építıanyag, de egyéb más tárgyak és
anyagok is) és ebbıl jókora botrány kerekedett.
A Katedrális térrıl a közeli dombra tekintve a Három Kereszt fehér vasbeton emlékmőve
magasodik, amely a litvánok megkeresztelkedésének és a politikai ellenállásnak lett a
szimbóluma. A szovjet rezsim idején lerombolták, de 1989-ben újat emeltek helyette.
A legenda szerint Algirdas fejedelem idején hét hittérítı ferences szerzetes érkezett a
pogányok közé. A helyiek azonban nem fogadták jó szívvel és megölték ıket. Hármat
közülük itt, az emlékmő helyén keresztre feszítettek.
Amikor Napóleon 1812. június 28-án nagy sereg élén bevonult a városba, meglátva Szent
Anna templom épületét e szavakra fakadt: “Olyannyira szép, hogy tenyeremen szeretném
Párizsba vinni!” Ha nem kell ugyanez év decemberében, visszafelé – egyes tudósok szerint
már Vilnius érintése nélkül – sietısen távoznia vert seregével, bizonyára megtalálta volna a
módját, hogyan szállítsa el. Közismert volt róla, hogy mindent, ami megtetszett neki,
emlékként magával vitte Párizsba (mint a velencei Szent Márk bazilika tetejérıl a rézlovakat,
Egyiptom nehéz, kıbe vésett ókori kincseit stb.)
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A Szent Anna-templom, a gótika kiemelkedı szépségő alkotása Benedikt Ried
csehországi mester mőve (ıt dicséri a prágai Hradzsin gótikus Ulászló terme, de köze volt a
Szent Vitus katedrálishoz is.)
A templom egyetlen fajta építıanyagból (égetett agyag téglából) készült, az égbetörı
falak vöröslı szépségét a 33 féle különbözı formájú tégla változatos felhasználásával is
fokozták, így érték el homlokzat áttört, csipkés hatását. A légies építményt hatalmas gótikus
ablakok veszik körbe, széles, hármas ívő bejárata mintha az alapzatból kinyúló lábakat
képezne, amelyek a földhöz rögzítik ezt lebegni látszó csodát.
Vasárnap lévén a templomban miséztek. Csendesen megállunk az egyhajós templom
végében és onnan szemlélıdünk. A templombelsıt itt jártam óta frissen renoválták, gótikus
tere az építıje már említett munkáit juttatta eszembe. Három oltára 18. századi egyszerő,
nyugodt barokk. Fényképezésükhöz túl nagy a távolság. Még szerencse, gondoltam, hogy
korábbi látogatásomkor tüzetesen megörökítettem templombelsıt. Majd megkeresem a régi
fotókat, hogy legalább azokon gyönyörködhessem részletekben.
A templomot és a mellette látható 1873-as építéső neogótikus harangtornyot kerítésszerő
válaszfal köti össze. Gótikus átjárója mögötti udvarban még egy egyházi épületegyüttes
emelkedik, a Bernardinusok temploma, teljes nevén Assisi Szent Ferenc és Sienai Szent
Bernardin temploma és kolostora. A Bernát-rendiek Lengyelországból költöztek ide 1469ben. Sienai Szent Bernardin (1380-1444.) nagy hatású prédikátor volt, eszméi Európa–szerte
gyorsan terjedtek. Prédikálás közben kezében kis pajzsot tartott, amelyre Jézus Krisztus
nevének monogramját (IHS) arany betőkkel írta. Ez a pajzs hamarosan a béke és a testvériség
jelévé vált.
A templom alapzata gótikus, oromzata reneszánsz, elıterében a kis barokk kupola ahhoz
az 1617-ben emelt Szent-Lépcsık kápolnához tartozik, amelyben a Szent Heléna által
Rómába vitetett lépcsık másolata található. A Bernát-templom Litvánia legnagyobb gótikus
temploma. Fıhajója 42,2 m hosszú, és 24 m széles. Ezen a helyen ez már a harmadik épülete
a ferenceseknek: az elsı fából volt és 1475-ben leégett, az azt követıt tervezési-építési miatt
hibák le kellett bontani. A harmadik, amelynek erıteljes gótikus jegyeit a templombelsı máig
megırizte, 1506-1516 között épült. Bútorzatát 1764-1781 között késı barokk stílusban
lecserélték.
2005-ben, elsı ott jártamkor, a templombelsı romos állapotban volt, csupasz falak,
tönkrement freskók, letöredezett díszítmények emlékeztettek a szovjet idık vallással
szembeni intoleranciájára, a régi korok felbecsülhetetlen emlékeivel való kíméletlen
bánásmódjára. A ferencesek 1994-ben kapták vissza templomukat. Azóta, ha lassan is, de
elkezdıdött az épület és értékek helyreállítása. A gyorsabb elırehaladást az EU csatlakozás
hozta, mivel a jelentıs pénzügyi források egyike 2008-ban éppen a Bernardinusok számára
biztosított támogatást, és ez mostanra szemmel látható eredményeket hozott. A
rekonstrukciók során két mellékkápolnát csatoltak hozzá, újjáépítették a fıoltárt és egy 1614bıl származó feszülettel gazdagodott a templombelsı. Krisztust ilyen módon
ábrázoló/megtestesítı szobrot a legrégebbiként tartják számon Litvániában.
A templom elıterébıl a gótikus kapun kilépve a szemben lévı kis utca baloldalán
magasodik a 1594–1627 között épült Szent Mihály-templom reneszánsz oromzata, és egyik
barokk toronysisakja. Ma múzeum, itt helyezték el a város több templomának legértékesebb
kincseit, szakrális tárgyait, arany ötvös remekeit, textíliáit. És itt nyugszik a templom
építtetıje Leo Sapieha, Báthory István fejedelem kancellárja és családtagjai.
A Bernardinusok–temploma körül futó masszív kolostorfal túloldalán Adam Mickiewicz
költı – akit a lengyelek és litvánok egyaránt magukénak tekintenek – szobra tekint egykori
lakóháza irányába.
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Távolabb az ortodox székesegyház kupolája vonzza a tekintetet. A legısibb templomok
egyike Vilniusban, hiszen a város alapításával egy idıben is éltek már a területen ortodox
hitvallású keresztények.
A székesegyház a Vilnia patak kanyarulatában áll, a patak másik oldalán, szemben vele
az Užupis Café hangulatos épülete. Idegenvezetınk félig viccesen, félig komolyan mesélte –
útban a Fıtéren lévı Városháza felé –, hogy Užupis dombok alatti városrész „a mővészkedni
vágyók kedvelt helye, ahogy ık nevezik, az Uzsupisz köztársaság. Parlamentjük a kocsma, a
fınök/elnök akár egy kutya is lehet, és ha jön az inger, a szerelmeskedés is elfogadott.” Ezek
után senki sem merte megkérdezni tıle, honnan származnak az ismeretei.
A neten is találkoztam a „köztársaság” nevével, szívesen idézek az ott talált szövegekbıl
„Uzsupisz köztársaság a bohém, mővész városrésze Vilniusnak. Poénból saját köztársaságot
kiáltottak ki, még alkotmánya is van 30 nyelvre lefordítva és kifüggesztve az egyik utcában.
Magyarul persze pont nincs. Itt minden utca tele van mővészi installációkkal és
festményekkel. Egy téren például harminc zongora van kiállítva.”
Idézetek a köztársaság alkotmányából:
„4. Mindenkinek joga van hibákat elkövetni.”
„5. Mindenkinek joga van egyedinek lenni.”
„8. Mindenkinek joga van nem megkülönböztetettnek és ismeretlennek lenni.”
„12. Egy kutyának jogában áll kutyának lenni.”
„13. A macskának nem kötelezı szeretni gazdáját, de segítenie kell neki ínséges
idıkben.”
„14. Néha mindenkinek jogában áll megfeledkezni kötelességeirıl.”
„15. Mindenkinek jogában áll kételkedni, ugyanakkor ez nem kötelezı."
Utólag még jobban sajnáltam, hogy a köztársaság látogatása nem szerepelt az úti céljaink
között.
A kézmővesek utcáján át (Literatų utca) a Városház térre igyekeztünk, de közben megmegálltunk a házfalakba, kerítések falába ágyazott/illesztett egy-egy mővészi alkotás elıtt
(festmény, kódexlapot(?) ábrázoló csempe, címerpajzs, sıt alig használt rózsaszín ínyő, teljes
protézis, bokszkesztyőket ábrázoló dombormő, vásznat utánzó kerámialap, amelyen
keresztöltéssel mintázott kakas látható és még sok, megnevezhetetlen kézmőves alkotás,
amelyek kapcsolódnak a litván irodalmi élet neves íróihoz, költıihez). A 90-es évek óta
száznál is több kézmőves alkotás van a falakon és mindegyik számozott. Megcsodáltuk az
egyik nyeregtetıs ház felett ház elreppeni szándékozó angyalt, aki mintha a tetırıl való
lezuhanás közben elkapott embert tartana a markában! De az is lehet, a fantáziánk túl földhöz
ragadt, és teljesen más a jelentése ennek a tetıdísznek.
A Városháza 1700-as években épült klasszicista stílusú, fehér épülete a hatalmas Fıtér
túlsó felében emelkedik. Építıje ugyanaz a neves vilniusi mester, Laurynas Gucevičius, mint
a katedrálisé, vagy a jelenlegi Elnöki palota korábbi változatáé. Nem véletlen a két épület
hasonlósága! A tágas teret Felvonulási térnek is nevezik, utalva az állami ünnepek
megtartásának színhelyére. Ott szélnek eresztett a vezetınk, kaptunk egy órát a környék
csodálatos mőemlékeire, amelyre talán egy egész nap sem elegendı.
Elıször Litvánia védıszentjérıl, Szent Kázmérról elnevezett templomot néztük meg.
Vilnius elsı barokk templomát 1604-ben Leo Sapieha támogatásával a jezsuiták kezdték
építeni. Ez lett a legfontosabb templomuk egész Litvániában, és a rend tartományfınökének
székhelye is a hozzá csatlakozó kolostor épületében található. A szerzetesek lakrésze mellett
kórház és könyvtár is helyet kapott. A jellegzetes, fejedelmi koronát ábrázoló sisakját a
XVIII. századi újjáépítésekor kapta.
Ez a templom is, hasonlóképpen e térség más templomaihoz, sok viszontagságon ment
keresztül. Alig fél évszázada áll, amikor orosz csapatok 1655-ben elpusztítják. Felépül újra,
de egy évszázadon belül kétszer is leég. 1773-ban, a jezsuita rend megszüntetésekor, az
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ágoston-rendieké lesz, majd Napóleon katonái fosztják ki és rombolják le, miközben
gabonaraktárként használják. A renoválása után alig néhány évvel késıbb bezárják és 18361840 között ortodox templommá építik át. Negyedszázaddal késıbb Szent Miklós néven
ortodox székesegyházzá alakítják. A hagymakupoláit ekkor kapta. Az elsı világháborúban
egy ideig a német katonák lutheránus imaházaként szolgált, 1917-ben visszakapta a katolikus
egyház, 1919-ben pedig a jezsuiták. A szovjet megszállás idején elpusztulnak a templom még
megmaradt csodás díszei, majd gabona- és pálinkaraktárként használják, s az eddigiek
mintegy betetézéseként 1961-ben, az ateizmus múzeumává alakítják. 1991-ben, Litvánia
függetlenségének elnyerésekor visszatértek a jezsuiták, s ismét kezdetét vehette az újjáépítés.
Bent a templomban mise van, illedelmesen megállunk a padsorok mögött és csak a
fejünket forgatjuk, hogy a látvány minél több részletét befogadhassuk. Az apszist kitölti a
szürke és vörösmárványból emelt oltár-együttes, kiragyognak belıle a halványszürkés
oszlopok arannyal bevont talpai és oszlopfıi, az oltárkép arany díszítései. A belsı tér
szokatlanul világos, a falak váltakozó pasztell okkersárga, drapp, rózsaszín, kék színébıl
kiemelkedik az oszlopfık, párkányok és a baldachin nélküli, falból kiálló szószék fehérsége.
A misekönyvbıl imádkozó pap ministránsai a háta mögött állnak. Két fiatal nı, utcai
ruhában. Hmmm! Szembesültem, hogy a liturgiában bekövetkezett változásoktól
évtizedekkel vagyok lemaradva.
Vilnius védelmére 1503-ban kezdik el építeni városfalat, és a munkából minden városlakó
kivette a részét. A 2,5 km hosszú falat, amely 1522-re épül meg, 9 kapu és 5 torony tagolta. A
városfalakat 1799-ben a cári kormány elbonttatta, csak a gótikus és reneszánsz stílusjegyeket
is magán hordozó Hajnal-kapu (az ismert lengyel nevén Ostra Brama, vagy litvánul Aušros
Vartai) maradt meg. A kapu városfalon kívüli bejárata fölött áldást osztó Krisztus freskó
látható.
1626-ban jelentek meg a karmeliták Vilniusban, és itt, a kapu mellett juttatott nekik a
kormányzat területet templom építésre, majd 1668-ban bízta rájuk az Irgalmas Szőzanya kép
ırzését. Ekkor építették meg a kapu város felıli oldalán az elsı, fából készült kápolnát a kép
védelmezésére. A város a fennmaradását minden bizonnyal a kápolnában ırzött kegyképnek
köszönheti, amely a korabeli elképzelések szerint nemcsak oltalmazta a várost és áldást
nyújtott az alatta áthaladóknak, hanem csodatevı erıvel is bírt, amelynek híre már messze
földre elterjedt.
A Szőz Mária ikont abban a korban viszonylag ritka ábrázolásmódban – a gyermek Jézus
nélkül – valamikor az 1600-as évek elsı negyedében tölgyfa alapra festette temperával és
olajfestékkel az ismeretlen készítıje. Száz évvel késıbb a karmelita apácák aranyozott
bádoglemezzel vonták be, amelyet rózsákkal, tulipánokkal, nárciszokkal és szegfőkkel
díszítettek. Az eredeti képbıl csak az arc és a két kéz látszik ki. A kép alsó részén látható
ezüst félhold a világmindenségre utal. Szőz Mária fejét két egymás feletti korona koronázza.
Az egyikkel 1921-ben XV. Benedek pápa, a másikkal 1993-ban II. János Pál koronázta meg.
A kapu magyar vonatkozású érdekessége, hogy 1956. november 2-án, a Báthory István
által alapított Vilniusi Egyetem diákjai, az 1956-os magyar forradalom hírét hallva Vilnius
legöregebb temetıjétıl (Rasos temetı), amely lényegében Vilnius és Litvánia történelmének
szabadtéri múzeuma is, a Hajnal-kapuig vonultak szolidaritásuk jeléül, majd a kapunál
szimpátiatüntetést tartottak. A tüntetést a karhatalmi erık feloszlatták, számos diákot (köztük
Tomas Venclova kortárs litván költıt) letartóztattak, akiket késıbb kizártak az egyetemrıl is.
Az ’56-os forradalom 50. évfordulóján a kapu közelében kétnyelvő emléktáblát avatott a
Magyar Köztársaság elnöke azon litvánok tiszteletére, akik a szimpátiatüntetéssel
szolidaritásukat nyilvánították ki.
Az elızı ottlétemkor az esti órákban jártunk a városkapunál. Az utca két oldalán rongyos
ruhájú nyomorékok kántáltak, felénk nyújtották a kezüket. A kapu felé közeledve egyre több,
a ruhánkat is meg-megrángató, erıszakosan kéregetı került elı kapumélyedésekbıl,
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házfalbeszögelésekbıl. Nem tágítottak, a kapun túlra is követtek. Jobbnak láttuk mielıbb
visszafordulni és amilyen gyorsan csak lehet, elhagyni a környéket, amelynek szépségébıl
csak futó benyomás maradt, a részletek felfedezésére nem volt alkalmas az akkori helyzet.
Most, a gyönyörő napsütésben ragyogtak az épületek, az utca tele volt nézelıdı, a
látványtól elragadtatott arcú emberekkel. Jó volt egynek lenni közülük.
Az egy óra szabadidı gyorsan múlt, sietısen értünk a gyülekezı helyre. Az
idegenvezetınk a lelkünkre kötötte, ha délben látni szeretnénk az Elnöki Palota elıtt a
zászlók ünnepélyes le- és felvonását, legyük pontosak, mert kik kell lépnünk, hogy idıben
odaérjünk.
Mint minden ilyen szertartás kicsit vontatottnak tőnt az ünnepélyes, hagyományosan
koreografált mozdulatok miatt. Fél órába telt, míg a ceremónia végére értek, mind három
fegyvernem képviselıinek közremőködésével. Idıközben a Palota elıtti tér is megtelt
turistacsoportokkal, hiszen látványosság ez is, a város életének egyik érdekessége.
Rövid pihenı után a buszunk elindult Panevezys-Siauliai irányába, a következı úticélunk felé, a litván nemzeti identitás emlékmővéhez, a Keresztek hegyéhez. A hegy
tulajdonképpen egy domb, Siauliaitól 12 km-re elterülı mezın, amelyen százezernél is több
kereszt van.
A dombbal kapcsolatban sok furcsa jelenséget észleltek és jegyeztek fel, amit a
szájhagyomány szerint azzal magyaráznak, hogy a magaslat tetején egykor egy templom állt,
ahova a környékbeliek a viharok elıl menekültek. Egy alkalommal villám csapott a
templomba, a hatalmas vihar pedig homok és szikla alá temette a templomot a benne
menedéket keresıkkel együtt. A helyiek szerint emiatt fordul elı, hogy hajnalban kísérteties
szerzetesek alakjai bukkannak fel a dombon.
Egy másik legenda szerint a domb egy 14.. századi földvár alapja volt, amelynek lakói
pogány litván bárók voltak. A várat német harcoló szerzetesek rombolták le, akik azzal a
feladattal jöttek az egykori Livóniába, hogy a pogányokat keresztény hitre térítsék. A legenda
szerint a dombot a harcban elesettek sírjaként emelték, és a harcosok szellemei térnek vissza
kísérteni éjszaka.
A keresztek állításának elsı írásos említése az 1850-es évek környékére tehetı, állításukat
azonban az 1831. évi felkelés leveréséhez, és az azt követı megtorlásokhoz kötik. A cári
kormányzat nem engedte meg a harcban elesettek hozzátartozóinak, hogy halottaikat illı
módon eltemessék, ezért kereszteket állítottak a dombon az elhunytak emlékére. A cári
megszállók mindent elkövettek a nemzeti identitás megtörésére, betiltották a katolikus
egyházat, az orosz nyelvet elkezdték erıszakosan terjeszteni. (Ebben a szabadságharcban
Bem József is részt vett.) Tiltakozásul 1863-ban újabb forradalom robban ki, de a cári
csapatok másodszor is vérbe fojtják a felkelést. A keresztek száma azonban tovább
növekszik. A 20. század elejére a Keresztek hegye széles körben ismert zarándokhellyé válik.
A második világháború utáni szovjet uralom idején a Keresztek hegyére való zarándoklat
a litván nemzeti érzés és a rendszer elleni ellenállás kifejezése volt. A szovjetek a kereszteket
és a hegyet ellenséges és ártalmas jelképnek tekintették. Elıször 1961-ben törték össze és
gyújtották fel a fakereszteket, a kı és beton kereszteket lerombolták, betemették. A
fémkereszteket hulladékként hagyták a területen. Az 1970-es években háromszor is letarolták
buldózerekkel az emlékhelyet. Felmerült egy víztározó építésének gondolata, amely végleg
megszüntetné a győlölt helyet. Szerencsére csak gondolat maradt! A hatalom az embereket
megfélemlítéssel, hazugságok terjesztésével igyekezett távol tartani a hegytıl, vagy a
rendırség egyszerően lezárta az odavezetı utakat, a hegyet pedig a katonaság és a KGB
ırizte. Minden tiltás, büntetés, deportálás ellenére újraépült a hegy, a keresztek száma pedig
tovább szaporodott.
Az 1988-as politikai változás után a szent hegy híre gyorsan terjedt az egész világon.
Ehhez hozzájárult II. János Pál pápa 1993. szeptember 7-i látogatása és a zarándokok
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százezrei elıtt celebrált miséje. A hegy mellett, a pápa szándéka szerint, a ferences
szerzetesek templomot és kolostort építettek és ık gondozzák a Keresztek hegyét.
A parkolót derékszögben övezı információs épület és a hosszan elnyúló, kegy- és
emléktárgyakat, valamint a különbözı mérető, többnyire fából készített kereszteket
(korpusszal vagy anélkül) árusító fedett bazársor övezi. Boltíves kı átjárón keresztül lehet
belépni vagy inkább kilépni a mezıre. Balra, a távolban magasodik a Keresztek hegye.
700-800 méter séta a kövezett úton, míg a hegy elıtti térre érünk. Középen kıkereszt,
amit ll. János Pál pápa adományozott, talpazatán a misézéskor elmondott híressé vált
mondata: “Köszönöm nektek litvánok, hogy megmutattátok hiteteket a keresztek eme
hegyével Európa és az egész világ nemzeteinek.”
Sétálunk a hegy lábánál, a keresztek melletti földúton és nézegetjük a hozzánk közelebbi
keresztek feliratát, próbáljuk kitalálni a kereszt állításának történetét. Felsorolni is nehéz
lenne hány ország nyelvén írt szöveget találtunk. A budapesti Petıfi téren látható örmény
keresztes kıhöz hasonlító vöröses-barna színő sztéle hívja fel a figyelmemet. ("Az örmény
keresztes kövek vagy khachkarok olyan, szabad ég alatt felállított, kıbıl faragott sztélék,
amelyek központi motívuma az örmény kereszt, emellett növényi ornamentika, antropomorf
alakok és egyes esetekben állatok, fıként madarak faragott figurái találhatók rajta.") A
keresztes kı talpazatán örmény, orosz és angol nyelvő szöveg hirdeti, hogy a sztélét az
észtországi, lettországi és litvániai örmények állították a kereszténység örményországi
felvételének 1700. évfordulójára (a budapestit is erre az évfordulóra emlékezve állították
magyarországi örmények).
Minden keresztnek, még a legkisebbnek is meg van a maga története. Eljátszom a
gondolattal, hány kötetet tenne ki, ha minden kereszt el tudná mesélni a történetét?
A nagyobb kereszteket rózsafüzérek, rájuk erısített kisebb keresztek, Jézus és szentek
képei, szobrai, litván hazafiak fotói, nemzeti színő szalagok díszítik. A legnagyobb keresztek
mesterek kezei közül kerültek ki (mesélik, hogy több ezer van belılük).
Minden látogató hagy itt egy keresztet vagy rózsafüzért. Ha nem hozott magával semmit
és nem vett a bazársoron itt letehetı tárgyat, akkor is szokás pl. kis kavicsot, ágacskát tenni a
hegyre. Mi nemzeti színő szalagot kötöttünk egy keresztre.
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PROSSZER GABRIELLA JÚLIA
VIHAR NAXOS SZIGETÉN1
(küzdı lélekkel)
regényrészlet
… Dolgoztam, hajtottam, mint egy megszállott: beértem néhány falattal, pár óra
alvással, egy-egy üdítıvel. Se szórakozás, se társasági élet, csak a munka. A munka lett
éjjelem és nappalom… Az újvárosi VÁROS és VONZÁSKÖRZETE címő lapnál elvállaltam
minden vidéki riportot is. Bumliztam a rozoga buszokkal, zötykölıdve az apró kis falvak
kátyús útjain, hogy pénzt keressek. A rokkantnyugdíjam kis szelíd összeg volt, bár az is igaz,
hogy az átlagosnál jóval magasabb fizetés és a szerzıdéses tanulóévek szépen rátettek az
alapra, de önmagában azért a korábban megszokott életszínvonalhoz nem lett volna elegendı
igényeim kielégítéséhez. Kockázatot kellett vállalnom (az egészségem rovására), mindig s
nem csupán a munka frontján, akkor sem. Napközben közéleti riporterként elszánt
küzdelmeket folytattam urakkal és elvtársakkal, gyızködtem konok hivatalnokokat egy-egy
ügy érdekében, s ha kellett bevetettem ellenállhatatlan angyali sármomat az elıszobákban
trónoló titkárnık belépési engedélyeiért.
Éjszakánként viszont alkotói alázattal pötyögtem a drága elektromos írógépem
klaviatúráján… És gyakorta bizony könnyes lett a szemem, ha eszembe jutottak egykori
zongoráim valódi fekete-fehér billentyői… (Sorrendben az utolsótól Orláthy Bandi
ajándékától , éppen a szedresi házból való kiköltözés miatt kellett megválnom. A kövesdi
zeneiskolának ajándékoztam, amelynek legtehetségesebb, legígéretesebb tanulója Ica
nıvéremék kislánya, Orsi volt. De a Víg utcai házban egy szintetizátornak sem lett volna már
hely a sok ágytól…)
A munka láza elborította az agyamat… S hamarosan eltompultak az érzékeim. Már
csak akkor éltem, ha elfoglaltam magam egy-egy fontos (vagy fontosnak tőnı) közüggyel, de
közben nagyon távolról, mintha visszhangot hallanék, egy hang zúgott állandóan bennem,
egy halk, de idegességtıl vibráló hang: „Hány szeretıd van…” Megpróbáltam nem hallani a
vádló hangot, csak a vérem zúgásába vegyülı robot lázas lüktetését, csak a ritka, lopott
percekben boldogan sóhajtozó Maya lélegzését. Megpróbáltam, de minden igyekezetem
ellenére is egyre hallottam messzirıl az „idızített bomba ketyegését”…
A Barabás gyerekekkel két-három naponta tanultam, s rajtuk kívül még több
„tiszteletdíjas” felnıtt tanítványom is volt, akiket hetedik és nyolcadik osztályból vizsgákra
szoktam felkészíteni.
Akkoriban nagyon ritkán szeretkeztünk, Maya és én. Sokat betegeskedett, s elintéztem,
hogy csak egymőszakos beosztást kapjon a Kórház konyháján: így reggel nyolctól délután
négyig dolgozott s többet tudott pihenni és többet lehetett a gyerekeivel is. Ha befejeztük a
tanulást, néha moziba vagy cukrászdába mentünk, vasárnap pedig továbbra is a vendéglıben
ebédeltünk együtt.
Már nem is aludt lent nálam, s én sem maradtam egész éjszakára vele. Bár az is igaz,
hogy a röpke együttlétek boldog mámorát a végsıkig fokozta bennünk a tudat, hogy csak
lopva, titokban szerethetjük egymást. Kíváncsi emberek szigorú és éles szemmel vigyázták a
szép „Gipsy Hercegnı” minden lépését. Miközben napról-napra nıtt szerelmünk lobogása, és
1

Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete
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minden alkalommal rémült sietséggel ölelkeztünk össze, attól tartva, hogy valami váratlan
esemény megakadályozhatja szenvedélyünk beteljesülését.
Lassanként persze megnyugodtam, s a munkatempóm szépen visszazökkent a régi
kerékvágásba.
Az idı múlásával egyre tompábban sajgott bennem Klára és Kéti hiánya…
Szerettem volna gyakrabban együtt lenni Mayával, s azt éreztem, hogy neki is ez lenne
a legfıbb vágya…, de ez korántsem volt olyan egyszerő, mint ahogy Klárával lehetett. Az
„együttélés”t nem hozta szóba egyikünk sem. Igaz viszont, hogy valahányszor elváltunk,
mindannyiszor megfogadtuk: legközelebb komolyan beszélgetünk a jövınkrıl, a
lehetıségeinkrıl… Aztán amikor újra együtt lehettünk, mindketten hallgattunk a témáról.
Boldogan, szenvedéllyel ölelkeztünk… és csak nagyon keveset beszélgettünk.
Már javában tombolt a nyár.
Ciliék már korábban felajánlották, hogy töltsek el Mayával Öland szigeti nyaralójukban
annyi idıt, amennyit csak akarok, vagy amennyit tudunk s én elfogadtam. Mivel
meglepetésnek szántam közös nyaralásunk helyszínét, csak az indulás elıtt pár nappal
akartam elárulni szerelmemnek…
Felvittük a gyerekeket a nagyszülıkhöz, s mi is velük töltöttünk egy hetet a Börzsöny
leggyönyörőbb völgyében.
Hazafelé, a vonaton, titokzatos vigyorral a képemen aztán elırukkoltam a
meglepetéssel:
– Két napunk lesz összecsomagolni!
– Hogy érted? – nézett rám csodálkozó arccal.
– Miért? Szerinted, hogy lehet ezt érteni? – kérdeztem vissza.
– El akarsz utazni?
– Veled, Maya. Nem emlékszel? Megbeszéltük még a tavasszal…
– De idıpontot nem beszéltünk hozzá. És most csak egy hét szabadságot vettem ki.
– Majd bemész, és kikérsz hozzá még kettıt.
Lehetetlen.
– Nincs lehetetlen. Elintézem, ha akarod.
– Nem, nem arról van szó, hogy nem akarom…
Akkor már gyanút fogtam. Tudtam, hogy a Kórház minden évben szervez külföldi
utazásokat a dolgozóinak s egyszer (régen) Kétivel magam is részt vettem egy ilyen vidám
hangulatú adriai társasutazáson.
– Másra kell a szabadságod?
– Igen. A munkahely szervezett egy kedvezményes isztambuli utat. Tíz napra. Négy nap
múlva lesz az indulás, csütörtökön… Ne haragudj, csak kórházi dolgozók vehetnek részt
rajta, nagy volt a túljelentkezés… – mentegetızött zavartan.
– Értem. Semmi baj. Nem kell magyarázkodnod, Maya.
– Te hova vittél volna?
– Nem érdekes. Majd jövıre, rendben?
– De tényleg nem haragszol?
– Tényleg nem.
– Azért velem is megbeszélhetted volna, hogy mégis mikorra tervezed a közös
nyaralást…?! – jegyezte meg szemrehányóan.
– Meglepetésnek szántam.
– Hát… Te jobban meglepıdtél akkor, Gabikám – nevette el magát, nyilván nem bántó
szándékkal, de engem mégis sikerült felbosszantania vele.
Elkomorodtam, talán meg is bántódtam. Nyílván rögtön megérezte, hogy nincs igaza,
mert azonnal megpróbált kiengesztelni:
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– Még van négy napunk. Kettesben… – súgta a fülembe, áthajolva a szemközti ülésrıl
és belecsókolt a nyakamba.
Egy idısebb házaspár is ült az elsı osztály fülkéjében, de a melegtıl elpilledve,
egymáshoz dılve szunyókáltak éppen.
– Nincs már négy napunk, Maya. A repülıjegyünk szerdára szól.
– Hová?
– Nem mindegy már?
– Tudtam, hogy megbántódtál… De próbálj megérteni, Gabikám.
– Megértelek.
Nem értettem meg, de azért még egyszer megnyugtattam: Megértelek.
– Akkor elárulod, hová vittél volna?
– Nem.
– Kegyetlen vagy!
– Az lennék?
Akkoriban már egyik végletbıl a másikba kezdtem esni: néha semmi egyéb nem
érdekelt, csak Maya. Anna sem. Laura sem. És akkor megijedtem saját önzésemtıl. De hát a
Szerelem az mindig is önzı?! Én viszont nem lehetek az
nem lehetek soha,
kiválasztottságom miatt!

Folytatjuk…
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HOLÉCZI ZSUZSA
Egy pillangó a múltból
Ma láttam egy fotót egy rozsdavörös pillangóról, melynek szárnyain sok-sok apró fekete
pötty volt látható. Ez a pillangó engem szép tarka szárnyain a múltba repített, egészen a
gyerekkoromba. Kisiskolás voltam Jakabszálláson, azt hiszem harmadik osztályos, amikor
egy reggel az iskolába érve nagy zsibongás fogadott. Az osztályterembe bekeveredett
valahonnan egy kis fehér alapon cirmos-foltos cica, akit persze mindenki simogatni,
dédelgetni akart. Volt, aki az uzsonnára hozott margarinos kenyerébıl is falatokat tört neki.
Azután a terembe belépett Erzsike néni, az osztályfınökünk, és ı természetesen nem örült
annyira, mint mi, hiszen az osztály leginkább egy zsibongó méhkashoz hasonlított, mivel
mindenki a cicát akarta kényeztetni. Végül kijelentette, hogy ha csönd lesz, és valaki vállalja,
hogy nap végén hazaviszi a kiscicát, akkor maradhat. A kérdés hallatán, a hirtelen beállt
csöndben egyetlen kéz emelkedett fel kissé bátortalanul: az enyém. Vittem én már haza törött
szárnyú rigót is a galagonya bokor alól, meg fekete-fehér tarka kiskutyát is Síposéktól –
akiknek a háza mellett bandukoltam reggelente iskolába, és akiktıl a tejet hordtam kandliban
a tanító néni kislányának. Ez a kutyus nagy kedvence lett az egész családnak, ezért arra
gondoltam, talán megengedik majd, hogy a cicát is megtartsam.
Az óra annak rendje s módja szerint elkezdıdött. Igaz, néha oda-oda sandítottunk a
cicára, de ı szerencsére egy idı után elhelyezkedett az osztályterem végében, így nem láttuk
tovább, tudtunk koncentrálni. Szép tavaszi nap volt, ezért az osztály egy rövid kirándulásra
indult: környezet ismeret óra alatt elgyalogoltunk Gyenesék konyhakertjét megnézni. Erzsike
néni úgy gondolta, sokkal jobban be tudja mutatni nekünk a különféle konyhakerti
növényeket és a gondozásukat, ha osztálytársunk anyukájánál megtekintjük a szép gondozott
ágyásokat és az elınevelı fóliát. Foltost, a cicát – akinek eddigre már neve is lett - az
osztályteremben hagytuk, mert nem akartam, hogy megszökjön. Az osztály örült a
kirándulásnak: szépen páros sorba álltunk a nagykapu elıtt, és az 54-es út mentén
elgyalogoltunk a kb. másfél kilométerre lévı takaros tanyára. Nem volt akkor még olyan
nagy a forgalom a soltvadkerti úton, mint most, de azért csak amikor a kövesútról
lefordultunk, akkor szóródhattunk kicsit szét. A dőlıút egyik oldalán kukoricás, a másikon rét
terült el, sok-sok szép mezei virággal. A kertlátogatás után visszafelé volt, aki szedett is
belıle, hogy majd az osztálytermet díszítjük vele. Mi pedig a barátnımmel kézen fogva
sétáltunk a sárga és lila színekben pompázó mezı szélében. Séta közben szinte ugyanabban a
pillanatban láttuk meg az útszéli bogáncson billegı csodaszép pillangót: nagy vöröses
szárnyán vékony fekete csíkokkal, azok között pedig apró fekete pöttyökkel díszítve. Falusi
gyerekek voltunk, láttunk mi már sárga káposztalepkét, oleander szendert, meg fecskefarkú
pillangót is eleget, de ilyen szépet és légieset még nem.
– Álljatok meg! – kiáltottam az utánunk jövı és egymással birkózó fiúknak. – El ne
zavarjátok!
– Mit? Mit? – kérdezte az egyik fiú kíváncsian közelebb lépve, majd nevetni kezdett.
– Mit néztek azon a bogáncson? Nem láttatok még lepkét?
A pillangó persze –, melyet csak mi lányok láttunk különlegesen szépnek –, a fiúk
közeledtére felrebbent és messzire repült. Az ıket nem érintette meg különös szépsége. De
mi lányok, másak voltunk.
Épp a napokban hallottam, hogy Évi a herendi porcelánüzemben festette hosszú éveken át
a virágokat és a pillangókat, én pedig, ha alkalom adódik rá, megírom ıket.
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És hogy mi lett a cicával? Mire visszamentünk az osztályba, mindenki ıszinte
megdöbbenésére az én padom alsó polcára fészkelte be magát! Hogy honnan érezte meg,
hogy én leszek a gazdasszonya, nem tudom, mert az azért eléggé hihetetlennek tőnik, hogy
értette a tanító néni kérdését, és megfigyelte ki nyújtja fel a kezét.

Fotó: DARVAS JUDIT
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FÖLDESDY GABRIELLA
Érzelmek családon belül
Van-e értelmes, logikus magyarázat azokra az extrém eseményekre, amelyek egy-egy
családon belül zajlanak, és így vagy úgy nyilvánosságot kapnak? Nevezetesen, vagy
pletykaszinten keringenek családi történetek hajmeresztı tartalmakkal, vagy a bőnügyi statisztikát
növelik néhányan. De kiszivároghat egy s más a facebook-ról, a baráti körbıl, újsághír, szenzáció
formában terjednek hírek, amelyek sok esetben eltorzult formában jutnak el a semleges, ám
szenzációra éhes közönséghez.
A valóság történései igen sokszor túlszárnyalják a fantáziadús irodalmi mővek kalandokkal,
túlzásokkal, véletlen szerencsékkel, tragédiákkal teli cselekménysorait. Gondoljuk nem egyszer,
hogy valami olyan hihetetlen, mintha regényben olvasná az ember, nem hiszi el, legyint. Nos, ha
úgy érezzük valamirıl, a fele sem igaz, akkor a dolog szóról szóra megtörtént.
Kit szeretnek a gyerekek saját családtagjaik közül? Van erre szabály? Azt mondják, a fiúk az
anyjukat, lányok az apjukat. Igaz, van erre két történetem.
A történet férfi fıhıse az ısi gazdálkodást folytatta vállalkozói formában. İ maga nem túrta a
földet, munkásokkal dolgoztatott, remek vevıi voltak. Gyarapodtak anyagiakban, felesége segített
mindenben, jól megvoltak egymással. Az asszony egyszerő lélek volt, nem kellett dolgoznia, csak
otthon tett-vett, kipihent arccal járkált a lakásban, kreol bıre még egzotikussá is tette. Két fiút
szült, a fiúk felnıttek annak rendje és módja szerint, nem volt velük baj, tanultak, vizsgáztak,
majd munkát kerestek maguknak. Egyik benzinkutas lett, másik egy fitnesz szalonban ügyködött.
Sokat dolgoztak, szabadidejükben udvaroltak, de nem komolyan. Mindkét szülıt szerették,
láthatóan nem különböztették meg a szeretet mértékét, bár az anya mindkettıjükhöz közelebb állt.
Az apát messzirıl szerették, inkább félelemmel teli lenézés volt bennük, egyik sem akarta apja
munkáját folytatni, még kevésbé átvenni a vállalkozói fortélyokat.
Ha nem tőnik fel a láthatáron a „kis rüfke”, akibe az apa beleszeretett, csendben, békében
folyik tovább az élet, míg a természetes halál el nem választja a család tagjait egymástól. A „kis
rüfke” azonban jött, és gyızött. Apa veszedelmesen beleszeretett a magát „Cicának” hívató, ultra
miniszoknyát viselı, mindössze húszéves lányba, aki a helyi panzióban kisegített. Télen
szobaasszony volt, nyáron fagylaltos vagy gazdasszony, esetleg felszolgáló. Lánysága nem volt
valódi, már volt férjnél, mindössze csak négy hónapig, de tapasztalt asszonynak is elment. Apát
behálózta, talán nem is akarta, hogy feleségül vegye, de a pénzére utazott, az bizonyos. Vetetett
magának nerc bundát, aranyláncot, karkötıt, bırcsizmát, laptopot, okos telefont. Apa fizetett, és
titkolta a kapcsolatot. De amikor elvitte Cicát egy hétvégi wellness kirándulásra, a dolog kiderült.
Anya a fodrásztól tudta meg, hogy Apa a „rüfkével” töltötte a hétvégét, pedig munkaügyre
hivatkozott, amikor elment. Anya ledöbbent, elvesztette biztonságérzetét, nem is a féltékenység
gyötörte, hanem égett az ıt ért szégyentıl. Szégyenérzetét nem tudta megosztani senkivel, utcán
járva csak arra gondolt, minden szembejövı ıt nézi, és kárörvendıen mosolyog rá, mert tudja,
hogy Apa megcsalta azzal a fiatal tyúkkal. Most mindenki azt találgatja, mi lesz a fejlemény.
Anya meghalni szeretett volna, de nem tudta, hogyan oldja meg a meghalást. Hamarosan rájött,
hogy nem akar ı meghalni, hanem Apát akarja megölni, mert többé nem bírja elviselni, hogy rútul
megcsalta, s fıként megszégyenítette. Szégyenével magára maradt, gyilkos ösztönei lassan
felülkerekedtek benne. A dolog pillanatok alatt zajlott le, a veszekedés és a hirtelen felindulás
segítette bekövetkeztét. Anya épp fızött, amikor Apa hazajött, ingerülten követelve eddigi
kiváltságait, a behőtött söröket, a külföldi képes újságokat, kubai szivart, amiket Anya szerzett be
eddig, de egy ideje mindez hiányzik. Anyában forrt a düh, a zöldséget pucolta, amikor Apa a háta
mögé állt, és a vállát akarta elfordítani. Anya ekkor megfordult és a konyhakést Apa nyakába
szúrta, miközben azt sziszegte, hogy ezt a kis kurváért kapja, akivel hónapok óta szórakozik. Apa
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a nyakához kapott, ömlött a vér belıle. Anya a fiáért kiáltott, de egyik fiú sem volt otthon, így
kénytelen volt a mentıket ı kihívni. Jöttek, de Apa addigra elvérzett.
Anya nem szólt semmit a mentısöknek, nyomozóknak, kíváncsiskodóknak. Fiainak csak
napokkal késıbb mondta el, mi történt. Letartóztatták, de haza is engedték, nem féltek, hogy
megszökik, külföldre megy, de azért kérték az óvadékot. Fizettek. Apát elvitték a rendırök, hogy
az igazságügyi orvos-szakértı megvizsgálhassa a holttestet, mi derül ki. Pontosan bemérték, hogy
Anya közvetlen közelrıl ölte meg Apát. Más nem lehetett, más nem történhetett. A fiúk nem
haragudtak Anyára, sıt, azt mondták, jól tette, hogy leszúrta, mert Apa megérdemelte. Valamiféle
sajnálat szóba se jött. Mindkét fiú védte Anyát. Már másnap kerestek egy drága ügyvédet,
horribilis összeget ígérve neki, hogy mentesse fel Anyát, akármit is állapítanak meg, ne zárják
börtönbe, egy napra sem. Az ügyvéd elvállalta, de megjegyezte, hogy ehhez sokat kell hazudni* a
tárgyalásokon, anélkül nem fog menni. A fiúk vállalták, bármit megtesznek anyjukért, csak
mentsék fel, sıt, állapítsanak meg ártatlanságát, ha másképp nem megy, önvédelem címén. Végül,
ha nehezen is, de sikerült.
*
Másik történetem még ennél is szomorúbb. Zoé anyjának második házasságából született. Az
asszonynak volt már két fia az elsı házasságból, a fiúk kiskamaszok voltak, amikor elváltak. A nı
majd negyven éves volt, amikor újból férjhez ment egy orvoshoz, az esküvıt már várandósan
tartották. Zoét mindketten elkényeztették, az asszony fiait az elvált apa nevelte. Zoé imádta apját,
aki igen jóképő, ıszülı halántékú, megnyerı külsejő és modorú férfi volt, apa és lány viszonya
szinte túlzóan bizalmas, szimbiózis jellegőnek bizonyult. Zoé tíz éves volt, amikor orvos apja
váratlanul meghalt infarktusban, holtan találtak rá a fürdıszobában. Ettıl fogva Zoéval nem
lehetett bírni, hisztizett, ırjöngött, kezelhetetlenné vált, anyja nem bírt vele, de nem tudta kezelni
a helyzetet semmilyen szinten. Szenvedett, de nem tett semmit. Zoé csavarogni kezdett, rosszul
tanult, már nyolcadik osztályos volt, amikor megismerkedett Karesszal. A tizenhat éves fiú egy
szakiskolába járt, összeállt az önként kínálkozó lánnyal, nyíltan randevúztak, ölelkeztek a lány
szobájában, semmivel nem törıdve. Zoénak mindez nem volt elég, még az anya fıbólintása is
kellett volna, de talán az sem lett volna elég. A lány anyja kifogást emelt a kapcsolat ellen, lánya
fiatal korára hivatkozva kérte, hagyják abba. Nem is az erkölcsi indokokra hivatkozott, hanem
arra, hogy mindez a tanulás rovására megy, a lány jövıjére lesz negatív kihatással. Zoé nem bírta
anyja kritikáját, hogy ne kelljen a szidást hallgatni, egy konyhakéssel leszúrta asszonyt. A
helyszínelık szerint a dolog eszelıs módon történt, hisz a késszúrások magas száma már
elmebetegségre utalt. A késelés után a lány megnyugodott, anyjának ellenkezése nélkül adhatta
oda magát szerelmének. Az idill nem sokáig tartott, az eset nem maradhatott titokban. A fiatalok
letartóztatása után mindössze annyit tudunk a fejleményekrıl, hogy Zoé nem mutatott megbánást
kihallgatásakor, kizárólag Kareszt törte meg az eset, zokogott a vallomástétel alatt. Mindketten
beszámíthatóak voltak a tettük elkövetésekor, viszont mindketten kiskorúak, ami kizárja a
börtönbe, fegyházba zárást.
Kívülállóként nehéz megszólalni, mindjárt az jut a némi igazságérzettel megvert honpolgár
eszébe, hogy mindkét esetben etikus mércével nem mérhetı indulatok szabadultak el. Mostanság
nem látjuk elıre, hogy hová vezetnek a szabadság, szabad szerelem, pontosabban a szabadosság
mértéktelen vágyai. A két történet túlmutat a fiúk anya iránti, és a lányok apjuk iránti
megkülönböztetett szeretetén.

*

ezt a mondatot az írói fantázia körében tudom értelmezni [Szerk.]
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HABOS LÁSZLÓ
Születésem
Magánycsendbe zuhanok,
s nyugalmam felveri
anyám szívverése,
fájdalmas sóhajtása,
és csobbanok fénytengerben.
Szabadságom súlya könnyő
óraláncon himbálódzik,
monoton ketyegés hallik
kint és bent, egyedi szólam.
Hangos sírással jelzem létezésem,
s rabszám kerül csuklómra.
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:))
VERMES GYÖRGY
Viccek, angolul, magyarul

A doctor that had been seeing
an 80-year-old woman for most of
her life finally retired. At her next
checkup, the new doctor told her
to bring a list of all the medicines
that had been prescribed for her.
As the doctor was looking through
these his eyes grew wide as he
realized
Grandma
had
a
prescription for birth control pills.
"Mrs. Smith, do you realize
these are birth control pills?"
"Yes, they help me sleep at
night."
"Mrs. Smith, I assure you there
is absolutely nothing in these that
could possibly help you sleep!"
She reached out and patted the
young doctor's knee and said,
"Yes, dear, I know that. But every
morning, I grind one up and mix it
in the glass of orange juice that
my 16-year-old Granddaughter
drinks. And believe me it
definitely helps me sleep at night"
You gotta love Grandmas!

Egy orvos, aki végig kezelt egy
80 éves idıs hölgyet, elvonult
nyugdíjba. A következı kontrollnál az
új orvosa arra kérte a hölgyet, hogy
vigye el hozzá a felírt gyógyszerek
listáját. Az orvos átnézte, és tágra
kerekedett a szeme, amikor meglátta,
hogy
a
nagymamának
születésszabályozó pirulákat is felírtak.
– Mrs Smith, tudja ön, hogy
ezek fogamzásgátló tabletták?
– Igen ezek segítenek nekem
aludni éjjel.
– Mrs Smith, biztosítom, hogy
ebben semmilyen hatóanyag nincs, ami
Önnek az álmait biztosítaná.
Az idıs hölgy kinyújtotta a
kezét, megveregette a fiatal doktor
térdét, és az mondta:
– Igen, kedveském, tudom én.
De minden reggel elkeverek egyet a
narancs dzsúzban, amit a 16 éves
lányunokám iszik. És higgye el, hogy ez
segít nekem abban hogy nyugodtan
aludjak!
Isten áldja meg az ilyen
nagymamát!
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:))
NYAKÓ ATTILA
Kánkán
Elmesélem Önöknek most, hogy kezdıdött a dráma:
kicsi egér a kamrában sörös dongát kirágta!
Rögvest Cirmit ugrasztottam, fogja meg az egeret,
bosszulja meg elpocsékolt habzó arany levemet!
Igen ám, de mocskos macskám nem hallgatott a szóra
egér helyett, képzeljék el, rástartolt a hordóra!
A két bajszos egymás mellett lefetyelte a nedőt,
végérvényesen előzve az arcomról a derőt.
És amint a sárgás cseppek szép lassacskán elfogytak,
arcátlanul repetáért cincogtak és vernyogtak.
Teljesen vérszemet kaptak házunkban az állatok
akváriumban a guppi vehemensen tátogott.
Buborékokkal üzente, nemzetközi jelekkel,
jakuzziját már ezentúl pilsenivel töltsem fel!
Ingyen sörnek, tivornyának, hú, de hamar híre kélt,
kitekintve az ablakon a legújabb hírekért,
úgy éreztem megırülök, szegény szemem mit látott?
Csirkecsapat dülöngélve dalolta, hogy kitrákotty!
Összes kutya a környékrıl ajtónk elıtt sorban áll,
mancsaikban korsó, pohár, ínyenceknél szívószál!
Átellenben az udvarról röfögést is hallani,
lassan bezárul a blokád, segítsen már valaki!

Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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HALÁSZ ERZSÉBET
Aprók

Mikortól számít, valaki (vagy valami) öregnek? –morfondírozok, miután elköszöntem
régi kedves szomszédomtól.
Megyek az úton -, pontosabban a Költık Parkjában İrmezın, mikor megállít a régi
ismerıs. Kérdezi, mit szólok hozzá, ha Karinthytól az Akarsz e játszani címőt olvassa fel a
Versmaratonon. Nagyon jó, mondtam, de már jött a következı kérdés: Ki is írta a „hagyja a
dagadt ruhát másra”..., és leírnám-e neki a MAMÁT, hogy kéznél legyen, mikor felolvassa a
mozgássérültek Anyák Napi ünnepségén.
Mindez ugye semmi különös nem volna, csak azért szívmelengetı – számomra
legalábbis -, mert ez az asszony 92 éves, és egyetlen gyereke sok évvel ezelıtt meghalt.
Kedves laptopomhoz ülök, hogy minél elıbb teljesítsem a kérést. Döbbenten látom, ez
bizony nem mőködik. Kicsomagoltam drága jó öreg írógépemet. Megsárgult papírlap takarta
a billentyőket, rajta egy üzenet: „Köszönöm a sok segítséget és örömet, amit adtál szeretett,
kedves gépem!”
Gond nélkül engedte, hogy bepötyögjem a MAMÁT.
Nagymamám mondogatta ilyen helyzetekben: „Még nincs veszve a világ”...
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HORVÁTH–HOITSY EDIT
Bölcs az, ki megfontolja
Tél volt, feküdtem fél-kómában, lázzal,
most nyárközépi, zsarnok nap tüzel,
de rosszabb minden testi sorvadásnál
az az ínség, mi sose múlik el!

S ha tompul néha ez a gyilkos sajgás
– mert vannak percig-bódító szerek –,
hétágú korbács vág arcul: az önvád,
és egész lényegem beléremeg.

A lélekmély beteg, s az lesz halálig:
a más ütötte, magam-tépte seb
s légszomj is kínoz, néha fulladásig,
s ez fájdalomnál is keservesebb!

Kétségtelen: segítettem a sorsnak –
eszköze lett az ön-hitegetés
a pusztításhoz – míg illúzióknak
bolondjaként kóválygón nem kevés

Sejtek halódnak, mint vérmérgezéskor;
rándulnak érfalak és vérkörök –
én állnám tán, de járvány ez, vagy téboly?
Az élet benn halállal ütközött.

bőnt győjtögettem szegény, szédült fejemre –,
s mint griff-tojásból kikelt szörny-madár
teríti szárnyát gyarló életemre
a bőnhıdés – és mindhiába már

Az éhségnél is fogcsikorgatóbban
korog ez őr – könyörtelen hiány,
szomjtól kikezdve, sívó, vad homokban
a száraz száj repes így víz után.

látni, vagy sejteni az összefüggést,
mi bőn és büntetés közt oly szoros,
hogy nem feszíthet rajta semmilyen rést
a beismerés – itt a sors toroz,

Üszkösödik a sérült rész és terjed:
kór-kórt okoz, beásva jól magát,
sóhajtanak, tiltakoznak a szervek,
és rozzannak, mint féregrágta fák.

a vén kaján, mely késı szerelemmel
csapdába csalt, s most bárgyún kiröhög,
s mint rossz csibész játszik az életemmel,
míg megdermednek mind a vérkörök.

Jöhetne bár akármilyen magiszter,
tudós kirurgus, bölcs léleksebész,
ha nem könyörül önmagán az ember;
ha nem serkent a szív, a józan ész

Ki balgán remél – mindent elveszít.
Bölcs az, ki megfontolja lépteit.

harcra a lassú sorvadással szemben,
sem értelem, se istenadta hit,
ha nem vonul fel szervezett hadrendben
az akarás – úgy semmi sem segít!

HORVÁTH_HOITSY EDIT: Így éltem itt…
http://mek.oszk.hu/11500/11558/ *

*

A kapcsolódó oldalakat (is) ajánlom az olvasók figyelmébe, melyeken többek közt elérhetı
HORVÁTH-HOITSY EDIT: A fenti végtelenség c. novellás kötette:
http://mek.oszk.hu/13500/13563/
[Szerk.]
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BİSZE ÉVA
Erdei sétám
Szívom az erdık édes illatát,
táguló tüdımre éltetı erıt.
Tölgyfa integet, amott fenyves-liget,
mohák közt apró gombafejek.
Számlálgatom a lépéseket.
Csörren az avar, málnainda
kapaszkodik egy sombokorra,
lombok közt játszi napsugár
táncol madártrilla dallamán.
Ez igézetben váratlan, csörtetı zavar,
szememben villanó szarvasagancs!
A tiszta kék-ég, mennyei tó,
a hegynek védı, lágy takaró…
Most hirtelen madár rebben,
nyomában hővös permet száll,
kövek között, forrás mellett
fürdızik néhány napsugár…
Ez a kis víz úgy rejtızik,
Mint, drága kincs-csoda,
erdı fölött a felhık ırzik,
háza szirt – lomb palota…
Járom az utam, nyelem a csöndet,
boldog vagyok, bár lelkem könnyez…
Alázat ez, természet-tisztelet,
lelassítom a léptemet.
Sóhajt a föld, élet-oltár,
alkonyban ér véget sétám…
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PAYER IMRE
A TÚL KUDARCA
Robban a ragyogás.
Nyílik a tükrön a kezdet. Aranylón remegı.
Ahogy sőrőbb és tágabb éterben
víz és kék egybe olvad a kék túliban.
Neuron vakfoltján megváltás integet.
Szertartásodom. Túl-fényben oldódva.
Maszkok mögött tárul a közömbös arc.
Emlékszem a törés elıtt
egyre hívott a nyíló fenti,
de nyomorítva eltömıdtek
a hozzá vezetı csatornák,
roncsoltan hívó forrásaimba sár zuhant.
Most görcsösen elıre hajolva
szakaszos homályba zökkenve
akarom, újra emelkedjék.
Felnyílva túl-fényben oldódva,
felette fedı, résnyire nyílik.
Maszkok mögött
elfárad és nemtörıdömmé válik,
elém tárul a közömbös arc.
Megváltoznom nem lehet.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
İszike*

Megöregszem hamar, higgadt, lassú leszek,
kimérem lépteim a földön.
Nem hajszolom, szilaj, sok üzenetemet,
akkor már nem követelıdzöm.

Ahol éppen ülök, remélek megmaradni,
nem lesz se hajam, se fogam.
Bottal közlekedem, s ha gyaláznak, az annyi,
mint egy múlékony szélroham.

S bárhová, bárkihez tévedek, benyitok,
olyan lesz, mint egy kötelesség;
jelenlétem merev, fakó, szőkreszabott,
már alig várják, hogy levessék.

A lányok örömöt, gyöngédséget, szerelmes
izgalmat nem adnak nekem.
És az arcuk, mint a térdük, sima, kerek lesz,
s kifejezéstelen.

*

Elsı közlés a hagyatékból: MŐHELY, 2019/1, 33. oldal
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*

Lajos hamar digitalizálta Kata szövegeit, arról nem beszélt, hogy neki rendelkezésére
álltak azok a lehetıségek, amivel szinte percek alatt scannerrel bevitte a gépbe a szöveget, és
amit ez a bevitel megszórt, azt kijavította benne. Aztán felhívta Katát, aki meglepıdött Péter
szervezésén, jól is esett neki, s hallgatta ennek a még nem ismert Lajosnak a mondatait. A
férfi próbált hosszabban beszélgetni, mert ekkor már kíváncsi volt Péter barátnıjére, ahogy
magában nevezete a nıt, és akire egy kicsit irigy is volt, mert mióta Péter belehabarodott
ebbe a Katába, sokkal többet ír. Arra is kíváncsi lett volna, hogy ez a lángolás egyoldalú-e,
csupán a barátja izzik, vagy a nıben is van hasonló érzelem. Ide-oda váltottak témát, aztán
Lajos közölte, hogy nem rosszak ezek az írások –, a nı fülében maradt: „nem rosszak ezek az
írások”. Nem rosszak, na persze, de ezzel nem is azt mondta, hogy jók. Figyelte a beszéd
árnyalatait. – De ı javasolna némi változtatást, ha már a véleményérıl van szó –, a nı
majdnem kimondta, hogy nem a véleményedre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy segítesz-e,
de inkább hallgatott. – Már el is készült vele, és épp most küldte el, olvassa csak el Kata.
Mert bizony, ahogy említette, az egy kis adjusztálásra szorul, mielıtt átadná a lapnak. Kata
ódzkodott ettıl, és mikor belenézett az átírt szövegekbe, nem ismert rájuk, majd minden
jelzı, fınév, ige ki volt cserélve. Meg is írta Lajosnak, hogy így nem. Vagy marad az eredeti,
vagy hagyják a csudába az egészet. A férfi meglepıdött, csalódott, már megint vissza lett
utasítva.
Emlékeiben felidézıdött az a kínos helyzet, melyet az egyik jól fizetı kiadóban élt meg,
mikor rövid idıre ott kapott szerkesztıi munkát. Elsıkötetes szerzı regényét bízták rá.
Akkora már jó szerkesztıként kezdték emlegetni. Belevetette magát a munkába, rengeteget
dolgozott a szöveggel, még élvezte is a feladatot. Csupán a szerzıvel nem tartott szoros
kapcsolatot. Az néha megkérdezte, hogy mikor találkoznak, mi lesz a könyvével, Lajos
minden alkalommal elfoglaltságra hivatkozva elhárította a személyes találkozást. Aztán a
könyv a finisbe ért, alig két hét maradt, már át kellett volna adni a tördelınek, mikor ennek a
„csupán a szerzıvel nem találkozott”-nak meglett a böjtje. A szerzı nem ismert a maga
írására. Szépek, rokonértelmőek voltak a szavak, amiket Lajos rendkívül sőrőn kicserélt a
történetben, csak ezzel épp a szöveg Lajos stílusába csúszott át, az író eredeti nyelvezete
eltőnt. Az nem is engedte meg ezeket a módosításokat. Már épp a címlapterven egyeztettek,
mikor Lajos elkezdett nem válaszolni az író kérdéseire. Vagy ha válaszolt, a „nem tudom”-ot
ismételgette, meg azt, ha nem felel meg a munkája, akkor neki van más dolga. Az író ekkor
megkérdezte, hogy akkor ki felel neki, elvégre Lajos a szerkesztıje. Lajos ekkor felállt, és
fölényesen közölte: csak voltam a szerkesztıje – és igyekezett volna ki a szobából. Az író
nem jött zavarba. Végigmérte Lajost, majd azt mondta: maga ezért havi fizetést kap. Nem
karitatív szolgálat. Ez a dolga. Aztán meg, nekem van idım, beszéljük át, hogy mit miért
módosítana. Kell, hogy ideje legyen, elvégre ez a magának kiosztott munkafeladat. Ne
válaszolgasson nekem úgy, mint a rossz gyereknek a tanító. Majd akkortól nem lesz a
szerkesztım, ha a fınöke visszavonja a megbízatását. Ráadásul a nyitott ajtón át a többi
*

azonos címő színdarab regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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szerkesztı és dizájnos is hallotta ezt a választ. Most, ahogy Katával beszélgettek az átírásról,
Lajosnak élénken eszébe jutott ez a kellemetlen jelenet.
Olyan mint Péter, morogta magában. Nehezen csillapodott le benne ez az egész De azért
minden kommentár nélkül átadta az írásokat a lapnak, aztán ı maga is meglepıdött, mikor
néhány hét múlva látta, hogy az egyik ott van elıtte, és azt épp ı szerkeszti be a következı
számba.
Kata meglepetésként kapta meg a lapszámot, amiben írása megjelent. Aztán más is jött.
Hogy miért épp levélként és nem e-mailben, azt nem egészen értette. Lajos írt neki, talán
azzal a szándékkal, hogy a levelet kézbe lehet venni, el lehet tenni, szóval így többszörös
áttétellel ı a nı kezébe kerül:
„Kedves Kata!
Én is géppel írok, mivel én még tanultam szépírást, viszont rossz tanuló voltam.
Szomorú, hogy csípıbıl tüzelsz mindenkire, pedig a lélekrıl szép dolgokat írtál. Aki így
érez, attól elvárható lenne némi tolerancia, legalább annyi, hogy meghallgatja a másikat,
kiváltképp, ha kikérte a véleményét. Ez az erıszakosság, hogy nem hagyod, nem fogadod el a
segítséget attól, aki jártas a dologban, nem lesz neked jó.
Fiatalság, bohóság. Ez a mentséged. Ámha ezzel és így élsz, ne csodálkozz azon, ha nem
vesznek komolyan, vagy átmennek fölötted, alattad. Vérmérséklet kérdése.
Az átírásról: Az átírás az, ha a forrásanyag a folyamatban megsemmisül vagy az új verzió
a szülı tudta és beleegyezése nélkül napvilágot lát, akár a szülı, akár az átíró neve alatt.
Ezt magam is mélységesen elítélem és erkölcstelennek tartom.
A küldött anyagokat legépeltem és visszaküldöm, a kinyomtatott leirattal együtt. A
lemezen a kinyomtatott anyag van, ha meglesz a géped, ezt ne kelljen már begépelni.
Az írásokat a hétvégén tudom majd átadni a magazinnak, addig ha elírást észlelnél,
telefonon hívjál fel és korrigálom. Kicsi az esély rá, hogy így, finomítás nélkül többször
bekerül az írásod a magazinba.
Dátum …….
Tisztelettel: Csorba Lajos”
Kata többször elolvasta a levelet, nevetett a fordulatain, fıleg a „fiatalság, bohóság”
tetszett neki, mivel Lajostól jóval idısebb volt, a levél értelme szerint meg a húszas évei
elején járó fiatal nınek gondolta a férfi. Arról nem is beszélve, hogy eszerint a Lajos szerint
alatta, körötte mennek át, el, amit nem írt bele a levélbe hogy kik, de lehetett kétértelmőség
is, fıleg közvetlen utána a vérmérséklet említése, ami mintegy tudat alatti kiszólás volt az
elızıek esetleges értelmének pontosítására. Ismerkedünk hát –, állapította meg. Beletette a
magazinba a levelet, könyvjelzınek, épp oda, ahol a saját írása volt. Írhatsz te bármit, a
megjelenés a lényeg – mosolyodott el ismét.
Lajos végül megvette a falusi házat. Félig itt élt, félig a nagyvárosban. Elkezdıdött a
modernizálás, ami csak részben ment végbe, mert a férfi nem akarta mindenét ebbe a házba
fektetni. Nóri rajzai nagy átalakuláson mentek keresztül, mivel elsı volt a praktikusság meg
a takarékosság. Volt betongyőrős kút az udvarban, de Lajos mélyebbrıl akart vizet, remélve,
hogy az nitrát-mentes lesz. Napokig állt a kútfúró a portán, míg végül célt értek, elevátorral
emelték fel a vizet a házba. Lajos szerencséjére a faluban csatornáztak, ez az utca is bekerült
a közmőfejlesztésbe. A plafon maradt az eredeti gerendás, közte deszka borítású, modern
festékkel vörösbarna színre átkenve. A ház, a legnagyobb szoba padlózatából, régi
természetes köveibıl a legszebbeket megtartották, és hozzáillesztettek egy modern, nagy
kopásállóságú járólapot. Megmaradt a kemence, a régi sparherd helyén meg egy hasonló
alakú, de már gázzal is főthetı, kályhacsempével borított, tőzhelynek és kályhának is
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használható alkalmatosságot csináltak. Volt hát egy udvari kijáratú hatalmas nappali, ami
egyben szoba és konyha is, melynek ajtajai a szobákra, a mellékhelyiségekre, a kertre nyíltak.
Lajos beköltözött, de ruhái és tárgyai még hónapok múlva is nagyrészt dobozokban álltak.
Havonta alig két hetet dolgozott a városban, aztán a többi munkát itthon végezte, interneten,
telefonon volt kapcsolatban a munkahelyével. Mikor dolgozott, rendkívüli szorgalommal
tette, fél fülén a diktafon, hallgatta a szöveget, amit beírt, a másik fülén telefon, vagy épp
zene; ha szöveget javított, akkor is közben hallgatott valamit, neki természetes volt, hogy
egyszerre többfelé figyeljen. A kicsomagolás valahogy sose volt elég fontos, arra soha nem
jutott idı. Jutott viszont a kövezésre, írásra, vitákra, önvallomásokra. Péterrel néha napokig
járták a hegyeket, gyakran minden siker nélkül. De aztán amikor találtak valamit,
diadalmasan hozták haza.
Péter írt. Lajos is, de barátja minden sorát elolvasta, és azonnal meg is kritizálta. Sıt! Át
is írta. Sokat és hevesen vitatkoztak egy-egy kifejezésen, a történeten. Lajos szerint mindent
ki kell javítani, át kell írni. Mögötte volt a kiadói munka, aminek mibenlétérıl Péternek
fogalma sem volt, így aztán Lajos magabiztosan hivatkozott rá.
Mikor Péter elküldte a novellákat különbözı lapoknak, azok vagy nem is válaszoltak,
vagy csak annyit, hogy nem keltette fel az érdeklıdésüket az írás. Péter megdöbbent. Elküldte
az eredetit, amit nem írt át Lajos hatására, és azt elfogadták. Majd hirtelen kiadták Péter egyik
regényét, amivel már hosszú ideje kilincselt a különbözı kiadóknál. Még szerény
honoráriumot is kapott érte. Ez az esemény csendet parancsolt a barátok közé. Lajos gratulált,
és elgondolkodott. Péter ennek a kötetnek egyetlen részében sem hagyta az ı kritikáját
érvényesülni. Mégis átment, megjelent! Pétert különös örömérzet fogta el –, ami részben
kiegyenlítette a megjelenésre várás hosszú idejének izgalmait, az elkedvetlenedéseket –, és ez
az érzés vele is maradt pár hétig. Olga is nagyon örült, a fiúk meg eleinte nem is tudták
magukba hova tenni, hogy az ı apjuk most már író lett. Még a szomszédok is megkérdezték,
hogy eztán író úrnak kell-e szólítani, ami tréfálkozás volt, de Péternek nagyon jól esett.
Aztán, ahogy múltak a napok, az élet visszazökkent a szokott kerékvágásba, a kér férfi közti
barátság is helyreállt. Csak Péter hiányolta, hogy már nem emlegeti senki a sikerét. Ritkábban
írt. Az idı kifolyt alóla. Sok volt Lajos. Sokat voltak együtt, és ez mindkettıjükbıl a
gyerekest, az idırabló okoskodásokat, buborékálmokat hozta ki. Visszatérıen sok volt a szesz
is.
Olga kezdte megelégelni ezt a nagy barátkozást. Lajos szinte állandóan náluk volt, vagy
Péter Lajosnál. Megesett, hogy Lajos kiment a konyhába, mikor az asszony fızött, és
elkezdte magyarázni, hogy mit hogyan kell csinálni. Azt is meg akarta mutatni, hogy szerint
hogy kell kavarni a rántást, s csodálkozott, mikor ki lett innen ebrudalva. Olga kezdte
megérteni, hogy mi lehet az ok, ami miatt ezt a viszonylag sima modorú, jóképő férfit
elhagyják a nık.
Az utóbbi idıben Lajos festeni kezdett, régi-új tevékenység volt ez, kicsomagolta a
festıállványt, kirakta korábbi képeit a padlóra a falak mellé. Ügyesen bánt a színes
festékekkel, kimagaslót azonban nem tudott elérni velük. A pasztellt szerette, azzal tudott
bánni. Néhány olajképén azonban harsány színvilág volt, az olajjal a rikító színeket vonzotta
be magának. Volt néhány fıvárosi kiállítása, ahol barátai megjelentek a megnyitókon, de
aztán semmi: egy képét sem vették meg. Néha felvillant benne Karola megjegyzése:
– Drága szórakozás. Legalább olyan szintre kéne jutnod, hogy el tudd adni… – ettıl
elöntötte a hıség, és az elégedetlenség, a düh és a tehetetlenség. Rátörtek az emlékek, mikor
még egymáshoz tartoztak. Ahányszor csak a nı eszébe jutott, felajzódott, feszítette, égette,
kínozta a vágy, dühös volt önmagára, mert még mindig uralta, nem bírt ellenállni neki.
Igen… Karola tudta, hogy kell a hangjából pénz csinálni… meg általában jól élni, valójában
csak az érdekelte, és meg is tudta keresni hozzá a pénzt. Semmi nem volt elég neki,
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legalábbis hosszú távra. Mindig mást, újat akart, mintha folytonos új információk, az
elızıknél ingerlıbb és kívánatosabb dolgok kellettek volna ahhoz, hogy jól érezze magát.
Már a szeretkezés sem volt annyira vonzó neki, legalábbis Lajos azt sejtette: lehetséges, csak
vele nem. Néha felvetette, hogy vannak, akik a barátaikkal összejönnek, és ott mindkét félnek
mindent szabad…, és hallott különleges klubokról, ahová azért mennek a párok, még
házaspárok is, hogy ott különleges élményben legyen részük. Ahol… Lajos is tudott errıl,
ismert is néhány párt, akik jártak ilyen helyekre. Benne ez megdöbbenést és némi undort
váltott ki, el se bírta képzelni, hogy mások elıtt, másokkal, ki tudja kikkel feküdjenek,
feküdjön össze.
Mikor rájött, Lajosra a festhetnék, készült egyik kép a másik után. Péterrel majd ölre
mentek egy-egy színrıl való vitatkozásban, annyira betöltötte ıket, hogy egész nap másra se
jutott idejük, estére belefáradtak, majd másnap kezdték elölrıl. Lajosnak két-három hónap
után megunta festést, letette az ecsetet, mint a gyerek a megunt játékot. Látta: most sem jutott
többre. Elpakolta mindet. Tengés-lengés következett, kerti munkák, néha magányos
bolyongásszerő erdıjárás. Az erdı neszei, illata kellemes, lebegésszerő érzéssel töltötte el,
legszívesebben ott maradt volna, távol mindentıl és mindenkitıl. Néha felmerült benne, hogy
talán remeteként is élhetne. Mikor ismét írt valamit, már nem mutatta meg Péternek, bár ı
tudott annak minden új irományáról. Elzárta a laptopot, hogy barátja még véletlenül se tudja
megnézni az új írásokat. Valami ott maradt köztük, amit nem lehetett elsimítani, és az a
valami –, bár ha valaki szembesítette volna vele, harsányan kikéri magának, és letagadja –,
Péter könyvének sikere.
Hirtelen elhatározással, egyik napról a másikra végleg kiköltözött falura. Hetente egy-két
napot töltött a nagyvárosban, azt is egyre ritkábban, otthon dolgozott, most már folyamatosan
hazaküldték neki a munkát. Heti meg havi lapokat szerkesztett, kész anyagból dolgozott, még
néhány nyomdától is rendszeresen kapott megrendelést. Ez az életmódváltás szabadságot
adott neki. Naponta találkozott Péterrel, aki nem akarta zavarni Lajost, mikor dolgozik,
csendesen jött és ment, idınként úgy fızött, hogy a barátjának is jusson.
Lajos sokat tudott Péter új fellángolásáról, álmodozásáról, önelemzı, önmarcangoló
gondolatairól. Péter bízott benne, hogy a felesége nem vette még észre ezt a már soká
elhúzódó epekedést, Lajosnak is elmondta minden alkalommal, hogy ha igaz barátja, egy szót
se szól róla Olgának, hogy ı itt miket beszél a szerelmérıl. Bár Katával nem ment semmire,
telefonbeszélgetéseikben ugyan mindig kicsikarta a nıbıl, hogy ı, Ungvári Péter a legjobb
író-barátja, de többet nem bírt elérni. Az is nagyon érdekelte, hogy van-e más férfi a nı körül,
de az nem adott választ ezekre a kérdésekre. Kata újabban nem vette fel a telefont, aztán meg
azt mondta, hogy nem volt otthon, amit a férfi nem hitt el, késıbb már semmit se mondott,
hogy mért nem volt elérhetı. Péter lehetetlennek és valószínőtlennek tartotta, hogy az ilyen
nık, egy ilyen nı, mint Kata, egyedül éljen.
Közben sorra jelentek meg Kata írásai is a science magazinban, még egy pamfletpályázaton is nyert. Nem akart adósa maradni Lajosnak, felhívta, mivel közvetlenebbnek
érezte a telefonálást, mint a levelezést.
– Mivel háláljam meg, hogy segítettél? Semmiképpen nem szeretném, hogy úgy hidd,
kihasználtalak – kezdte.
– Szívesebben vettem volna, ha hagyod, hogy segítsek itt-ott az írásaidban. De hát ti
nık… meg a fiatalságod…– a nı mintha halkan nevetett volna a telefon másik végén.
– Nem kell semmi – majd némi gondolkodás után megkérdezte – Tudsz te fızni?
– Persze, hogy tudok – hangzott a válasz, amiben némi él volt, már miféle gondolat ez,
hogy ı ne tudna fızni, és volt ismét egy elfojtott nevetés, mert megtapadt benne, hogy Lajos
elıhozakodott a fiatalságával, mint a levélben…, talán azért is kérdezte, hogy tud-e fızni.
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– Na. Szóval, ha valóban tudsz fızni, akkor alkalom adtán egy jó babgulyást elfogadnék.
Ha már ilyen közelben lakunk… Olyan igazi falusit. Füstölt csülökkel. Amiben szép, nagy
darab csülökdarabok vannak.
– Savanyú káposzta nélkül?
– Igen. Nem káposztás paszulyra gondoltam.
Ezzel megállapodtak, a valamikori, talán soha be nem következı babgulyás-ebédrıl.
Lajos eldicsekedett vele Péternek, hogy a barátnıje, mármint a Péter barátnıje, majd fız
neki. Péter megdöbbent, dühös lett, féltékeny lett, mert úgy hitte, Kata csakis és kizárólag az
ı titkos szerelme, barátnıje, és most ez a Lajos itt bele fog avatkozni ebbe a szép románcba.
Még képes, és elhódítja tıle Katát. Hirtelen indulattal kiabálni kezdett:
– Kata az én barátnım! Ha kikezdesz vele megfojtalak! – kivörösödött, keze ökölbe
szorult, hajlottsága ellenére erı sugárzott belıle.
Lajos meglepıdött, és nem mondott semmit. Megértette, hogy barátja komolyan veszi ezt
az egyoldalú szerelmet, mert abban biztos volt, hogy itt szó sincs kölcsönösségrıl. Egyébként
meg, mióta megírta azt a levelet Katának, mitagadás, neki is elég gyakran eszébe jutott a nı,
de csak úgy általában, mert amennyit tudott róla, nem nézhet ki rosszul. Mostanában, hogy
már hosszú ideje ismét egyedül élt, s mikor váratlanul feltámadó vágyat érzett, a fantáziálás
során egyre jobban Kata járt a gondolataiban: elképzelte, de csak egy arc nélküli nıalakot
látott, aki ruhában, alsónemőben, vagy épp teljesen mezítelenül jelent meg lelki szemei elıtt.
Pétert annyira eluralta a féltékenység és az indulat, hogy egy éjszaka elmondta Olgának,
hogy Lajos az ı író-barátnıjét megirigyelte, és el fogja téríteni tıle. Olga értette, hogy mit
akar a férje mondani, ezen az estén különösen rosszul esett neki ez a pár mondat, alig egy
órája szerették egymást, és utána. Persze azt is tudta már hónapok óta, hogy Péter vívódik,
vele szeretkezik, közben Katára gondol, és napjai úgy telnek, hogy minden gondolata,
levegıvétele: Kata. Kata, Kata… İ meg naponta találkozott Katával, aki semmi jelét nem
adta, hogy neki fontos lenne Péter. Legalábbis nem látszott rajta, ha a férfirıl volt szó, hogy
bármi zavarná a feleséggel való beszélgetésben. Egyre ritkábban küldött a két író egymásnak
kinyomtatott írást, így elmaradtak a melléjük tőzött kommentáló levelek is. Olga ismerte
Péter emailjének kódját, mikor néha feltámadt benne a zöld szörny, megnézte, mit leveleznek
ezek ketten, de abban sem tudott kivetni valót találni. Telefon is van a világon… gondolta
Olga, de aztán elhessegette magától ezeket a zöld lidércet. Még soká morfondírozott ezen az
éjszakai önvallomáson.

Folytatjuk
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VERASZTÓ ANTAL KÁROLY
Tanyarészlet, ceruzarajz, 21x29,7 cm
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