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BARANYI FERENC
Hajsza
Csak épp megálltam. Beérsz. Természetes. Örök vagy.
Az esztelen futással az ember néha fölhagy
s megáll egy pillanatra szétnézni: jössz-e még?
Bírod-e még a tempót? S nyugodtan áll odébb,
meggyızıdvén, hogy jössz még utána, mint az árnyék,
odavet egy megállást s elégülten továbblép.
Meddig bírod, ó meddig? Elég neked csak ennyi?
Elég neked, hogy olykor megállok megpihenni?
Elég neked, hogy néha, elfáradván az útban,
azért esek karodba, hogy magamat kifújjam
s utána futni kezdjek más nık, más vágy nyomán,
megújuló erıvel, erıddel s – ostobán?
Meddig bírod, ó meddig? Két éve, hogy követsz már,
két éve, hogy kifulladt szerelmem néha megvár,
mégis rohansz utánam. Rohansz, szíved dobog,
mert jól tudod: idınkint úgyis megfordulok...
Mi lenne, hogyha egyszer megállanál örökre?
Mi lenne, ha mögöttem belevesznél a ködbe
s nem érezném nyomomban holtbiztos követésed
s eltőnnék egymagamban süllyesztıjén a térnek?
Biztos vagyok felıled, amíg rohansz utánam,
de ha megállnál egyszer, megbénulna a lábam,
akkor tudnám valóban: nélküled mit sem érnék,
ha végképp nem lehetne nyomomban tudni Téged....
Futunk. Konok futással. Én elıtted – Te hátul.
Te kétségbeesetten – én esztelen, galádul.
Sokan futnak elıttem. Elıtted én futok.
Ó irgalmazz magadnak! Állj meg! S megfordulok.
(1958)

BARANYI FERENC: Hegyibeszéd

https://mek.oszk.hu/02200/02297/02297.htm
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KRITIKA
MOSONYI KATA
Az életes irodalom*
A nemrég megjelent Teremtés vagy sem c. esszékötetében Térey János a következıt írja
József Attila Ars poeticája kapcsán a teóriáról és líráról elmélkedve: „Ami engem illet,
szeretem, ha az irodalom életes, és kevésbé szeretem, ha az élet irodalmias.” (165.o.) Ezt ott
meg is indokolja, és tulajdonképpen ennek bizonyítéka az egész kötet, mely ízig-vérig téreys,
élettel telített irodalmi lét. A szerzı természetes arroganciával jár-kel , szemlélıdik az
irodalmi térben, vizsgálódása nyomán a valóság képe megsokszorozódik, asszociációival
életre kelti a sokak számára holt, elfeledett vagy épp ismeretlen irodalmi alkotásokat, néhol
átsétál a társmővészetek (zene, festészet) berkeibe is. Kötete felkavaró hatású, rövid idı alatt
több vitát váltott ki, megpezsdítve az irodalmi életet. Az Írók Boltjában május 17-én történt
bemutatásakor a moderátor és a közönség kissé értetlenül állt szemben a kötet mőfajával,
hiszen nem szokványos esszékrıl van szó csupán. És Térey akadálymentesen vegyíti az elités tömegkultúrát szemléltetı példákat, így válhat hasonlóvá – a mai diákok számára
érzékletesen és egyértelmően – Ady: Az én koporsó-paripám c. verse egy Marilyn Mansonkliphez.
Az ÉS június 1-jei számában megjelent Svébis Bence-féle kritika igen korrekt, Szerb
Antal-i szubjektivitást említ, ehhez hozzátehetnénk, hogy annak sajátos eleganciája nélkül,
mert azért itt markánsabb megfogalmazásokról van szó, bár az ismeretanyag valóban
rendkívül gazdag. Ugyanebben a számban Margócsy István pedig elsısorban a mővek
részletesebb elemzését kéri számon a szerzın, holott e kötet célja merıben más. Térey az
értékvédelem érdekében feltérképezi a magyar irodalmi kánon peremvidékére sodródott
szerzıket és írásaikat, emiatt röviden futja át a közismert klasszikusokat, ám hosszabban idız
Szomory Dezsı, Somlyó Zoltán, Vas István munkásságánál, testközelbe hozva Füst Milán
érzés-és gondolatvilágát, kicsit elkalandozva a kortárs irodalomba is, ahol jelentıs
megállapításokat tesz Kemény István költészetérıl, és személyes érintettséggel ecseteli Poós
Zoltán írói és valódi világát, mindenütt rámutatva a negatívumokra is.
Térey sajátos nézıpontjából, habitusából, elvárásaiból s valamennyire öntörvényőségébıl
fakadóan Nemes Nagy Ágnes-ügy is kerekedett a Kész férfi c. írása kapcsán, melyet a
Jelenkor márciusi és áprilisi számában, valamint az IJ weblapján nyomon követhettünk. A
problémára nézve valamelyes reagálásként álljon itt egy N.N.Á.- idézet: „Hiszen régi dolog
ez. Majd minden nemzedék megvívja a maga ıszinteségi forradalmát az elızıvel, új szavakat
keresve az új valósághoz, vagyis a korszakban éppen érvényesnek érzett tudattartalomhoz.
Ami mindebben új, az a szélsıséges mivolta…” (64 hattyú, 9.o.) Valamint érdemes
belelapozni a Nyugat kritikusának, Komlós Aladárnak 1973-ban megjelent, sajnos mára már
porosodó tanulmánykötetébe, a Költészet és bírálatba, melyben a szerzı a lírára vonatkozó
állításait sok esetben Nemes N. Á. verseivel illusztrálja, így például a Fákkal. Elmélyült
költészettani ismereteket szerezhetünk. Mindehhez tegyük még hozzá, hogy Térey elismeri
*

Megj.: Irodalmi Jelen, 2012, augusztus
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azt, hogy Nemes Nagynak alig-alig van selejtje, itt felsorol még vagy négy ebben hozzá
hasonló költıt, akik szintén tökéletesre csiszolták verseiket, valamint fıhajtással adózik N.N.
Á. tudós precizitással megírt tanulmányköteteinek, fájlalva, hogy korunk híján van a
hozzáértı mőelemzéseknek, szakirányú kritikáknak. Végül utalhatunk Térey önellentmondó
megjegyzésére is, ugyanis egy helyütt azt írja, hogy ízléstelennek tartja az
„intimpistáskodást”, a magánéleti vájkálást. És milyen igaza van, nem? Valamint ne feledjük,
a Herminamezei gondolatokat ezzel zárja:
„Daphnisz sípja sem szólna olyan szépen, ha hét
Egyforma hosszú nádszálból állna.
Méghogy demokrácia!...”
Érdemes ezen tágabb értelemben is elgondolkodni.
A Teremtés vagy sem c. kötet afféle Termann „hagyományai”, a szerzı összegyőjtötte,
kötetbe rendezte az áthagyományozni szánt 1990-2011 között írt esszéit, megmentésre való
tanulmányait, kiállítás megnyitóit s néhány elıadását, így „kelt egybe Anód és Katód”.
Az írások zöme korábbról már ismert, nagyrészt változatlanul kerültek most közlésre,
tizenhat írást épp e kötet számára dolgozott át, egyetlen egy eddig még kiadatlan tanulmánya
a Verlaine-fordításhoz készült 1994-ben, most itt került elhelyezésre. Szerencsénkre!
A kötet logikus szerkezete dicséretes. Az elsı rész rövidebb-hosszabb írói portrékat rejt,
némelyik inkább csak felvillanó arcél, bár rendkívül pontosak és jellemzıek a
megállapítások;
a második egység a kortárs irodalomról szóló kritikák, észrevételek győjteménye; a
harmadikban a szerzı saját írásainak keletkezéstörténetét, hatásmechanizmusát értelmezi,
szellemi kalauz az olvasó számára; a negyedikben kiruccan a tármővészetekbe (építészet,
festészet, zene), bevallottan kedveli az efféle szellemi kalandokat (nota bene: szívesen vettük
volna tıle Csáth Géza zenei tanulmányairól szóló olvasatát!), és ebben a részben található két
megrázó írása az újjáépített Varsóról és Drezdáról; végül vegyes írásokkal zár, közülük
kiemelendı a sablonokkal élı színház kritikája.
A kötet felfogható egyfajta szubjektív irodalomtörténetnek is, Térey hallatlanul gazdag
intertextuális utalásrendszerrel bír, melyet játszi könnyedséggel és igen hatásosan alkalmaz a
megfelelı helyeken. Ha a könyv címét kérdésként tennénk fel – anélkül, hogy
irodalomelméleti fejtegetésbe fognánk, bár szívesen felidéznénk Füst Milán, Pilinszky
mővészetfelfogását vagy épp M. Yourcenar mővészetelméleti eszmefuttatásait - , akkor a
kötetbıl következıképpen válaszolhatnánk meg: „Józsefet /Attilát/ pörbe fogták a Lázadó
Krisztusért, mert nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az isteni teremtmény egyúttal teremtı
is a munkája révén.” Vagy az AEGON-díjjal kitüntetett Kovalik Balázsról, a kiváló
rendezırıl azt olvashatjuk, hogy neki a „kompromisszum-halmozó hazai színjátszáshoz”
semmi köze sincs. „Kovalik értelmesen alázatos és okosan célratörı. Jó néhány beállítás, éles
kép beleég az emlékezetünkbe.” Ezt a drámaíró Térey nagyra tudja értékelni. A teremtés –
valódi mővészet esetén - védjeggyel bír, kegyelmi pillanat szülötte. A kötet mottójaként
szereplı Apollinaire-idézet gondolatébresztıen indítja el és fogja egybe az egymást követı
írásokat, felvetve az író kételyét is: a próteuszi alakváltozatok közül melyik a költı igazi arca.
Felismerhetı-e egy-egy szerzı eredetisége, amivel nyomot hagy a világban? Vajon az
örökkévalóságnak teremt-e az ember? Ennek vágya fogalmazódik meg a Jobb lelátóban.
Talán nem tévedés azt állítani, hogy Térey mint átlagember s mint alkotó is az irodalom
szerelmese. És példamutatóan az. Már az elsı hosszabb tanulmányában, a Szomoryról
szólóban végigkövethetjük hajszáját a pesti antikváriumokban, ahonnan igyekszik begyőjteni
az egyes ritka példányokat, s közben egy oldalvágást ad szülıvárosának, ahol reménytelen
hozzájutni az irodalmi csemegékhez. Majd Csokonai kapcsán is odapörköl a folytonos
szellemi késettségben lévı Debrecennek. Csípıs megjegyzése nem kíméli az egykori
Akadémiát sem, a mának szólóan is.”Tehát az MTA. Az épület még vadonatúj, de máris
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csupa dohos alak népesíti be a termet.” (26.o.) Annál élıbb Szomory-képet kapunk, a
bírálattal együtt is sikerül felkelteni az érdeklıdést mindenre, ami e szerzıvel kapcsolatos,
legfıképp a szomoryságára.
Hasonlóképpen értékmentést végez Térey Somlyó Zoltán életmővével kapcsolatban,
holott nem mulasztja el megjegyezni, hogy az ı esetében „a mennyiség valóban a minıség
rovására megy” (90.o.), de védelmül, jelen esetben szükségszerően felidézi Somlyó sanyarú
életkörülményeit. És érte perbe száll az irodalmi kánonnal. Térey tisztában van azzal, hogy
ezzel az irodalom oktatásában határokat feszeget, mégis életes arcképfestésével, helytálló
szentenciáival, a versbeszéd értékeinek kobraütésszerően pontos kiemeléseivel a köztudatban
helyet követel a másodvonalbeliek számára is. „Vezérkedı, roppant szemüveged, írja
Osvátról Kosztolányi. Ezeken a lencséken keresztül nem látszott jól Somlyó. A szellemi haza
a Nyugat asztaltársaságában, Osvát udvartartásában keresendı, ahol Somlyó bizalmas barátai,
Kosztolányi és Karinthy tárca nélküli miniszterek, Somlyó pedig egyszerő képviselı” (93.o.),
olvashatjuk, értelmezhetjük a mára is. Az irodalmi hierarchia nyomasztó voltát nehezményezi
Tızsér Árpád is az Érzékek csıcselékében. Vigaszként a szerzıi portrékat követı kis
szöveggyőjteményben megtaláljuk az Artistahotel c. megrázó Somlyó verset.
A kánonképzı nagy klasszikusokról Térey néha iskolásan konvencionálisakat állít, de ha
újat mond, az halál biztosan pontos. Milyen gyönyörő a következı hasonlat! „Arany
erılködve írott eposztöredékei csonkán, félig-meddig kidolgozva is éppoly monumentálisak,
mint Michelangelo rabszolga-szobrai.” (64.o.) És micsoda párhuzam ugyanezen az oldalon:
„Egyben-másban majd az öregkori repetitív Tandori fog hasonlítani Aranyhoz. İ
ragaszkodik így állandó, apró és óriási témáihoz, s dolgozik az elıbbiek magasba emelésén,
utóbbiak földközelivé tételén.”
Ugyanez az asszociációs zuhatag frissíti fel képzeletünket a Faludy-esszében is, A
mindenre nyitott intellektus a Kirándulás a Koloska völgybe c. vers során így összegez:”A
hely ereje nı meg az írásétól, vagy az írás ereje a helyétıl?” (173.o.) Természetesen Térey
személyesen is ellátogat oda, mint ahogy Battonyára is Poós Zoltán ürügyén, hogy élvezıje
lehessen az életes irodalomnak. Szabó Lırinc Vers és valóság kötetét „szaftos
kommentárnak, desszertnek” nevezi. Hát nem az? Valóban az. Talán a Pilinszky-portré
esetében érzünk némi egyoldalúságot és valamiféle hiányt. Ugyan képet kapunk az
egzisztencialistáról, még az idevágó Kertész Imre idézet is rendben lenne, ám de hol
maradnak a keresztény reményt sugalló versek, mint a Mielıtt, Bár színem fekete, Zsoltár,
Fokról-fokra, Egyenes labirintus. Pilinszky költészete csak ezekkel együtt teljes. Igaz, a
hitnek a mővészet világában nincs önértéke, de mégis inspiráló erı, és jelen esetben ez
kihagyhatatlan.
A kötetben szó van még szakmai és magánügyi belterjességrıl, Térey kellı gúnnyal ítéli
el mindkettıt. Kemény István költészete kapcsán pedig a megszólalás végsı határáról beszél,
nem hallgatva el nála sem a negatívumokat.
Kiemelten fontosak saját verskommentárjai, valamint a verses epikai mővek
magyarázatai. A Niebelung-lakópark értelmezése valódi szellemi élmény. A költı, drámaíró
fordítással is próbálkozik, ennek nehézségeit és szépségeit ecseteli a Szaturnuszi
költemények magyarítása nyomán. Izgalmas egybevetni az egyes versfordításokat, a bakikat,
Térey nem titkolja saját gyengeségeit sem.
A költıi vénával megáldott szerzı e kötetben megmutatja prózaírói tehetségét is, számára
talán nem is olyan „reménytelen szerelem a próza.” (272.o.) Errıl tanúskodik a varsói és
drezdai útikalauz, a két tragikus sorsú város újjáépítésének színes leírása lenyőgözı. Számos
anekdotával ajándékoznak meg ezek az oldalak, mint pl. a következıvel: „… földszintjén a
Blikk-cukrászda, azaz a helyi Gerbaud, ahol Charles de Gaulle szenvedélyesen majszolta a
fánkot katonai attasé korában (hódolatteljes sorait üveg alatt ırzik.” (324.o.)
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Térey János stílusa érzékletes, kedveli a meghökkentı jelzıket, melyek sok esetben
melléknévi igenevek, általuk mozgalmassá válik, megelevenedik a szöveg. Így jellemezheti
Kosztolányit a „futó benyomás”, a „halálvágyó affektálás”; a „keményre kalapált új könyv”
Kemény Jánosra utal, Thomas Bernharddal kapcsolatban „körülindázó győlöletfúgákról”
beszél, így lesz Szomory „kalandozó stiliszta”, Vas István költıi életmőve „jólfésült”, a költı
maga pedig „fölforrósodó személyiség” Térey a melléknévi jelzıkkel sem fukarkodik, tılük
lesz „főszeres” Somlyó költészete, és hangulatában korjellemzıt is hordozóvá a Vajdára utaló
„talmi ideák, romlékony érzemény”.
Bevallhatóan nehezen válunk meg a Teremtés vagy sem esszékötettıl, hiszen szerzıje
lehetıvé tette számunkra, hogy mi is megmerítkezzünk az általa olyannyira kedvelt életes
irodalomban.

Térey János: Teremtés vagy sem, Budapest, 2012, Libri

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY
Remete, ceruzarajz, 21x29,7 cm
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G. FERENCZY HANNA
Túl a netovábbon
a mindennek végén
számvetések után

amikor az utak
önmagukba térnek
és nem visznek többé
sehova, semerre –
amikor minden fény
megszürkül, s kialszik
és méreggé válik
az egyetlen forrás
mi még iható volt
mikor már
nem zörgetsz
semmilyen kilincsen –
s már tanúja sincsen
veszteségeidnek
– emeld fel homlokod
elértél magadhoz
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KASKÖTİ ISTVÁN
Mert én egy gondolkodó gyerek voltam!*
No, de jól elkalandoztam az eredeti szándékomtól, korai gyermekkorom hiányos
információk és felületes magyarázatokra alapozott tévhiteimrıl akartam beszélni. Például.
Mussolini bekebelezte Albániát. A telhetetlen Mussolini, a digó. A tévhit eredete?
– Nincs – mondja az anyám – az apád bekebelezte a maradék szilvás gombócot... csak
úgy hidegen. Állva.
És én elképzeltem Mussolinit (láttam a képét a Tolnai Világlapjában) amint Albániát
bekebelezi, csak úgy hidegen a konyhában állva.
Fogalomzavar. Elıfordul az még felnıttekkel is, miért kell egy nyolc-tíz éves gyereket
lehülyézni, különösen, ha az a gyerek még eleven fantáziával is van megáldva.
Itt van például a dinnyeföld esete. Minden tavasszal, amint a borbélymőhelyi fórumon
hallottam, a község dinnyeföldet oszt a kisgazdáknak.
– Hogy jön ahhoz a húszholdas Bozsi Mihály, hogy odaáll a szegények közzé és
dinnyeföldet kap. Hát van igazság? Na, ja! A bíró sógora.
Azt már tudtam, hogy van jó búzatermı feketeföld, meg az agyagos a libalegelınél, azért
magas a talajvíz. Már az anyaföld fogalmával is valahogy kibékültem, bár azt képtelen
voltam elképzelni, de dinnyeföld? Kerek, sötétzöld? Vajon mekkora? Négyszög ölrıl
beszéltek. Mekkora lehet egy négyszög öl, felfér az vajon egy kocsiderékba, vagy többször
kell a szerencsés gazdának fordulni, hogy hazavigye. Aztán egyszeribe minden a helyére
került. Úgy történt, hogy nagyanyám eladta a fél telket. (Kell a pénz lányoknak, mondta
Lajos bátyó. Zsuzsa, meg Eszti nagynéném Pesten urizáltak.) Engem az igen rosszul érintett,
mert már láttam, hogy felrakják a fél telket a kocsira – stráfkocsi lesz az biztosan, paraszt
szekér túl kicsi ahhoz – és oda lesz a mogyoróbokor, meg a császárkörte fa, marad helyébe
egy nagy gödör, megtelik majd vízzel, mint a kenderáztató és én abba bele fogok fulladni,
mint az a komenciós gyerek a majorból a kenderáztatóba.
Nem igen kedveltem az apai nagyanyámat, szigorú öregasszony volt, sose láttam még
mosolyogni, sem és ami végképp betette nálam a kaput, Kis nagyapáról, aki, mint késıbb
megtudtam a dédnagyapám volt, csak úgy beszélt, hogy az a „vén szaros”. Kis nagyapa már
rég elmúlt kilencven éves, araszos szárú pipa lógott mindig a szájában és vödörrel hordta a
vizet, locsolta a facsemetéit és megrágta a csirkecsontot a kismalacoknak.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú élető légy a földön. Naiszen s ráadásul még a fél
telket is eladja.

Folytatjuk…

*

Kaskötı István: A látogató
http://mek.oszk.hu/18900/18974/
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HOGYA GYÖRGY
AGYAGTÁBLÁK
(2.)

Giorgio de Chirico: „ET QUID AMABO NISI QUOD AENIGMA EST?”
(És mi mást is szerethetnénk jobban, mint a talányt?)
(Saját jegyzeteim kísérıi, a latin idézetek az utóbbi kétezer év kultúrájának rám hagyott, írott
örökségébıl valók, s azon a nyelven íródtak, amelynek sorsa hasonlít a sumerra, azzal a
különbséggel, hogy a sumer — ugyan idıvel szintén, mint holt nyelv — jóval tovább — majd
háromezer évig — hatott, mint a latin… Két holt nyelv találkozik tehát e lapokon… )
Tulajdonképpen egy unalmas, otthonülı fickó vagyok, akivel soha nem történik
semmi meglepı. Az életem igazi mozgalmasságát nem is a köröttem zajló események adják,
hanem a lelkemben háborgó gondolatok és félelmek. Legnagyobb harcomat saját
képzeletemmel vívom, amelynek logikátlanságát, és szárnyaló csapongását olykor képtelen
vagyok követni.
A képzeletem bizony a meggyızés nagymestere. Néha azt is elhiteti velem, amit
tulajdonképpen nem értek, és összefüggéseket feltételez ott, ahol ennek semmi alapja. Ám a
természetem már csak ilyen; könnyő céda módjára hajlamos odadılni a képzelet vállára, és az
alkonyi napfényben kéjesen andalognak a merengések sétányán…
Úgy is mondhatnám, önmagam visszhangja vagyok egy olyan kútban, amelybe senki
sem pillant bele…
Magam sem értem miért, de a képzeletem szeszélyének néha bizony heves
emberundor a következménye: látni sem akarok senkit, s mintha egy más faj képviselıje
lennék, mélységes viszolygást érzek környezetem iránt. Ilyenkor megvetem az életet, a
sarokba szorított apróvad rettenete villan a szememben, s a lenyugvó nap reménytelenséget
szóró sugarai a kétségbeesés és lemondás ráncait mutatják meg az arcomon… (Lám, a
csapdába esett képzelet csak látszólag rendelkezik korlátlan lehetıségekkel!)
Ilyenkor csak végszükség esetén megyek ki szülıvárosom utcáira, és teljesen
elárvultan járok az egykor ismerısnek tőnt — ám holmi lélektelen fejlıdés kifejezıivé
degradálódott — utcákon. Rettegek attól, hogy bárkivel találkozzam, mert idegennek érzek
mindenkit. S mintha a sors ( Moira, Ananké, Heimarmené, Fátum) is ezt akarná, ezeken a
napokon — amelyek egyébként nem gyakoriak — nem is találkozom ismerıssel! Csupa
idegen jár-kel abban a városban, amelyet ötven éve szeretek és a magaménak érzek, s amely,
lám, olykor mégiscsak mennyire mostohán tud viselkedni! Ettıl persze csak az a rémítıbb, ha
a mellékutcákon, kis tereken áthaladva senkivel sem találkozom. Mert ettıl ismét csak
felfoghatatlan csömör nyomaszt….
Emberundorommal harmonizál a világ szürke, egyhangú nyugalma. Kirekeszt minden
embert, s lázas örömmel nyugtázom életem leghatalmasabb formáló erejét, a magányt.
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A magányos ember csak önmagára hagyatkozhat…
Talán természetes, és érthetı is, hogy olykor nem akarok embert látni.
Mert az ember, pontosabban azok az emberek, akik körülvesznek, fárasztanak azzal, hogy
állandóan elvonják a figyelmemet…
Ilyenkor egyetlen kellemes tavaszi szellı simogatása többet jelenthet minden másnál:
megnyugtatja lelkem kegyetlen örvényeit.
Otthon aztán, mikor írás közben kinézek az ablakomon, és észak-keleten
megpillantom a Kárpátok hegyvonulatát, rám tör az egyedüllét és személyiségem
megváltoztathatatlanságának nyomasztó érzése…
Ilyenkor arra gondolok, a legjobb lenne lerombolni azt a személyiséget, amelyet
képtelen vagyok felépíteni, ki kellene végezni, „le kellene vágni” azt a lelket, amelyrıl
fogalmam sincs miképp lett az enyém…
De az Ember képtelen megölni a saját személyiségét, miképp Istennel sem képes
végezni. És ugyan mi végre is tenné? Az Embert valószínőleg Az pusztítja majd el, ami
létrehozta….
És most kihívásként itt vannak La-taddár-ilu összefüggéstelennek tőnı, magyarázatra
váró agyagtáblái.
Kiábrándító dolog egy kisváros negyedik emeleti panelszobájában szembenézni annak
a feladatnak a lehetetlenségével, hogy képtelen vagyok utolérni saját képzeletemet. TUDOM,
hogy La-taddár-ilu története, az Ember fia négyezer évvel ezelıtti megjelenése, és mindaz,
ami itt most felszínre — és megírásra — kerül, szorosan összefüggnek egymással, de
FOGALMAM SINCS, pontosabban nem látom tisztán, mi közöm van nekem — i.u. 2006ban — mindehhez? Miért nekem kell ezt megírnom? Mindazok a valamikor dühítı
események, amelyeket néhai szerencsétlen szakállas fınökeimnek és két, évek óta ellenem
áskálódó romlott lelkő nınek köszönhetek, most újfajta értelmezést nyernek:
sorsszerőségként kristályozódnak ki, szinte szükségszerőségnek tőnnek fel, s elfeledtetik
velem a munkanélküliség okozta bosszankodást, és a legyızetés szégyenét.
Az idınek ez a szelete éppoly tisztán és csillogón áll elıttem, mint Lá-taddar-ilu
nyomozásának ideje. S ebben a csatlakozásban, a sorsoknak, az archetípusoknak ebben a
metszéspontjában az idı elveszíti jelentıségét. Egyébként is: az idı éppoly felfoghatatlan
számomra, mint a képzeletem, s éppúgy nem tudok vele mit kezdeni, mint a képzeletemmel
— amely tulajdonképpen belekényszerített ebbe a helyzetbe.
Tökéletesen hidegen hagyja az idıfaktor, és talán éppen ezért, gátlástalanul ugrál
évezredeken keresztül…
„Nem kell valahonnan a lelken kívülrıl venni az idıt, miképp az örökkévalóságot sem
kell ott keresni, kívül azon, amit létezınek hívunk”— vethetné most közbe Plotinos
gondolatát.
Elsı találkozásomra a „Sumer aranykorral” a negyedik emeleti lakásom
legeldugottabb helyiségében került sor. Ebben a 80x120 cm-es illemhelyiségben (négy
csempe keresztben és hat hosszában, amelyekrıl nem tudom miért, minden alkalommal
megállapítom, hogy hatszor négy az huszonnégy) egy 100 Wattos égı fénye mellett Dumuzi
napjának fénye ragyogott fel, s megvilágította az Ur városbéli zikkurat és Nanna holdisten
templomának sárgás téglafalait. Az élet — és homeosztatikus lényem — szempontjából
elengedhetetlenül szükséges székelés boldogságérzete találkozott a szellem imponáló
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sugárzásával, s miközben az İsi városok címő könyv színes illusztrációiban gyönyörködtem,
megszületett az írás alapötlete… a történet, amely szólhat a képzeletrıl, egyetlen gondolatról,
egyetlen szándékról, egyetlen megbánásról, vagy pusztán a hóhér bárdjának suhintása elıtti
szellentésrıl…
Vannak napok, helyzetek, amikor bizonyos történések szinte jelképpé állnak össze.
Ezeket a jelképeket — hol babonás tisztelettel, hol ısi félelemmel tekintve rájuk —
igyekszem mindenképpen valami rendszerbe illeszteni. Nem tudom miért, az az érzésem,
hogy ha ezekbıl a részletekbıl felismerem az ısi, mozgató erıket, akkor az Egésznek a
kontúrjait is meglátom, és ettıl talán megnyugszom….
(Néha mégis sekélyes leírásokra ragadtatom magam, mint például a budi-jelenet.
Ekkor meg azzal „nyugtatgatom” magam, hogy ezeket a sorokat senki sem olvassa, hiszen
ugyan kit érdekelnek a sumérok agyagtáblákra firkált történetei, az én képzeletem és
Gilgames galamblelke, különösen egy olyan rendszerben, amelynek még a kontúrjait sem
tudom felvázolni….?)
Egy gondolat árnyéka vagyok, vagy talán egy álomé: talán Gilgames álmáé…
Árnyék lévén csak akkor látom önmagam, ha a gondolatra vagy álomra fény esik…
(Vajon mi lenne velem gondolat és álom nélkül?)
Egy küszöbön állok, amelyrıl nem tudok lelépni. A homályban még azt sem tudom,
merre van a „be”, és merre a „ki”. Határeset vagyok. A döntés, a felismerés, a fény
felvillanása elıtti pillanat vagyok. Mintha állandóan a Gilgamesre esı fénypászmára várnék...

La-taddár-ilu következı agyagtábláinak szövege
„A megsértett tokból a kezembe került agyagtáblák szövegei több mint különösek
voltak. Egy a számomra ismeretlen tamkárum jelentései furcsa egyvelegét alkották egy
írástudó vallomásainak, és én, La-taddár-ilu, Ur városának egyik írnoka, meglehetısen
elbizonytalanodva olvastam ezeket a vallomásokat.
Az elsı agyagtábla egy Subsi-mesré-sakkan nevő férfi sorsát említi, aki hosszasan
panaszkodott neki — mármint a jegyzetelı besúgónak, azaz a tamkárumnak — arról, hogy
elvesztette az uralkodó (lugal8) bizalmát, kortársai tiszteletét, állását, birtokát s ráadásul
betegségek is gyötrik. A tamkárumnak tartott lelkiismert-vizsgálata során azonban úgy vélte,
érdemtelenül sokat kell fizetnie bőneiért, s teljesen reménytelennek látja helyzetét.
A tamkárum másik tábláján a következı szöveg olvasható: valaki……..(a nevet
lekaparták) kijelentette: az (egyetlen) Istent le kell vágni. Tehát nem »egy istent kell le
vágni«, miként az az Enuma elisben9 olvasható!!! (»Egy istent kell elıbb megölnünk! Annak
húsát s vérét Ninhurszag, jó agyagos földdel keverd el — ebbıl formáld az ember testét! «)
Vajon miért került ez a tamkárumi jelentések közé? Mintegy kétezer istent tisztelünk, az
egyszerő halandó már ki sem ismeri magát köztük, minden városnak saját fıistene van, s
amellett rengeteg más istennek építettünk templomot, miért éppen ennek a titokzatos, név
nélküli, Egyetlen Istennek kell ekkora fontosságot tulajdonítani?
A harmadik, pecsétnyomóval is ellátott, tehát már azonosítható táblán a Nábium nevő
tamkárum titkos jelentésében egy ismeretlen emberrıl ír, aki Emberfiának nevezi magát, és
akit a szomszéd városban látott. Ez a férfi különös beszédével és tetteivel hívta fel magára a
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figyelmet. A piactéren sétálva odament a betegekhez — akiket az ostoba és szegény
hozzátartozóik azért hordanak oda, hogy az arra járók közül segíthessen rajtuk az, akinek
hasonló panasza volt — és sokukat meggyógyította. Ezzel nagy népszerőséget szerzett a
„fekete fejőek”10 között, és persze nem egy haragost az a-zu-k11 (orvosok) között. Gula
istennı, valamint Ninaszu és Ningizzida istenek hívei kényesek a tudományukra, s nem nézik
jó szemmel, hogy egy ismeretlen pár nap alatt nagyobb népszerőségre tesz szert, mint ık több
évi szolgálatuk alatt. De tılük sokkal veszélyesebbek az asipu-k12, akik ráolvasással és
szellemek segítségével gyógyítnak. Ez utóbbiak az ismeretlen embert, aki magát Emberfiának
nevezi, valószínőleg kiőzik városukból, s így várhatóan megjelenik majd nálunk is. A közelgı
akitu13 ünnepre való tekintettel Nábium fontosnak tartotta mindezt jelenteni.
A tamkárum idéz is az ismeretlentıl, aki a tömeg elıtt állítólag a következıket
mondta:» Értsétek meg hát, nem az a célom, hogy szabadságotokban korlátozzalak, vagy
megfélemlítselek titeket. Azt szeretném, hogy szeressetek, és szeretni csak szabadon lehet. «
(A besúgók is szeretik az idézeteket: kezdetet adnak egy gondolatsornak, amelynek a végén
önmagukat sejtik. Nem foghatják fel, hogy ık nem lehetnek sem vég, sem kezdet, mert aki
kezdet vagy vég kíván lenni, az egyben abszolútum is kíván lenni. Egyetlen gondolatot sem
sajátíthatnak ki büntetlenül…)
Nábium folytatta a jelentését, amibıl kiderül, hogy mit javasol. İsi szokás szerint, a
nagyobb árvízek után, egy idegen embert ültettek a trónra, de csak egyetlen napra.
Napkeltétıl napnyugtáig uralkodhatott, este azonban feláldozták az igazi király helyett.
Nábium szerint az Emberfia nevő ember alkalmas lenne „helyettes királynak”. Mert bár
kétségtelenül kitőnı orvos, csak bajt és kellemetlenséget okozhat a Városunknak, azáltal,
hogy feszültséget szít az egyébként is ügyes és eddig bevált a-zu-k és asipuk között, valamint
hogy csodáival isteni képességet tulajdonítsanak neki a fekete fejőek, azaz a köznép. Ludlal
bél némeqi, azaz hadd hódoljak a békesség urának, zárja a jelentést a tamkárum.”

Most pedig Quintilianus szólhatna közbe:„Imperiti enim judicant, et qui freguenter in hoc
ipsum fallendi sunt, ne errent”(Tudatlanok felett ítélkeznek, akiket gyakran félre kell
vezetni, hogy hibájukat leküzdhessék)
Nekem már csak szülıvárosom jelentheti az életet. Lakásom a barlang, amelybıl
kitekintve Platón árnyképeiben gyönyörködöm, s ebben a barlangban megélem Dumuzi
életerejét, Enkidu sóvárgását, Epitkétosz sztoáját, Kant antinómákba fogalmazott kételyét,
Schopenhauer határozottságát… és talán Gilgames megbocsátását, amelynek segítségével
túlteszem magam ellenségeim és irigyeim győlöletén…
Milyen furcsa, hogy egy ilyen látszólag felesleges tevékenység tart életben…
Gyakran érzem reménytelennek, hogy megfogalmazzam létérzéseimet: sem szavakkal
sem gondolatban nem tudok föléjük kerülni s ilyenkor megadóan feladom a harcot: a
gyökértelenség illúziójának keltésével saját gondolatnélküliségem gyız le…
Kinézek az ablakon, és csendesen bámulom a világot, melynek bezártsága ilyenkor
valósággal megnyugtat… (Gyakran emlegetik, hogy az ember, embrionális állapotában
végigmegy az emberi fajfejlıdés különbözı szakaszain. Az anyaméhben az embrió a
világevolúció minden folyamatán átmegy, megteszi az utat a majomtól az emberig, sıt mi
több az embertıl az Istenig.) Ugyanakkor miért nem emlékszünk tisztán ısi emlékeinkre?
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„Az ember mintha arra ítéltetett volna, hogy állandóan felejtsen. Szinte
természetfölötti erı bírja rá arra, hogy elfelejtse múltját, s nehezen ismerje fel az isteni
törvényszerőségeket. Sıt, ha felismeri is, képtelen betartani ıket…”
Szeretnék mosolyogni a sorsomon, azon, amit eddig leírtam, és mindazon, ami
körülvesz, ám görcsbe rándul a gyomrom, ha látom magam körül azokat, akik végigkísérik
életemet, s akiknek minden bizonnyal az a küldetésük, hogy mosolyomat próbára tegyék.
Sokáig sajgott a szívem, amikor láttam a velük való tárgyalás és megegyezés
kilátástalanságát, s 50 év után, szelíd mélabúval és belenyugvással fogadom létük fájdalmas
nélkülözhetetlenségét.
Ilyenkor belátom, hogy túl kell élnem önbizalmam visszatérı napfogyatkozásait…

8 — Lugal — szó szerint „nagy ember”. i.e. a 27.sz idején kezdték uralkodó vagy király
értelemben használni. Késıbb felváltotta az enszi — „Úr, aki alapot rak” kifejezés. A két
címet nem használták következetesen, de a III. Ur-i dinasztia királyait lugal-ként tisztelték.
9 — Enuma elis — akkád teremtés-eposz kezdıszavai: „Midın fenn az ég nevetlen s alant a
föld szintazonképp”. Mezopotámiában szertartási szöveggé vált, és az újévi ünnepségeken
(általában a két hétig tartó ünnepség nyolcadik napján) a fıpap a hét tábla teljes szövegét
elıadta
10 — fekete fejőek — a köznép csúfneve
11 — a-zu — orvos, aki természetes gyógymódokkal igyekezett gyógyítani a betegeket
12 — asipu — mágus, aki szintén gyógyított, csak ráolvasással, és inkább lélektani hatását
latba véve
13 — akitu — a legnagyobb ünnep, amelyet minden nagyvárosban a helyi fıisten tiszteletére
rendeztek Niszánu hónapban, azaz a mi március-áprilisunk határán. Majdnem két hétig
tartott.

Folytatjuk…
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KULCSÁR TIBOR
Vélem a Bodrogköz üzent
Kattog a sín, mint dübörgı szívverés,
Elmarad lassan a hazai táj.
Míg a mozdony bolyhos füstjén át nézem,
Régi nyarak tőnı emléke fáj.
Vasútállomás, vén park, öreg tölgyek,
Épülı új sor, régi poros út,
İriztek-e még emlékezetekben
Az egykori kis tanítófiút?
Pár éve már csak vendég lettem itthon,
Olyan, akár a vándormadarak,
Jövök-megyek, nem állhatok meg
Csak egy szóra, egy kézfogásra csak
Zsongó városi utcák, terek várnak,
A Duna menti csallóközi táj,
Egy nép, egy ország fogad fiának,
Tágul elıttem a kék láthatár.
De ha búcsúzom, ilyenkor újra érzem,
Hogy e föld most is mennyire enyém,
Mint a mezırıl megtérı parasztok,
Ha megállnak a volt barázda helyén.
S éljek bárhol – ha verset írok, ha szólok,
Vélem a Tisza-táj, Bodrogköz üzent.
Szülıföld, mindig újra megtalállak,
Mint tavasszal a fecskék fészküket.

20

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

VASADI PÉTER
Lassú munka ez….
Már nem tudom, én írok-e vagy
ı ír bennem.
Folyóparton vagy asztalnál ülök.
Hogy pillantásom a lecsüngı
világot, mint markológép fölemeli
vagy megíródom a világban
akárminek s akármi által.
Homok vagyok és aranypor.
Habzik elıttem. Bokáig vízben
állok.
Túlparton erdı. Szálakra szakad
de a titkos zöld összetartja.
Csónakmotorzaj, napfény, harcsaszag
asztalomon.
Átzúg a déli szél írótollaim
közt.
Rátenyerelek papírjaimra.
Ablakok zárva. Falamban rések
nincsenek, csak glóriás zene;
mégis
a szélvihar. Rázkódtat, de meg
se rezzenek. A tény, hogy valamiképpen mindent tudok s ezért
a semmit egyedül, mellémtelepszik. Barátom. Parázs
szavakra zárja száját; nem fog
megszólalni sosem.
İ már meg van írva, én még mindörökké.
Másik oldalamon valaki beburkolózva
fázik s átragyog.
Lassú munka ez. Segít benne
az álom, télidı, túlcsordulás.
És minden semmiség:
drótfonat, ú-szög, kerítés
lécei
mint hosszú sorban földbeszúrt
kardlapok.
Akit el kéne mondanom, jobbára
tiltja.
A többit megírom; benne van.
VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely
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ELFELEDETTEK*
Elfeledett költık
„Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb” — állapítja meg költészetérıl Horatius. „Az
emberiség tudata kihagy, mint minden tudat” — így Babits. Melyiküknek lehet igaza? Fölösleges
választani, mert az ellentmondás csak látszólagos. A legtartósabb emlékmő is idıleges homályba
merülhet, és ki tudja, mikor világít rá ismét az „emberiség tudata”?
Élet- és lélektani kutatások ma már nélkülözhetetlennek tartják a felejtést. Így van ez az
irodalom történetében is: az emlékezet itt is szelektál, koronként újra meg újra, sıt egy-egy ilyen
„újraválogatás” tagolja, szakaszolja az irodalom s az irodalmi tudat látszólagos folytonosságát.
Könnyen feltételezhetjük, hogy bizonyos szerzıket másodlagosságuk, azaz életmővüknek
súlytalanabb volta miatt feledtek el. pedig az elismert legnagyobbak közül is csak kevesen
menekülhettek meg az utókor hálátlanságától. A középkor alig tartotta számon a homéroszi
eposzokat, Vergiliusé volt a dicsıség. A reneszánsz persze úgy fedezte föl az Íliászt, az
Odüsszeiá-t, hogy gondosan hátrább sorolta az Aeneis-t, Vergiliusban csupán a görög minta
követıjét látva. Ma már — és az a „ma” azért jó egy évszázados — mind Homérosz, mind
Vergilius nagysága kétségbevonhatatlan. A XVIII. századi John Donne vagy Andrew Marvell
verseit 1919-ben (!) adják ki újra, hogy azután T. S. Eliot friss, eleven ihletést merítsen
hagyatékukból. Még a legnagyobbak közti legnagyobb, Shakespeare is „elfelejtıdött” két teljes
évszázadra: drámáit a XVIII. század végéig hazájában is csak különbözı átdolgozásokban
játszották.
A magyar irodalom is jó néhány elfelejtett alkotót tart számon. Igen, a lexikonok számon
tartják ıket, de mőveiket nem adják ki, nem tanítják. Kiszorultak a „kánonból”. Egyáltalán nem
biztos, hogy véglegesen. Kiváló költık, írók is föllelhetık közöttük: Weöres Sándor két vaskos
kötetet töltött meg a magyar költészet „rejtett értékeivel és furcsaságaival”. Elıdök bukkanhatnak
ki a sötétbıl, olyan „elıfutárok”, akik néha fontosabbnak vagy legalábbis izgalmasabbnak
tetszenek ma, mint beérı, beteljesedı, hírneves tanítványaik.
De a mára elfeledettek nemcsak akkor méltóak a figyelmünkre, ha igazi nagyságoknak
bizonyulnak. Egyetlen mővészet sem csupán a nagyokból táplálkozik. İk sem nıhetnének meg a
kisebbek nélkül, az irodalomtörténet folyamatosságát ezek az utóbb kevéssé ismert vagy elismert
szerzık tartják fenn.
Közülük válogatunk, hogy kiemeljük ıket a feledésbıl. Legalább a tudat, tudatunk következı
„kihagyásáig”.
Budapest, 2007. október 5.

Bárdos László
irodalomtörténész

*

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

GELLÉRT OSZKÁR*
(1882-1967)
Különös pálya Gellért Oszkáré: a Nyugat elıkészítésének éveitıl a második világháború
után a pártszerő fegyelemmel vállalt szocialista, sıt kommunista költészetig vezet. Az
irodalmi élet sajátos ellentmondásaira jellemzı, hogy kezdettıl végig irodalompolitikai
vezéralak volt olyan környezetben, amely nem egy alapelvben nem is értett egyet vele, de
elfogadta értı irányítójának. A Nyugat szimbolistáinak szerkesztıje, holott programszerően
nem volt szimbolista; 1919-ben a tanácsköztársaság sajtófınöke, holott akkor még nem is
volt szocialista, csak polgári forradalmár; az ellenforradalom kommunistaként börtönözte be,
de kiszabadulásakor az ellenforradalommal így vagy úgy kiegyezı, politikamentességbe
húzódó polgári örökséget ırzı Nyugat megint csak ıt kívánja szerkesztıjének; a forradalmi
múltú költı az ellenforradalom éveiben lesz általánosan elismert, akit - bár merıben más
indokok alapján együtt dicsıít Babits és Kassák. Gellért Oszkár legpogányabb hangú
verseiben is felismeri Babits az egész hitvilágával alkatilag katolikus költıt, holott ez a
világéletében hívı keresztény nemcsak származása, hanem ótestamentumi képvilága szerint
is zsidó; egyértelmő és egyre radikálisabb baloldalisága ellenére a húszas évek elején a
pályakezdı Szabó Lırinc benne látja a költıi eszményképet; megítélésem szerint
legerotikusabb költıink közé tartozik, miközben a családi élet, a hitvestársi szerelem és az
anyaság ünneplıje. A kezdıdı szocialista költészet benne látja az egyik legfontosabb elıdjét,
és már 1949-ben Kossuth-díjat kap; a kommunista pártszerőség következetes hitvallója, aki
1956-ban sem rendül meg, és hetvenöt éves fıvel szószólója és szervezıje a kommunista
költészetnek, holott sohase volt és nem is lett materialista: az ı számára Jézus és Marx együtt
mutatja az emberiség útját. Korábban polgári költıként is várja, sürgeti a forradalmat,
aggastyánként vezetı kommunista költıként emelt fıvel vállalja hajdani barátainak a nagy
polgári költıket. Önéletrajza telis-tele van személyes elfogultságokkal, mégis
nélkülözhetetlen forrásmőve legalább fél század magyar irodalomtörténetének. Költıként
pedig hangvétele sohasem hasonlított senkiéhez irodalmunkban: "se utódja, de boldog ıse"
egyetlen hazai vagy akár külföldi költınek sem. De azért költıi nagyságban nem ér fel
legnagyobb kortársaihoz sem Ady, sem József Attila nemzedékében, gazdag életmővében
kevés az igazi remekmő (bár akad), elég sok a hevenyészett, pongyola költeménye, bár
ezekben is nem egy részlet felemelkedik a nagy költészethez. De egész költészetében
*

A fotó és az életrajz forrása: https://mek.oszk.hu/01100/01149/html/
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szakadatlanul van valami prózaiság, olykor esszészerő, inkább elmélkedıen észhez, mintsem
érzelemhez szóló; nyíltan erotikus verseinek egy része is úgy hat, mint szexuálpszichológiai
vagy fiziológiai ismeretterjesztı kistanulmány. Észköltı, intellektuális költı, de úgy, hogy a
kevéssé képzett olvasó is azonnal megérti. Szabadversei néha dallamosabbak, mint szigorúan
hagyományos ritmusokban és rímekben írt, mégis prózának ható költeményei. És legalább fél
évszázadnyi magyar irodalom történetét nem lehet elmondani nélküle.
A szenvedélyes tehetségkutató Osvát Ernınek alighanem ı volt az elsı fölfedezettje:
1902-ben maga mellé hívta a húszéves jogászt a Magyar Géniusz társszerkesztıjének. Ez a
folyóirat volt a Nyugat egyik legfontosabb elızménye. Két évvel késıbb Gellért már a nagy
tekintélyő Pesti Hírlap harcosan kritikus hangú vezércikkírója. És az 1908-ban meginduló
Nyugat egyik szerkesztıje. Ez idıre már verseskönyve is megjelent, majd egymás után
jönnek kötetei, anélkül, hogy költıtárs barátai, akik szerkesztıjüknek elfogadják, akár csak
egy szót is leírnának róla. A szimbolistáknak idegen ez a józanul reális, mindent a maga
köznapi nevén nevezı, költıietlen költıi hang. A Nyugat ellenfeleitıl pedig nemcsak idegen
Gellért nyílt erotikája, hanem valósággal visszariasztó, noha szinte konzervatívnak tetszik a
családi élet, a hitvesi hőség hitvallása, a biblikus, mitológiai és kultúrtörténeti képek áradása.
Tehát amiként bajtársai nem dicsérik, ellenfelei sem ócsárolják. Az elsı hang, amely
költészetének sajátosságára felhívja a figyelmet, Karinthy telibe találó paródiája az Így írtok
tiben. Aligha van jellemzıbb jellemzés, mint Karinthyé, aki úgy jellemzi Gellértet, mint aki
indiszkréten közli a világgal, hogy "viszonya van a feleségével".
Verselésével sem tudták, mit kezdjenek. Rímei nemegyszer szójátékoknak hatnak, sıt
olykor maga a költemény is szójátékok ötletén alapul, például amikor a családról azt írja,
hogy "csal is, meg ád is". A rímáradat azonban olykor prózainak ható sorokban csendül. Hol
meg a versforma vers közben változik, zavarva a tervezett versek már elıre fülbecsengı
zenéjét. Gellért szimbólumellenes és felettébb zeneietlen. De néha váratlanul olyan
szabadversek következnek, amelyek szinte énekelhetıek.
A korai Gellért általában a magánélet lírikusa, miközben ugyanı harcosan demokrata
publicista. Az elsı világháborúban azonban egyszerre megszólal lírájában is a politikum:
indulatosan pacifista, nemegyszer igen váratlan történelmi képek idézése közben (például a
Krızus a máglyán címő igen hatásos költeményében). Pacifizmusa viszi a polgári forradalom
hívei közé. Lelkesen áll Károlyi Mihály mellett. És eredetileg a polgári köztársaság
sajtófınöke. De az marad a tanácsköztársaság idején is. Ezért kerül börtönbe. Hanem amikor
kiszabadul, és újra a Nyugat szerkesztıi között a helye (ami ellen a Bethlen-féle álliberális
áldemokráciának sincs kifogása), akkor egyszeriben megváltozik körülötte a légkör: barátai
felfedezik benne a jelentékeny költıt. 1922-tıl kezdve kifejezetten ünnepelt. Persze közben
megváltozott az egész irodalmi életérzés, a történelem elfújta a szimbolizmust. Nemcsak
Babits, Kosztolányi látja útmutatónak, akiknek a hangja ugyanebben a korban erısen
leegyszerősödik, Kosztolányi szavával "meztelenebbé" válik, nemcsak a nehezen dicsérı
Kassák ismeri el a polgári költıben a nyers tények poétáját, hanem az ún. "Nyugat második
nemzedéke", amely a háború kiábrándító, nagyon is prózai tapasztalataival indult, Gellértben
közvetlenebb elıdöt lát, mint a szimbolistákban, így érthetı Szabó Lırinc elragadtatása.
De a két világháború közt, a szörnyeteggé növekvı fasizmus esztendeiben egyre jobban
elhallgat, már csak szerkesztı, aki akkor ír verset, amikor halott barátot kell gyászolnia.
Késıbb már szerkesztı sem lehet származása miatt, és még késıbb bujkálnia kell, hogy az
életét mentse.
A háború után, élete hetedik évtizedének a derekán a kommunizmus elkötelezett hívévé
vált, s ez költészetét is alapvetıen meghatározta. Belépett a Magyar Kommunista Pártba és
ingathatatlanul tartott ki mindhalálig. Ez nem metafizikai kérdés volt, hanem társadalmipolitikai. Nem kellett ehhez materializmus. Gellért dogmatikusan vagy éppen türelmetlenül
sohasem volt vallásos, sıt nagyon is hajlott a pogány életszeretethez, de közben mindig
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bensıségesen hivı keresztény maradt. Mint nem is kevés tisztességes, emberszeretı,
cselekvıen haladó, de nem materialista számára, az ı szemében is Marx és követıi a krisztusi
tanok végre gyakorlati megvalósítói. Egy francia neokatolikus mondás szerint: "Mi csak
túlvilági perspektíváinkban különbözünk a kommunistáktól". Gellért Oszkár, úgy hiszem,
ehhez az igéhez állt a legközelebb. Költıi ereje megújhodott, a felszabadult tömegekhez akart
szólni, nemegyszer még a hangját keresı pártköltészet buktatóit sem kerülte el; a megverselt
frázisokon, a szólamszerőségeken is át kellett esnie, hogy az unokák nemzedékének is költıi
iránymutatója lehessen.
De aki nyolcvanöt évig él, annak a családi örömök, gyönyörőségek után meg kell érnie a
családi gyászokat, családi tragédiákat. A legfájdalmasabb volt fiának, a nagy színházi
rendezınek, Gellért Endrének lelki meghasonlása és öngyilkossága. Így ötvözıdött végsı
éveiben az eszme gyızelme és a magánélet minden szomorúsága. Halk, fegyelmezett,
férfiasan komoly versekkel végzıdött az életmő. Alighanem érvényes igazság, ha azt
mondjuk, hogy Gellért Oszkár elsı verseivel kezdıdött és utolsó verseivel végzıdött a
Nyugat nemzedékének irodalomtörténete.

GELLÉRT OSZKÁR, Száz az ezerbıl, Budapest, 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó
E kötetbıl valók az alábbi versek

A FÖLD SZONETTJE

A MADÁCH-CENTENÁRIUMRA

Föld, Föld, szegény, beteg rab, Föld, Föld, öreg fegyenc, Ring az örök Tér ezüsthullámu sodrán
Óh szörnyő börtön-udvar, óh szörnyő séta-pálya:
Föld-testembıl kiszakadt Éva-holdam,
Mert közepütt az İr áll, az örök, vizsla Nap,
S visszaragyog rám.
S te körbe-körbe-körbe, szédülten csak kerengsz.
Hulló-csillagod, Anyag,
Szöknél, röpülnél, úgy-e, Föld, Föld, züllött fegyenc,
Szurok-feketén a vak őrbe mind beleveszne:
Hiába vár reád más, égıbb Napok hazája,
De áttüzesül, ha légkörömet súrolja,
Tüzükben, boldogabb Lét! más bolygók izzanak,
S fellobban az Eszme.
És nincs és nincs menekvés, hiába is merengsz, —
S ha felperzselnéd holdam,
És nincs és nincs menekvés, Föld, Föld, tetves fegyenc, S levegım jégpáncéllá is aszalnád:
Szédülten csak kerengsz és hiába is merengsz:
Emlékemül itt hagynám, Kronosz,
Fürönni, óh fürönni, hogy mind a genny kiégjen —
A Nı szerelmét —
S Férfi forradalmát!
Kirázni mind magadból a rothasztó csirát,
S ébredni ott, hol új Nap új fényét önti rád,
(1923.január 21.)
Ártatlan tiszta csillag, szőz társaid körében!
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ELFELEDETTEK – GELLÉRT OSZKÁR
Ki vagyok én?
Tuskó?
Hogy mindent megbocsássak?
Hogy mikor üvöltve dıl belılem a dac,
Te puhán a kezedre
Ejtsed az álladat?

TESTVÉRBÁNAT CSILLAGA
Hajrás szavaktól még sebes a szánk
S valahol, valahol most égnek a falvak,
Most csorog a vér a Pokol-kaszán.
Nagy szavak, kis szavak: forradalom,
szenvedély
Vörös eget lát a vak
Tőzesı hull s nincs fedél.

Ki vagyok én?
Bábú?
Hogy mindent megbocsássak?
Hogy mikor rıt csóvát vet a szemem feléd,
Te könnyek fátyolában
Ringassad a tiéd?

Most csorog a vér a Pokol-kaszán
S mi marad belıle? csak barna, megalvadt,
Kidöntött bor egy részeg abroszán.
Forradalom, szenvedély,
Véres bosszú, szent harag!
Nagy szavak, kis szavak.
Hajtsd meg a fejed, kevély.

Ki vagyok én?
Isten?
Hogy mindent megbocsássak?
Hogy mikor túl vagyok egy meddı
viharon,
Te azt búgd, hogy meghalhatsz
Értem, ha akarom?

Valahol most égnek a falvak.
S mi marad belıle? ledılt torony,
Rom, üszkös gerenda, hamu, korom.
Kis szavak, nagy szavak:
Embert ölni nem szabad,
Óh maradjatok velem
Vörös egő éjjelen.

(1926)

TELEFON
Bor, barna, megalvadt. S ha égnek a falvak,
Mi marad belıle? fekete rém.
Kivert pipa egy koldus tenyerén.
Óh maradjatok velem,
Kis szavak, nagy szavak.
Hát hiába várjalak?:
Testvérbánat, türelem.

Halló, ki beszél?
Ami énnekem téboly, az teneked szeszély,
Az teneked szeszély csak, édes?
Halló, ki beszél?
Ez az éj, ez az éj,
Még ez. Soha több. Csak még ez.
Halló, ki beszél?
Hát senki? Csak a szél?
Csak a szél s a jelzés téves?

MINDENT MEGBOCSÁSSAK?
Ki vagyok én?
Kıszirt?
Hogy mindent megbocsássak?
Hogy mikor öklömmel az asztalt csapkodom,
Te egy galamb-sóhajtást
Lebegtess ajkadon?

Halló, ki beszél?
Ott, — ki beszél?
Ifjuságom, te hívtál?
(1927)
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ELFELEDETTEK – GELLÉRT OSZKÁR

ZUHANÓBAN
Nyári hıben, téli hóban
ez nem az a szárnyalás már,
amit újra megcsodálnál.
Vagyok immár bucsuzóban,
s vágynám bár az égi-régit,
mindhiába, hogyha szédit.
De ne hidd, hogy tollakból van
s viasszal ragasztva gépem.
A Tátrát még általlépem.
Szivárványszín léghajóban
szappangömböt fujva képem
sem pukkant el a napfényben.
Lebegıen-suhanóan
ejtıernyım jól megfogva
ereszkedem a hegyfokra.
S ha nem ottan, a folyóban
a tutajt bizton elérem,
bár reá freccsenne vérem.
Tartozásom hogy lerójjam
nincsen semmi. Zuhanóban
mit akarsz még tudni rólam?

EZ NEM GYÁSZÜNNEP
Kit holtod után húsz évre idéztelek,
mint halhatatlant, Móricz Zsigmond,
én nyolcvan évesen, egykori társad,
s olyan barátod, akit úgy neveztél,
hogy szíved jobbfele voltam, —
s akit véled együtt vettem ajakamra,
az alig tizenöt éves fiatalt,
mivel mint színpadi rendezınek
te voltál akkor a felfedezıje,

s aki szintén nyugszik két és fél éve már:
azoknak, akik itt ez emlékesten
kiváncsian ülnek,
vad fájdalmamban, hisz’ a fiam volt,
ne vegyétek bőnnek,
hogy végezetül kiáltva mondtam: „Ez nem
gyászünnep!”
Ez nem gyászünnep.
Mert azt gondoltam akkor — leleplezem
magamat —,
hogy az évek jönnek, megujra jönnek s
tovatőnnek,
és újabb husz multán, mikor én százéves
lennék,
a székeken ugyanugy ül majd, s az apát is
idézi
egy kicsikis hallgatóság,
leróva emlékét tán nem is a Mőnek,
de hogy megmaradt hőnek
hazájához s fiatalkori eszméjéhez
mint ember, holtig
s a sírig, amelyben akkor már az ı csontváza
is porlik,
de a lelkekben, ha nehányban is él csak:
hogy erre gondoltam, ne vegyétek bőnnek.
Mert husz év multán a siromból is mint
villámfény
kivilágít,
s mint mennykı kidörömböl,
hogy ez más világ itt.
És nem csak nem gyászünnep,
de határozottan és eltökélten
az, amiért érdemes volt hogy éltem:
örömünnep.
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ELFELEDETTEK – GELLÉRT OSZKÁR

JÓZSEF ATTILA EMLÉKEZETÉRE

FONÁK

Mióta megkínzott testeden a végzet
Vak kerekével keresztülrobogott:
Hány költıtársad érzi azóta,
Hogy az ı szivében
A te szíved kiomlott vére csobog.

Mondd, gondoltál-e már rá,
Mikor hideg szobádban
Napi munkád végeztével
Fáradtan s fázva
Aludni vetkezel:

Mert nincs olyan mozdony, melynek dohogását
Minden idın át te túl nem dobogod.
Hány költıtársad hallja azóta:
A te ütemedre
Verik a gyızelmi marsot a dobok.

S reggelre kelve kesztyőd
S kabátod s inged s harisnyád
Mind úgy látod heverni
Kiforditottan —
Ahogyan lehánytad,
Ruháidat magadról
Álmos kezekkel az este:

És hány költıtársad látja a te célod:
A végsı állomás lángja lobog ott.
Egyenes úton, irányt nem veszve
Hánynak a szemében
Vet a te szemednek visszfénye lobot.

Hogy akkor egyszer az Isten is így
Készült lepihenni talán
A ködös őrben,
Kieszelvén a teremtést —
S míg fáradtan s fázva magáról
Ledobálta mezét:
Neked ember
Csak visszájáról vetette oda
Egész, fonák világát?

Van, aki megtévedt s elhagyta a pályát.
Van, aki máig is egyhelybe topog.
S van, akinek a költıi verseny
Kopogó rimekkel
Napi feladat csak s kényszerü robot.
De vannak még, vannak, fiatalok, újak,
Akik átvették a staféta-botot
S varázs-szavadra magát megrázta
Egy-egy öregebb is —
És tehozzád vissza fiatalodott!
[1948]
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BALLADA A FALBA ÉPÍTETT NİRİL
Szabolcsi Bencének
Ismeritek, ugye, mi volt annak ára,
hogy felépült egykor magas Déva vára

A könyv a vallások történelmi tára
volt, és írója a King’s College tanára.

tizenkét kımíves vérfagyasztó tettét:
az egyik asszonyát falba építették.

İ írta, hogy mikor bevezette népét
Mózes Kánaánba, s a határt átlépték,

Erdély földjén történt, a székely így mondta,
de erre a román, hogy övé a monda,

oly vallást leltek ott, amely számos istent,
Hadadot és Dagont és Astartét ismert

erre meg a bolgár, utána az albán,
újgörög meg délszláv, mind az egész Balkán

dúlt még a mágia s egy-egy helyi szellem
bosszút forral minden emberi mő ellen:

maga elsıségét irígyen vitatta,
csaknem hajba kaptak, úgy vívtak miatta,

voltak várak, hidak, templomok vagy tornyok,
engesztelést várt mind, másként összeomlott.

ámde megosztozva a babona-kincsen:
széles e világon másutt sehol sincsen.

S ímhol egy azóta ledılt várnak alján
oly csontvázra leltek, mely egy fiatal lány

Sokat olvastam ez elsıségi perrıl
egykor, s ugyanekkor újat ugyan errıl

testi valójára vallott Kánaánban.
S ilyen rejtett lelet ki tudja még hány van —

egy érdekes könyvben, mely a mágiáról
s az ısbabonákról olyat is elárult,

túl a székely földön, Európán is túl,
míg a gázkamráknak lege is kitisztul,

amitıl elıször kissé meghökkentem,
s magamnak naplómba följegyeztem menten.

s nem marad meg más, csak hamuszín emléke
ısi babonáknak s evilági béke.
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KÖVES JÓZSEF

Nem tudta az Isten

Lejött az Isten a földre körülnézni,
mert már csak szörnyő híreket hallhatott
odafent a még megmaradt angyaloktól,
s jobbra-balra bámészkodva baktatott
végig a piszkos-fekete Nagykörúton.
Mikor elfáradt, leült egy sörre is,
békén tőrte, sıt lenyelte, hogy beléköt
egy kopasz fejő, tetovált bırdzsekis,
és jámboran elviselte, hogy a rendır
személyi igazolványát kéri el,
majd bilincset kattintva elviszi,
merthogy semmiféle papírt nem visel.
Ez is fontos tanulság – vélte az Isten,
s összemarkolva mennyei cuccait,
szomorú és fanyar mosollyal hagyta el
– mint hajnali ébredés az álmait a kótert s vele a sok csótányt, poloskát.
Vakarózva indult útjára ismét
megtapasztalni azt, hogy mi zajlik itten,
s amiket látott, talán el se hinnéd,
ha nem itt élnél, de fent, mint az Isten.
Azt látta Isten, hogy irtják a fákat,
csonkok merednek ki a bágyadt földbıl
s a mindent tőrı lakosság nem lázad.
pedig lassan kicserzi a szmog és a füst.
s háltak az utcán mint sok évvel ezelıtt
– errıl egyszer rég egy költınél olvasott kartonra terítve rongyos lepedıt.

Látott kukában turkáló öregasszonyt,
gíroszosnál koldust, nyálát csurgatót,
aluljáróban fekvıt szakadt paplanon,
redvás kirakatú boltot, kiadót,
győlöletre biztató oszlop-plakátot,
mezítlen kurvákat újságos falon
a címlapokon, s persze hazug híreket,
sok buta pletyka és mocskos rágalom.
Látott vécéfolyosós, ósdi gangokat,
sörrel táplálkozó munkanélkülit,
tudta Isten, a sör az bizony jó neki,
mert a világból percekre kibutít.
A gazdag Budát is látta persze Isten,
hol villájában kaviárt fal egy úr,
miközben inasa pezsgıvel kínálja,
majd a maradékba titkon beletúr.
Látott parlamenti nagyon-nagy embert,
olcsón evett a té Ház éttermében,
majd ülésterem helyett BMV-be ült
és a demokrácia szellemében
vadászatra suhant úri cimborákkal,
míg megsüvegelte lent a szolganép.
Öngyilkost is látott a Szabadság-hídon,
kinek e századból húsz év is elég.
És Istent furdalta a lelkiismeret,
a látottakon hosszasan tőnıdött,
végül is úgy döntött, nem avatkozik be
ha már teremtménye ilyen ütıdött:
nem ezt akartam, csak életet leheltem,
s akkori ötletem nem volt szerencsés,
így hát magam is elgondolkozom azon:
aztán mivégre az egész teremtés?
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HOMLOKTÉR
PÉTER ERIKA
Mollhangnemben
Egyszer
mollhangnemben
írnék egy dalt
szomorút, drámait
melyben jajongva
felsírnak a hegedők,
s a betők szárnyra kelnek,
mikor meghallanád
kizökkenne az idı,
megtorpanna a vihar,
visszahoznám vele
a régi öleléseket,
kiirtanám a kínt
és valódi éneket faragnék
a suta közhelyekbıl.

Egymás felé
Úgy haladunk egymás felé,
mint két táncos
egy ingatag kötélen,
ki egyensúlyt kutat,
vagy két eltévedt bolygó
mely tejútját keresi,
hogy ott kézen fogva
csillaggá váljanak.

Korty a nap fényébıl
Szeretem a napot,
a pillanatot, téged
s a nyarat mi hirtelen múlik
és a zöld lombokból sápadt,
vézna gallyak lesznek.

Az idı gyaluja
átformálja arcunk,
egymás hasonmását
tükrözi szemünk,
s már tudjuk, a napfénybıl
többet kellene kortyolnunk,
ahogyan a teve
mikor teleissza magát
mielıtt elindul a hosszú, sivatagi útra…

Ha nem lennél
Ki mondaná ki
az elakadt szavakat,
ki őzné el tılem
a nyugtalan árnyakat,
hangom dallammá
hogy állna össze,
és mikor álmodni kell,
az ében éjszakában
ki lesz, aki betakar,
s ki igazítja meg
a győrött lepedıt?
*
Ha nem lennél,
összekuporodnék,
akár egy bogár,
mert rövid a reggel
és hosszú a paplanba
burkolt éjszaka
ha nem lennél,
belefulladnék magamba.
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HOMLOKTÉR
PÉTER ERIKA
lemeztelenítve

A felhık mélyen úsznak

hátam mögé állok,
bámulom magam,
nagyra nıtt árnyékom
alkonyba takar

Szomorú holnapok
cammognak elıttünk,
két mosoly közt lapít
egy pillanatnyi csönd.
Ablakunkon beszállnak
a nyugtalanság denevérei.

lábujjhegyen lépek,
ne is vegyem észre,
tükrömig elvezet
arcom lidércfénye

Nem merek felpillantani.
A felhık mélyen úsznak.
Sikolyom belsı húrok
segélykiáltása.

nézem közhelyem,
kopott csillogásom,
tágra tárt pupillám,
mosolygó magányom,

Az ismétlıdı dallamok
messzire röptetnek
egy mozivásznon túlra,
honnan dokumentumfilmnek
tőnik a valóság

hátulról mennyire
gondtalannak látszom,
nyakamból keblembe
hullik aranyláncom,

álom
mikor az emlékezet
pincéjébıl érkezem
könny nélkül zokogok

mennyi vágy, fájdalom
bolyong most is bennem,
meztelenül állok,
s Te, jössz velem szemben.

sírásom
rosszul hangolt zongora,
mely széttépi az éjszakát

Tükröm foncsora
Testté vált idı lett
tükröm foncsora.
Fölsejlik elıttem
egy komor szoba:
családi kép, asztal, szék
s az a sosem-fakuló
folt egy ruhadarabon;
emberi lenyomat,
láthatatlan kapocs,
hozzám tapadt vér,
mit nem törlök le soha.

felriaszt téged is
gyertyaláng
torzítja el arcod;
átkarolsz
így ringat el minket
a jázminolaj-illat

32

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

SITKU RÓBERT
Átutazó
Folyton csak a bezáródó ajtók,
a soha ki nem nyíló kapuk,
a semmiben eltőnı ösvények,
a magukat felfaló utak.
Folyton csak az állandó távolodások,
a véget nem érı közeledések,
a rend zőrzavarának látszata
és a látszat zőrzavaros rendje.
Folyton csak a tagadás, a nem tudás,
az állandó csatározás magunkkal,
az állandó megértés, elfogadás
és a folytonos, végenincs tudomásulvétel.
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KARAFFA GYULA
Csak azt ne hidd…
Az esték a legnehezebbek:
A búsan bólogató fák neszénél,
s a némán lehulló csillagok fényénél
zuhansz egyre mélyebbre te is.

Percek emléke csak elemózsiád,
halhatatlanságod is száradt levél,
szelíden zörgeti az esti szél:
Cipıd talpa gyöngyökön tapos.

Merre mész, te Krisztus-szakállú,
próféta álmú szótlan szörnyeteg?

Kellett neked keresztet faragni!
Hát ne csodálkozz,
ha most tested ráfeszül.

Hogy fáj?
Hogy véred pereg?

A brekegı békák zajánál
s a tücskök cirpelı zenéjénél
észre sem veszik az emberek.

KARAFFA GYULA: Tartozásaim győlnek… Nagyoroszi, 2015, Runner Méfia Kft
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BODÓ CSIBA GIZELLA
A címzett ismeretlen (?)
Neved nem tudom,
Írj hát a nevemre
Dió levelek erezetsorain,
Olvasom, Örök Tündöklı
Végtelenség
Ágazó jeleid keresve!
Ezer napocska
Ringlógömbbe zárva
Mint rézsúlyzó,
A gyenge ágakat megpróbálja,
Mindüket szélbölcsı dajkálja.
Ismeretlen az arcod!
De minden vonását
Megtalálom felhıgomolyban,
Hangyabolyban, szarkalábsziromban,
S a túloldalon baktatóban.
Sasok szárnya alá bújtam,
Lássam a magasból
Hegyláncaid vonalát,
Beszívtam a föld szagát
Nap keretezte arcomat,
Hajamba tőzte fénytollát,
Hogy Testvérek legyünk
Tegnap és Holnap.
Lovak patáihoz tapadtam
Nyomaid keresve
Afrika partjainál,
Hol a csillagos égbolt
A dőnéket Kelettel festette.
Nevedet nem tudom,
De ıszülı fádról küldött
Leveled megérkezett,
Vállam öblébe telepedett
S a lombok suttogták üzeneted;
– İszöd, indián nyarad,
Szerelmed, képzeleted
ÉN VAGYOK!
(Hát, ne a nevet keresd!)
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PETHES MÁRIA
Messzi évek illata
Naplórészletek

szivárvány szivárog vissza a földbe
színpompás virágok hajtanak belıle
házak tetejére rakódik a fény
a délután elillan mintha ott se lett volna
csillagok hálóján ereszkedik alá az este
az emlékezés vízállása megemelkedik
rozsdásodnak a percek
mindent felfal a sötétség
*
a föld magára húzza a nap utolsó sugarát
tücsökciripeléssel átitatott kerten
masírozik az árnyék kötelességtudóan
hajtanak az ablak alatt a rózsák
lámpafény pottyan a konyhakıre
összeseprem a szilánkokat nyirkos
levegı bástyázza körül a szobám
mielıtt elalszom szeretteimért imádkozom
a szándék eltapossa a tudatosságot
anya vagyok idın és téren át
megérzem gyermekem gondját
*
az életben ritkák a tiszta határvonalak
lassan kihal a háború utáni költınemzedék
verseik hidegen hagyják az olvasók lelkét
közfelkiáltással ódivatúnak ítélik ıket
halál precíz jóslataikat az utókor elfelejti
átírják a gyorsan változó értékrendben
a népirtásokat a szellemi sikátorokban
új győlölet nevelkedik

Forrás: PETHES MÁRIA: Messzi évek illata Naplórészletek, Agárd, 2019, AlkoTóház
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TÁTRAI S. MIKLÓS
Dallamok a Hargitán*
Este tíz óra volt, amikor a vendégek elmentek. Feleségemmel leültünk a fotelekbe,
töltöttem egy-egy pohár vörösbort. Koccintottunk, ittunk néhány kortyot, aztán csak néztük
egymást szótlanul, szeretettel. Azt hittem tudom, mi jár a fejében: emlékezik, gondolkodik a
régi idıkrıl, de tévedtem. Rám emelte tekintetét, fürkészve nézte arcomat, majd csendesen
megszólalt.
– Nagyon szép volt a születésnapi ünnepséged. Mindenki eljött, akire számítottál.
Felköszöntöttek, ajándékokat hoztak, a gyerekek saját rajzaikkal kedveskedtek, és most
mégis úgy látom, szomorkodsz, nem vagy boldog. Titkolsz elılem valamit?
– Nem, dehogy! Nem jól látod! – válaszoltam. – Boldog vagyok, hogy egészségben
megértem a hetvenedik születésnapomat, hogy szép családom van, hogy te is itt vagy velem.
Az egyik ajándék szomorított el egy kicsit. Tudom, jó szándékkal adták, és nem haragszom
érte, hiszen honnan tudhatták volna, hogy Vivaldi csodálatos zenéje, a Négy évszak, fájó
emléket jelent nekem. Különösen a tavaszt és a nyarat idézı tételek, mert tele vannak
madárdallal, a pásztorélet hangulatával, amelyek szeretett nagyapámra emlékeztetnek.
– Így már megértelek! Tudom mit jelent ez neked, hiszen oly sokszor meséltél róla. Azt
gondolom most az a legjobb, ha magadra hagylak emlékeiddel – sóhajtotta feleségem, és
igaza volt. Gondolatban már a távoli múltban jártam.
Huszonegy éves fiatalember voltam, amikor nagyapámat súlyos betegség döntötte le
lábáról. Az erıs, hatalmas termető férfi rohamosan gyengült és fogyott, az orvosok semmi
jóval nem biztatták a családot. Egyre szomorúbban üldögélt kedves karosszékében, vagy
feküdt ágyában. Néha olvasott, zenét hallgatott. Jól ismerte a természet törvényeit, az
elkerülhetetlen elmúlást, bölcsen és csendesen törıdött bele a megváltoztathatatlanba.
Nyolcvanegyedik életévében járt, oly sok mindent látott és tapasztalt, hogy abból regényeket
lehetett volna írni. Pedig életében hosszabb idıt töltött a hegyekben, a havasi legelıkön, mint
az emberek között. Pásztor volt dédapja, nagyapja, apja, és pásztor lett ı is.
Nehéz, embert próbáló feladat volt annak idején hetekig, hónapokig távol lenni a
családtól, ellátni a gondjaira bízott állatokat, vigyázni rájuk, életben tartani ıket, és saját
magát. Farkasok, medvék, néha rossz emberek próbálták megdézsmálni a nyájat. Ritkán
akadt segítıje, csak magára és hatalmas termető kutyáira számíthatott. Erısnek, elszántnak,
kitartónak kellett lenni, és az is volt, mint a havasi legelık mindegyik pásztora. Ugyanakkor
barátságos, melegszívő, érzı lelkő ember, akinek kezében egy újszülött kisbárány is
biztonságban érezhette magát. Szerette és értette a természetet, az erdıt, együtt élt, egyé vált
velük. Szerencsés napokon a pásztoroknak ráérı órái is akadtak, amit legtöbben hasznosan
töltöttek. Ha ellátták az állatokat, ha elkészült a túró, a sajt, ha megetették a kutyákat, és rájuk
bízhatták az ırséget, akkor leültek, vagy leheveredtek, és alkottak. Volt, aki bırbıl készített
szíjakat, öveket, használati tárgyakat, mások fát, vagy csontot faragtak, megint mások
hangszereket fabrikáltak, zenéltek.
Nagyapám, akit mindenki Áron bácsinak szólított, a legjobb furulya- és sípkészítık közé
tartozott. Az is lehet, hogy a legkiválóbb volt, hiszen csodálatosan tudta megszólaltatni
hangszereit. Apja tanította erre, azonban ı messze felülmúlta mesterét. Fából, nádból, olykor
csontból és cserépbıl készített furulyát, sípot. Sokat gyakorolt, sokat próbálgatta a hangokat,
*

A Dallamok a Hargitán elsı helyezést ért el a Muzsikál az erdı 2019. évi irodalmi pályázatán.
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amire elégedett lett velük. Legjobban az ébredı, és az aludni készülı erdıt szerette, mert
ekkor a madarak bámulatba ejtı hangversenyt tartottak. Az éjszakát is kedvelte, a
csillagfényes nyugalmat, a csendet. Ilyenkor semmi kincsért sem zenélt volna, és nem örült,
amikor egy-egy éjszakai madár hangot adott. Azt mondta, a csend éppen olyan szép
muzsikája az erdınek, mint a madárdal, csak az a hangverseny másik tétele. Nem illik
megzavarni.
Gyerekkoromban elıfordult, hogy apámmal felmentünk hozzá és két-három napot vele
töltöttünk. Nekem hosszú, fárasztó út volt, de örömmel mentem. Szerettem a havasi legelık
illatát, az esztenák különös hangulatát, de legjobban azt, amikor nagyapám megszólaltatta
hangszereit, és köszöntötte a hajnalt, vagy az estét. Valóban gyönyörő, felejthetetlen
hangversenyt rendeztek. A sípok és furulyák hangjára madarak válaszoltak, vagy talán
fordítva történt, sosem tudtam eldönteni. Nagyapám sem, vagy inkább nem akarta. Jó volt
hinni, hogy ı és a madarak egymástól tanulják a dallamokat, amely az erdı legszebb
muzsikáját varázsolja a Hargitára. Sokat tudott, és sokat mesélt a madarak énekérıl. Tıle
tanultam, hogy mindegyik képes hangot adni, de énekelni sokkal kevesebben tudnak. A
különbözı hangok és dallamok mást és mást jelentenek. Másként keresi, hívja a párját, mint
ahogy a fiókákat, másként jelzi a veszélyt, másként beszélget fajtársaival, és más énekkel
jelzi, ha területe felett ırködik. Vannak olyanok, ahol a hím és a nıstény szinte beszélget
egymással, és nem csak a velük született dallamokat éneklik, hanem képesek újakat is
megtanulni. Ezek az ı kedvencei, ezekkel tanítgatják egymást. A legügyesebbek a rigók
családjába tartoznak, vörösbegyek, fülemülék, rozsdafarkúak.
Az egyik évben két hónapon át segítséget, társat kapott nagyapám. Az akkor tizenkét éves
Károlyt küldték hozzá szülei, mert úgy gondolták, hogy Áron bácsinál tanulja meg legjobban
a pásztorkodás tudományát. Valóban jó iskolát választották, a szorgalmas fiú mindenben
igyekezett, rendesen végezte dolgát. A hangszerkészítés is érdekelte, és amikor kiderült, hogy
azok megszólaltatásában sem ügyetlen, nagyapám szívesen tanította arra is. Károly élete
aztán másként alakult. Nem pásztor lett, hanem nagyszerő zenész, muzsikus, a népi
hangszerek igazi mővésze. Mindig hálával beszélt Áron bácsiról, aki megismertette vele ezt a
csodálatos világot.
Egy augusztusi napon üzenetet kaptam nagymamámtól. Beteg nagyapám látni szeretne,
beszélni akar velem. Azonnal vonatra ültem és utaztam hozzá. Nagyon szerettük egymást,
könnyezve gondoltam arra, hogy búcsúzni akar tılem. Amikor beléptem a szobába, a
karosszékben ült, és bakelit lemezrıl a Négy évszakot hallgatta. Sápadtnak, erıtlennek tőnt,
szemében mégsem láttam, hogy fénye kihunyni készülne. Ez megnyugtatott kicsit. Örömmel
öleltem és csókoltam meg, melléültem, kezét simogattam, és vártam szavait. Halkan beszélt,
de tisztán, érthetıen.
– Jó, hogy eljöttél kisfiam, szeretnék kérni tıled valamit. Csak tıled, mert te vagy az
egyetlen olyan unokám, aki nagyszerő pásztor lehetett volna. Én láttam ezt benned kisfiúként,
ahogy feljöttél a Hargitára, ahogy elbódultál az illatoktól, ahogy elvarázsolt ott minden, úgy,
ahogy engem is minden évben, amikor elıször mentem fel a hosszú tél után. Képes voltál
csodálni és szeretni az erdıt, a hegyet, az állatokat, a muzsikát, a csendet. Biztos vagyok
abban, hogy lelkedben kitörülhetetlenül él az emlék, amikor a madarak és én… – nem tudta
folytatni, mert mélyen elérzékenyült.
– Igen, minden így volt! – nyugtattam. – Kisfiúként olyan akartam lenni, mint maga
nagypapa, és erre ma is büszke vagyok. Nem lettem pásztor, nem lettem erdész, pedig azt
nagyon szerettem volna. Kamasz koromban azt mondta apám, nem azért költöztünk a
városba, hogy visszatérjek a faluba. Tudja nagyapa, a mi családunkban nem volt szokás
vitatkozni a szülıvel. Két év múlva tanár leszek, és boldog vagyok, amiért olyan élményeket
és tudást adhatok a gyerekeknek, amit csak a Hargitán lehetett megtanulni, és csak az én
nagyapámtól!
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– Pontosan errıl van szó kisfiam! Szeretnék még egyszer felmenni a havasi legelıre.
Szeretném még egyszer hallani a madarakat, a dallamokat, amit én tanítottam nekik, a
muzsikát és a csendet. Veled akarok oda menni!
– Megértem, és örömmel megtenném, de attól tartok nagyon gyenge, nem érnénk fel.
– Mindenre gondoltam! Már megbeszéltem Bózsival. Karosszékestıl feltesznek a
szekérre, és felvisznek. Nagymama majd ad elég takarót, élelmet. Késı délután elmegyünk,
és ha a kis muzsikusok nyugodni térnek, egy kicsit még hallgatjuk a csendet, és hazatérünk.
Minden úgy történt, ahogy nagyapa tervezete, azaz majdnem. A szekér pontosan érkezett,
óvatosan feltettük, betakargattuk, és vittünk magunkkal mindent, amire ott fent szükség
lehetett. A faluban sokan tudtak a különleges utazásról, többen kijöttek a ház elé.
Barátságosan integettek, és repkedtek a tanácsok, jókívánságok: „Vigyázzon magára Áron
bácsi!”, „Meg ne fázzon Áron bácsi!”, „Érezze jól magát, jó utat!”, Óvatosan menjetek Bózsi
azon a rázós úton!” Nagyapa csak mosolygott, visszaintegetett az embereknek, de
gondolatban már fent volt a havasi réten. Lassan haladtunk, volt idı nézelıdni. A beszélgetést
senki sem kívánta, jól esett a csend, csak a lovak lépte és a szekér zörgése hallatszott. Mintha
visszafelé mentünk volna az idıben. Nagyapa egyre jobban felélénkült. Majdnem két óra
kellett, hogy felérjünk a legközelebbi havasi legelıre. Senki nem legeltetett, az esztena
elhanyagoltan szomorkodott. Ez nem tetszett a papának, bánatosan nézett, kérdıen tekintett
rám. Tanácstalanul húztam fel a vállam, jelezve: fogalmam sincs, miért nem használják az
egykor remek szálláshelyet. Bózsi bácsi ügyesen kezelte a gyeplıt. A lovakat és a szekeret
úgy fordította, hogy háttal legyünk az esztenaháznak, a lemenı nap még süssön ránk, jól
lássuk a fenyıerdıt, a távolabbi lombos fákat, és minél többet halljunk az esti madárdalból.
Amikor már egyre több helyrıl, és egyre hangosabban szóltak a kis énekesek, nagyapám a
takaró alól egy furulyát vett elı. Valamikor ı faragta, de már régen nem szólaltatta meg.
Kíváncsi volt mit tud még a hangszer, és mit szólnak hozzá a madarak. Elijednek,
válaszolnak, vagy közömbösek maradnak? Tudnak-e újra együtt muzsikálni? Ha sejtettem
volna mi lesz belıle, biztosan lebeszélem. Szájához emelte a furulyát, játszani akart rajta, de
az elsı fújás után köhögési roham tört rá. Nagyon megijedtünk, próbáltuk nyugtatni. Lassan,
lassan lecsillapodott, fáradtan és csalódottan dılt hátra karosszékében. Szemének fénye
megtört, nagyon szomorúan nézett. Bizonyára azt gondolta, kár volt feljönnie, egy szép
emlékkel kevesebb. Csendben néztük egymást, vigasztalni akartam, amikor különös dallamú
madárhang hallatszott az erdıbıl. Nagyapám elırehajolt, feszülten figyelt, majd örömtıl
kigyúlt arccal, boldogan szólt, szinte kiáltott: „Ez az én dallamom! Megtanították
egymásnak! Nem felejtették el! Nem jöttünk hiába kisfiam! Nekünk énekelnek!” Megfogta a
kezem, újra hátradılt, behunyta a szemét és boldogan mosolygott. A dallam abbamaradt,
mások szóltak helyette, hol messzebbrıl, hol közelebbrıl. Késıbb újra felcsendült, aztán
ismét átadta a helyét másoknak. Meghatóan szép volt. A papa azt kérte, várjuk meg a csendet,
amíg semmi hang sem lesz, aztán mehetünk haza.
A visszafelé úton nagypapa elaludt. Mélyen, egyenletesen lélegzett. Arcát nem láttam a
sötétben, mégis hihetetlen nyugalmat, elégedettséget éreztem. A háznál óvatosan leemeltük,
bevittük a szobába, lefektettük. Nem ébredt meg, mosolygott álmában. Reggel sem ébredt
meg, és már soha többé. Boldogan távozott egy másik világba.
Halála mindenkit megdöbbentett, ıszintén sajnálták. Temetésére sokan jöttek el részvétet
nyilvánítani. Láttam, hogy édesapám sokáig beszélget Károllyal, hosszasan megöleli. Nem
értettem miért, úgy tudtam nincsenek közeli baráti viszonyban. Kérdésemre soha nem
felejthetı választ adott:
– Károly teljesítette nagypapád utolsó kívánságát, amit persze a papa nem tudott.
Elıttetek ment fel a havasi rétre, megbújt a fák között, és a szürkületben ı játszotta az
ismerıs dallamot.
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VIHAR JUDIT
„Mesterem árva kunyhóját s emlék-csöndjét harkály se rontja”
Fodor Ákos haikufordításairól*
A tavaszi haiku után következzék egy nyári, melynek hat különbözı fordítását hasonlítjuk
össze. Ez a költemény Basó egyik leghíresebb haikuja, sok mőfordító érzete úgy, hogy át kell
ültetnie magyarra:

Sizukasza ja iva ni simiiru szemi no koe
Fodor Ákos fordításában:
Nyár-alkony csöndjén
még sziklát is átfúr a
kabóca-lárma
Kosztolányi fordítása a 20. század elsı harmadában készült, amikor még nem az eredeti
nyelvben szereplı versformát próbálták meghonosítani. A lefordított versnek a magyar
formákhoz kellett igazodnia. A szótagszámmal sem törıdtek. Mégis Kosztolányi fordítása
megteremti az eredeti haikuban szereplı hangulatot:
Csönd
Nyugalmas, csöndes est…
Csupán a tücskök vad zenéje harsog,
hogy szirteket repeszt.
Rácz István fordítása 1988-ban jelent meg, a japán versformához igazodva ültette át az
eredeti haikut:
Forró néma nap.
Csak a sziklák közül zeng
tücsökcirpelés.

*

Az elsı rész lapunk júniusi számában olvasható.
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Faludy György kicsit felerısíti az eredeti vers hangnemét. Sorvégi rímet is alkalmaz, és nem
tartja be a klasszikus haikura jellemzı szótagszámot. Viszont az eredetiben szereplı hangzást
ragyogóan igyekszik visszaadni:
Vad tücskök muzsikálnak.
Megrepesztik a sziklát.
Átfúrják fülcimpámat.
Tandori Dezsı fordítása már ragaszkodik az eredeti versformához:
Milyen nagy a csend.
Sziklákba beivódó
kabóca-zengés.
Végül saját fordításomat azért közlöm, mert ez a haiku szerepel Basó híres verses
útinaplójában, az Észak ösvényein címő mőben, amelyet — mielıtt lefordítottam volna —
Basó nyomdolain haladva végigjártam. E haiku helyszíne egy magas hegy, Jamadera, ahol
nagyon sok a kabóca, a fák törzsét nem is látni, mert beborítják a szárnyukkal zenélı
kabocák. Zúgó-búgó muzsikájuktól alig lehet aludni:
Ó, mily nyugalom!
Kısziklán is áthatol
a kabócaszó!
A haiku elsı sora a „sizukasza” szóval kezdıdik, amelynek több jelentése is van, s ez volt
megtévesztı a fordítók számára. Jelent csöndet is, nyugalmat is. Faludy egyszerően mellızi a
szó lefordítását, Rácz István „néma nap”-ról beszél. Tandori fordítása ellentmond a valóságos
jelentésnek: „Milyen nagy a csend”. Két költı érzi itt igazuán a haikut: Kosztolányi és Fodor
Ákos, akik a haikuban szereplı ellentétet ragadják meg, a nyáresti nyugalmat állítják szembe
a kabócák lármájával.
A versben szereplı rovar neve több fordítónál „tücsök”, hiszen a kabóca régebben nem
volt honos Magyarországon. Csupán Fodor Ákos, Tandori és a saját
fordításomban szerepel a kabóca. Okozhatja ezt az is, hogy Kosztolányi, Rácz István,
Faludy György a verset közvetítı nyelven keresztül, angolból vagy franciából fordította, míg
Fodor Ákos, Tandori nyersfordításból dolgozott, fordításom pedig japán nyelvbıl történt.
Ebben a haikuban nagyon fontos a vers hangzóssága, amely a kabócák zúgását utánozza.
Basó költeményében öt sziszegı hang szerepel, a mőfordító feladata pedig az, hogy ezt a
hangzást is visszaadja fordításában. Az eredeti versben az s, sz, z hangokból 5 szerepel. A
magyar fordításokban:
Fodor Ákosnál: 1
Kosztolányi Dezsınél: 7
Rácz Istvánnál: 2
Tandori Dezsınél: 3
Vihar Juditnál: 2
Idıben a legrégebbi a Kosztolányi fordítás, a többi mind a 20. század második felében
készült. Elmondhatjuk, hogy a mőfordítások esetében is vannak divatok, amelyeket a fordítók
követnek. Kosztolányi sokkal inkább az eredeti hangulat megteremtésére törekedett, az
eredeti japán formai jegyeit figyelmen kívül hagyva (címe van a versnek, a szótagszám nem
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lényeges). A többi fordító követi az eredeti formát, de például az elsı sorban szereplı
hasítószót: „ja”, csak ketten ültetik át, Tandorinál ez a „milyen” szó, fordításomban az „ó”
indulatszó. A 21. században a fordítók egyre jobban az eredeti megközelítését tekintik célnak,
a hangulat megragadásával már nem annyira törıdnek, pedig az eredeti vers ihletettségét is
fontos visszaadni. Jó, hogy ennyi fordítás készült ebbıl a gyönyörő haikuból, mert mindenki
választhat magának ízlése szerint valót.
Most pedig egy ıszi haikut és fordításait mutatjuk be:

Isijama no isi jori sirosi aki no kaze
Fodor Ákos fordítása így hangzik:
Mészkı templomdomb
fehérénél sápadtabb
most az ısz szele
Tandori Dezsı fordítása:
Köveinél is
fehérebb a Kı Hegy:
fúj az ıszi szél.
Ez a haiku is szerepel az Észak ösvényein címő verses útinaplóban, ezért saját fordításomat is
ide másolom:
Még fehérebb a
Kıhegy köveinél
az ıszi szél.
Basó az iszonyatos ıszi szelet szeretné bemutatni ebben a versében. Az eredeti haikuban
készter is szerepel az „isi”, a „kı” szó. Fodor Ákos esetében a mészkı templomdomb
valószínőleg a nyersfordításban szerepel hibásan, mert Fodor Ákos nem szokott belekölteni a
fordított haikuba. Mindenesetre a költemény által kifejezett tartalom és az ebbıl adódó
érzések gyönyörően kifejezıdnek a fordításban. A „fehérnél sápadtabb” kifejezés remekül
eltalálja a az eredeti hangulatot. Tandori visszaadja az eredetiben elıforduló „kı” szó
ismétlését. saját fordításom viszont az alliterációt követi: „Kıhegy köveinél”. Mindhárom
fordítás szépen tükrözi az utolsó sorban szereplı csattanót, az ıszi szél teszi mindennél
fehérebbé a Kıhegyet.
Végül egy téli haikut is mutassunk be az eredetiben és néhány magyar fordításban:

Kame varuru
joru no kóri no
nezame kana
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Fodor Ákos így fordította ezt a haikut:
Korsómat a fagy
keze repesztgeti az
álmatlan éjben.
Tandori Dezsı fordítása:
Az agyagedény
reped: éjszaka jege,
ó, felriadás.
Végül Rácz István fordítása a következı:
Vizeskorsómat
szétpattintotta a fagy:
felébredtem rá.
Fodor és Rácz István helyesen fordítja korsónak az eredetiben szereplı vizesedényt.
Viszont az eredetiben az szerepel, hogy az éji fagy jege roppantja szét ezt a korsót és erre a
robbanásszerő hangra ébred a költı. Fodor Ákosnál a megszemélyesítés szép, de a gyakorító
igealak, a „repesztgeti” nem felel meg az eredetinek. Itt más a szituáció, a költı nem tud
aludni, mert a repedı korsó hangja hosszasan hallatszik, nem engedi aludni. A másik két
fordításban a „reped”, vagy a „szétpattintotta” mozzanatos igealak jól tükrözi a pillanatnyi
történést. Basó a természet erejét hangoztatja, álmából felveri ez a különös zaj, amikor a
korsó eltörik. A haiku csattanóját a Tandori fordítás látszik pontosan visszaadni, mert az
utolsó sor eredetijében Basó a felébredést hangsúlyozza és a költemény végére egy hasítószót
is ír: „kana”, melyet Tandori a sorkezdı „ó” indulatszóval ad vissza. Az eredeti haiku végén
található hasítószó a nagy meglepetésre utal Basónál.
A haiku felpörgetett rohanó korunk jellegzetes mőfaja, sokan olvassák és sokan mővelik
is. Fodor Ákos haikui és haikufordításai különösen kedvesek a mőfaj, de általában a költészet
kedvelıi körében. Az egybevetett fordításokkal kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy nagyon
fontos a költıi ihletettség, amit a jó költık kiéreznek az eredeti versbıl. A nyersfordításból
történı átültetésnél a nyersfordítás készítıinek vigyázni kell a nagyon pontos fogalmazásra,
nehogy a mőfordító félreértse a nyersfordítás szavait. Ha közvetítı nyelvbıl fordítunk, akkor
is sok hibalehetıség adódhat, ami a fordítás értékét rontja.
Valójában elmondhatjuk, hogy verset fordítani igen nehéz feladat, lényegében az eredeti
mő visszaadhatatlan, de mégis arra kell törekednünk, hogy minél szebb fordításokkal, minél
több idegennyelvő költeménnyel gazdagítsuk az igen magas színvonalú, de mindmáig nem
eléggé megbecsült magyar mőfordítás irodalmat. Fodor Ákos haikufordításaiból
megismerhetjük és megszerethetjük Basó haikuinak világát, amely visszaadja a természet
szépségét a maga pillanatnyi, de ugyanakkor örök érvényő valóságában.
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VIHAR BÉLA
bodriarcú lacika
Világosságot gyujtott a nap az osztályban,
a bútoron, az éhes fejecskék hajszálsugarán,
mint régen a szabad törzsi győlésben,
most iskolában.
Arcotok ablakain át éveim mögül harangszót hallok,
még nem tudjátok kicsinykék, hamuszínü bimbók a fán,
hogy mi is csak állunk
és bodriarcú lacika majd egy napon elfelejt mosolyogni
a játék festékszeme pedig megfagyottan száz városon is túl tekint
az ujjak rácsa közül,
az unalom kamaszbánata közül.
Most nedves borjúszemedben főszagu kép
a primitívek ecsetjével minden
ahogy furulyája cifra szaván dallam mosolyog a pásztor ajkáról
és az indiai császár színarany hintóján
elindulunk a meseváros kék kupolái felé
magam az idı országútjának pora lábaitok alatt mindannyiotok apja, szeretlek.
Csak a harmincas cipı halott tarlóra ne masirozzon,
kinyitom kalitkám és sohsem szálltok vissza,
ki szedi fel az eldobott ceruzát, a teli irkát,
romjait az idınek, mindenek kezdetén tiszták mint a könnycsepp
és komolyak,
kis táskás gyerekek, drága gyöngyeim

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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REJTİ GÁBOR
__._,_.___

Most éppen
Most éppen, összeomlik minden,
a szépített, a képzelt világ.
Most gyorsan húzni kéne innen,
a Titanicon ott a jégszilánk.
Most éppen tangót kéne járni,
az utolsót a sápadt ég alatt.
Most jöjjön, jöhet bár akármi,
ami él, az úgyis megmarad.
Most éppen kártyát vet az Isten,
sorsunk forgószél – szeszély.
Marakodtunk, otthonunk már nincsen,
de miénk lesz a csipkés szemfedél.
Most éppen verseny fut a lelkünk.
A szerelem s a halál jegyben jár.
Ezer évet sírva átteleltünk,
a semmibıl most ránk dörren a nyár.
Most éppen összeolvad minden,
szívünk parttalan folyó.
Hullámain táncot jár az Isten,
s a holtakról egy derős célfotó.

https://www.facebook.com/rejtog

_https://www.facebook.com/rejtog._,_.___
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JENEY ANDRÁS
Alkotni – akár leoninust
Versben dallamot írjál, belsı hang, zene diktál,
s majd maga súgja nekem, vers sora mennyi legyen.
Százat nem bir a lelkem, szóljon hát rövidebben
csemballón a düett, disztichonok, menüett.
Kottasorok közepére rímmel zengjen a vége:
íme leónínus, s károg a sok kritikus.
Nem tőr köznapi rigmust, istenek ırzik a ritmust,
táncolnak szavai, daktilusok dalai.
Megszólták, s kinevették: túl sok a forma, a fenség,
írni is oly nehezek… Hagyd el a sor-rimeket!
Mértéket, meg a rendet? Költészetbıl a csendet –
díszítés örömét? … Gyöngyöt a tapsözönért?
Látnák, bár, Sziszifuszt is, a hegyre ki újra meg úgyis
görgeti most is a kıt. Mondd, neki taps ad erıt?...
Márványtömböket írni, gyöngyszemeket belesírni,
könnyő sikert nem igér. Tudja az ég, mit is ér!
S hogy mire jutsz – sose biztos. Fáradság, de magasztos,
s mind érték, mi nehéz. Haszna van-e, sose nézd!
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KAMARÁS KLÁRA
Szavak éjszakáján
Elbújt a Nap a messzi domb mögé már,
magával húzta véres fátylait,
az égbolton foszló árnyak repültek,
és suttogott a rejtelmes csalit...

És feléledt a lomb a halk neszekre,
a bokrok közül ezer szép szavam
táncolt elı a néma ıshomályból,
és szólt egy dal. Ez én voltam, magam.

Csak még és még és újra tudjak írni,
és még és még… ó, jöjjetek szavak,
mint régen, lázas ifjan, csengve, bongva…
Szavak nélkül agyam csak holt anyag.
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY

Az ablaknál
Vértesszöllısön voltunk négy napig,
és a vén Samut meg se néztük.
Csak a lerobbant teniszpálya,
s a vizeletszagú folyosó között
agonizáltam jéggé dermedt szemekkel,
odakövülve a kollégium ablakához,
mint Lót felesége,vagy akár egy fametszet,
aminek a sorsát kivésték örök idıkre.
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DEDIK JÁNOS

Bosszú, a bosszúért
Egy kis városban játszódott le ez a szomorú történet. Kicsit sablonosan kezdıdik, mint
általában a történetek. Érzelmeket ismerünk meg, ebben a kis novellában.
A szerelmekkel járó örömök, szomorúságok, bánatok, csalódások teszik olvashatóvá a
kíváncsi könyvforgatók figyelmét.
El lehet gondolkodni rajta, hogy az érzelmek valósággá tétele, ilyen mélyen megrendítheti
az olvasót, és mégis kíváncsivá teszi azt, aki belelapoz ebbe a történetbe.
Ezek után vágjunk bele, még mielıtt földhöz vágnánk ezt a valósággá vált mesét.
A szép feleséget nevezzük Emmának, míg az eladó sorban szereplı kislányt Tamarának
keresztelték. Bár az óvodában Tamikának becézték..
A papát Istvánnak hívják, ki katonatisztként éli szigorú életét a kis város kiegészítı
parancsnokságán. Századosi rangban vezeti a sorkatonák bevonulási, és leszerelési ügyeit.
István alig, hogy elhagyta a tiszti iskolát, beleszeretett a kis város legszebb lányába,
Emmába. Sokat kellett udvarolnia, hisz sok vetélytársa akadt. De ı a csinos tiszti
egyenruhájában meglágyította Emma szívét. Házassága boldognak ígérkezett, mert Emma
asszony szépsége, kedvessége, fiatalsága különös hatással volt rá. Erre büszke is volt és
féltékeny, bár ezt titkai közt tartotta. A korkülönbség se zavarta szerelmüket. Sıt boldognak
érezte magát. Sikerült elintéznie, hogy a városban maradhasson, annak ellenére, hogy
elképzelései között nem szerepelt az irodai munka. İt mindig a kiképzıtiszti beosztás
vonzotta, de Emma közelségére gondolva pályázta meg ezt a helyet, hogy a szépséges
asszonyka közelében lehessen.
István a szorgalmas, és szigorú kemény katonaként kivételezést nem ismerve, hamarosan
a kiegészítı parancsnokság tejhatalmú parancsnoka lett.
Itt kezdıdött a baj, mert semmi protekciót, semmi könyörgést nem fogadott el. Nagyon
ritka volt, aki nem felelt meg a sorozáson. Mivel a fél város ismerte, az emberek nem
restellték a sorkatona fiaiknak protekciókéréssel Homoki századoshoz fordulni, azaz
Istvánhoz. Még Emma asszonyt is megkörnyékezték sokan, fiaik érdekében. De Istvánnak a
szolgálat volt az elsı. Ezt feleségének sokszor el is mondta. Mi lenne, ha a bajtársai körében
elterjedne, hogy ı milyen puhány kivételezı katona. Még akkor is, mikor feleségét a
szomszéd néninek kellett a szülıszoba ajtajáig kísérni.
Szép, egészséges kislánynak adott életet a felesége. Szépen éldegéltek, nevelték lányukat.
Tamika, még az iskolában ismerkedett meg Zolival, aki három osztállyal feljebb járt, mint ı.
Eleinte csak hazakísérgette iskolatársát. Majd egyre gyakrabban várták meg egymást, sıt idı
múlásával, már bejáratos lett a Homoki István-ék családi házába. Mindez természetesen a
százados úr tudta nélkül. Igaz pletykálkodtak sokan, néha a darázs is a fülébe került, de
százados létére rögtön le is intette a pletykálni akarókat.
Az évszakok gyorsan cserélıdtek, a gyerekek felnıttek.
Így esett meg, hogy a Kassai Zoltán fiát is behívták három éves katonai szolgálatra. Pedig
hát a Homoki kislánynak, Tamikának udvarolgatott. Ahogy közeledett az ıszi bevonulás
idıszaka, Zoltán szülei egyre jobban szerették volna, ha Zolika megússza a katonaságot.
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Féltették fiúkat, több okból. Idısek voltak, betegeskedtek. Jól jött volna, egy kis anyagi
kiegészítés a nyugdíjuk mellé.
– Hát bizony jó lenne, ha nem kéne katonának menned Zolika, emlegette gyakran
anyukája. – Úgyis el fogod venni a lányukat, igazán ennyit megtehet a jövendıbeli nászuram!
– Meddig tartana, Istvánnak, hogy felmentsék a Zolit katonai szolgálat alól. Egy aláírás és
máris alkalmatlan lenne.
Zoltán teljesen az anya, és apja hatása alatt állt. Tamika is szerette volna, ha az édesapja
felmentené Zoltánkáját. Bár ez lehetetlen gondolta magában. Ha csak nem kérné meg Zoli a
kezét és eljegyezné.
Zoltánnal meg is beszélte, hogy megszerzik, a szülök karikagyőrőit. Nyár utóján, egyik
vasárnap Zoli látogatása közben győrővel megkéri Tamika kezét. Zoltán már teljesen beleélte
magát, a többször eljátszott vılegény szerepébe. Odáig ment, hogy egyik vasárnapon elment
Tamihoz váratlanul, a szüleitıl elcsórt két karikagyőrővel a zsebében, azzal a szándékkal,
hogy feleségül kéri a kislányt. Zoltán a Tamikát is meglepte, gondolva arra, hogy így
hatásosabb lesz a lány-kérés. Zoltán váratlan megjelenése zavarba hozta Tamikát.
Istvánnak az ebédutáni hortyogása hallatszott ki a hálószoba nyitott ajtaján.
Tamika, nem mert szüleinek szólni Zoltán tervérıl. Különben sem vette komolynak az
udvarlója akcióját. Zoltán nagyon zavarba jött, csak idétlenkedett egy nagycsokor
krizantinnal a kezében, Melyet nem tudta, hogy a mamának Emma asszonynak adja, aki
éppen a nagy kötényében ebédutáni mosogatást akarta elvégezni. A meglepetéstıl, és a nagy
csokor lila krizantintól a konyha mosogatójáig meg sem állt. Tamika nem is mert volna
álmodni, hogy Zoltán a célja érdekében erre is képes.
Most mi legyen a virággal kinek adja, vagy szaladjon az anyós jelölt után, a konyhába
netán Tamikának
István eközben ébredezni kezdett. Kijött a hálószobából, álmosan odaköszönt Zoltánnak,
aki a győrőket keresgélte a zsebében.
Azt ugyan már hallotta, hogy ilyenkor le kell térdepelni, és úgy kell megkérni, hogy
legyen a felesége. Most hogy legyen? Kitıl kérjem meg? István látva Zoltán zavarát –,
menjél fiam a konyhába, ott vannak a nık. A virág a szalonban maradt. Zoltán kellı
pillanatban letérdelt a két nı közelébe, és dadogva belekezdett mondókájába, amit odahaza
igen csak sokat gyakorolt. Emma látva mire készül Zolika vizes kezét a köténye szélébe
törölte.
Ekkor lépett a konyhába István. .
A százados átlátva a helyzetet, csak annyit mondott, micsoda katona lesz belıled. Ejnyeejnye, majd megtanulod lesz rá gondom, hogy férfivé váljál. Természetesen ez a lánykérés
nem sikerült! Zoltán elszégyellte magát, majd szó nélkül elrohant. Tamika még kiskorú,
kiabált utána István.. A felháborodását legyızve! – Mit képzel ez a taknyos gyerek, mert nem
akar katona lenni, képes a lányomat megbolondítani gyerekes karikagyőrővel. – Még, hogy
szerelmes dadogta itt nekem, ez a buta lányom még el is hitte volna. Emma is bizonygatta,
hogy Zolika már régen kerülgeti lányunkat, már csókolóztak is. Ettıl aztán a papa teljesen
kiborult és eltiltotta lányát Zoltántól.
Zoltánt három éves katonai szolgálatra a határırséghez helyezték.
Eleinte szabadsága idıszakában, titokban meglátogatta Tamikát, de fejében csak az István
elleni bosszúvágy vezérelte. Amiért neki katonának kellett mennie, és a megszégyenítés még
benne élt!
Ezek után egyre ritkábban találkozott Tamikával, a levelezése is lassan elmaradt.
Zoltán a katonai évek alatt magas, jóképő férfivé érett. Erıs, izmos testén jól állt a
határırök egyenruhája.
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A három év elteltével, újra elkezdett járni a Homoki családhoz, de most Emma asszonyt
szemelte ki magának. El is határozta, hogy terve megfelel bosszújának, amiért katonáskodnia
kellett, mikor csak egy aláírásába került volna Istvánnak.
Zoltán többször megleste az asszonyt a kis városban. Eleinte
Tamika után érdeklıdött. Majd csak Emma asszony kezdte érdekelni. Egyre gyakoribb
lett találkozásuk. A szépasszonynak imponált a fiatal, erıs férfi. Büszke volt, hogy ilyen
jóképő férfivel látják, egyre több helyen mutatkozott. Szépségét még fokozta a gyakori
fodrászhoz járás, kozmetika, szép új ruhák vásárlása. Zoltán egyre jobban bizalmába került,
tette a szépet Emma asszonynak..
István eleinte örült, hogy felesége ilyen sokat ad magára. Egészen addig, amíg
gyanakodni nem kezdett Emma viselkedésén.
István többször kérdıre vonta gyakori városi vásárlásait, és egyre kevesebb otthoni
tartózkodását. Eleinte a kis veszekedésekbıl harag, majd gyakori szóváltás, hangoskodás lett.
Tamika pedig új udvarlóra tett szert. Már kevésbé figyeltek rá a szülei, el voltak foglalva
saját félrecsúszott életükkel. Már azon a ponton voltak, hogy az elválást emlegette a feleség.
Zoltán látszólag belehabarodott, a katonatiszt feleségébe, és úgy érezte egyre közelebb,
jut céljához.
Istvánnak fülébe jutott, hogy Kassai fiút gyakran látják a városban, sıt Zoltán karonfogva
jár a szépséges Homoki százados feleségével. Zoltán mindent elkövetett ahhoz, hogy minél
többen lássák Emmát vele karonfogva sétálni, a kávézó kirakatában összebújva beszélgetni.
Homokiné is büszkén feszített a fiatal férfi mellett.
Egy alkalommal Emma asszonyt, Zoltán a kertben, bikiniben találta, a napozó ágyon
fekve. Elıször csak leskelıdött a kapunál, majd a kilincset lenyomva kitárult a kerti kapu. Itt
az alkalom, gondolta Zoltán, és máris bent termett az asszonyka mellett, még a kaput is csak
hevenyészve lökte be a lábával. Emma boldog volt, miközben magához szorította Zolikáját.
Hamarosan István is meggyızıdött róla.
–Nem szégyelled magad! Ezt kell megérnem, hogy te egy fiatal férfivel enyelegsz. Én
már nem kellek neked! Szégyentelen perszóna vagy.
– De, akár mit csinálsz is, én nem válok el tıled, azért se, vedd tudomásul! Így élni nem
lehet, hogy az egész város a szájára vegyen!
Már ott tartott kettıjük viszonya, hogy István felpofozta feleségét, miközben lekurvázta
öt. István nagyon szégyellte kollégái elıtt magát, mert már egyszer-kétszer meghallotta, hogy
róla beszélnek a háta mögött.
Zoltán és Emma találkái egyre rendszeresebbé váltak. Fıleg abban merültek ki, hogy –
miért nem hagyod ott azt a disznó férjedet, miért kell neked szenvedni miatta? – Sokkal jobb
lenne neked az önálló élet. – Tudod, én mindig melletted lennék. Ha nem is tudnálak
feleségül venni, de élhetnénk együtt.
– Ilyen szép nınek nem szabad megöregedni, ilyen férj mellett!
– Ma megint kisírt szemekkel látlak, csak nem bántott, azaz állat?
– Nem, nem csak, azt mondta, hogy elmehetek, de úgysem fog elválni tılem. – Nagy baj,
ha ezt mondta. – Pedig el kell válnod, megérdemli.
Zoltán gondolataiban csak az járt, miatta húztam le három évet, amit kitörölt az
életembıl.
– Milyen szép napok vártak volna ránk, ha nem kellett volna bevonulnom katonának. –
De te a lányomnak csaptad a szelet. – Igen de közben rád gondoltam, csak te lebegtél a
szemem elıtt mindig!
– Érdekes én nem vettem észre, csak azt láttam, hogy a lányom körül nyüzsögsz mindig.
– Tévedsz az csak a látszat volt.
Tamika, idıközben egyre kevesebbet volt otthon. Nem bírta elviselni az otthoni
veszekedéseket, Az új barátjával töltött minden szabad idejét. Haragudott az anyára, és
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apjára. Sokszor mondogatta, hogy ha Zolika nem ment volna katonának, akkor már a felesége
lennék!
– Mindennek te vagy az oka támadt az anyára, ki kezdtél az én szerelmemmel.
Emma ilyenkor elmenekült otthonról, rohant a városba, hogy Zoltánnak panaszkodjon.
István éppen egy értekezleten volt a városházán, ahol tudatták vele, hogy a HM rendelete
alapján nem lehet a kiegészítı parancsnokság vezetıje, mivel a családi élete kívánni valókat
hagy maga után. Példátlan a bevonuló katonák elıtt. Századosi rangját hadnaggyá
változtatva lefokozták.
Mindez természetesen Zoltán levele kezdeményezésére történ. A HM kivizsgálta a
levélben írtakat, majd a tiszt társait meghallgatva így határozott a HM- személyzeti osztály
parancsnoka. István lerogyott a székébe, és ekkor vette észre felesége levelét, mely az
asztalán hevert.
Rögtön megismerte felesége kézzel írott levelét, melyben Emma asszony közli férjével,
hogy váláshoz István járuljon hozzá. Mivel más állapotossága miatt, nem kíván Istvánnal
élni, és mielıbb be kívánja indítani a válópert.
István idegességében a városba rohant, majd feleségét meglátta Zoltán társaságában,
átölelve szerelmesen andalogva. Rögtön érezte, hogy nagy a baj, de erre az arcátlanságra
nem számított.
Majd István mellé szegıdött egy katonatársa, aki rögtön azzal kezdte.– Nem ismerek rád
századoskám! – Tönkre megy a karriered, már régen ırnagyi rangban kellene, hogy legyél,
nem a feleséged után szaladgálni. – Én is láttam karonfogva, hirtelen azt hittem te vagy, de
aztán láttam a Kassai fiúval.
István lesújtva, lassan visszaballagott az irodájába, ahol még mindig az asztalán hevert,
Emma levele. Amit Zoltán napokkal ezelıtt megfogalmazott azzal, hogyha ezt elolvassa
István biztos ı fogja kérelmezni házassága felbontását. A lefokozott századost két tiszt társa
megjegyzései tovább idegesítették, a HM-bıl érkezett távirattal. Melyben közölték az
ellenırzését az általa vezetett kiegészítı parancsnokságnak. Istvánt ez a hír még jobban
lesújtotta, átérezve, hogy rá már nincsen szükség! – és mielıbb távoznia kell.
István kihúzta az íróasztalának fiókját, és a táviratot bedobta a fiókja mélyébe,.Majd
szolgálati pisztolyát meglátva sokáig nézegette, hirtelen revolverét kezébe véve, csövét
fejéhez, irányította.
A lövésre katonatársai berohantak hozzá, de már késı volt. Homoki István Századost,
kellı tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomba, a kis város temetıjében.
Zoltán a gyászoló család mögött állt, s magában csak annyit motyogott, sikerült a bosszú
a bosszúért! Aztán szépen óvatosan tovább állt, ne lássa senki elégedett ábrázatát.
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BUDA FERENC
Az a kislány
Aki legelsı volt a listán:
hova tőnhetett az a kislány?
Négyévesen, még Debrecenben
egy dedóba jártunk mi ketten.
Puha, meleg volt kerek arca,
röpke haja mogyoróbarna,
s nevetett rám, kezét ha fogtam.
Csakhamar belehabarodtam.
Játszani mással nem volt kedvem,
s reggel, mikor útnak eredtem,
folyton az forgott a fejemben:
„Ott vár majd engem… a teremben!”
Egy nap a foltozott ruhámba
öltözve mentem óvodába.
Egész az ajtóig futottam –
s mintha nem is ı állna ottan:
nem mosolygott, nem szólt, nem intett,
idegenül csak rám tekintett,
szúrós kis szeme – szinte látom –
végigsöpört rajtam s ruhámon.
Látván a megvetést szemében,
hallgattam: égetett a szégyen.
Nem volt szavam, hogy kibeszéljem,
miért ilyen az öltözékem.
Dermedten és ütötten álltam,
moccanni alig bírt a lábam.
İ megfordult, fejét felkapta
és otthagyott engem magamra.
Mire nıtt fel, mi lett belıle?
Nincs hír, vajon él-e, nem él-e.
Semmibe tőnt a neve is már.
Sejtelmem sincs, hol az a kislány.
Csak azt tudom: valaha, régen
szívem ott vert a tenyerében.
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
Metamorfózis
Kiknek eddig elveik voltak,
most a hitüket teszik kirakatba.
Trágárszájú istenkáromlókból
hirtelen hogyan lettek
vakbuzgó keresztények?

Ezredvég
A Föld keserő epében fortyog,
elszabadult a vérgızös harag.
Az aranyfej a porba hullt,
az ércváll még hadakozik,
a győlölet kiontotta vérben
mállik már az agyag.
E lélegzetvételnyi csendben,
mikor földereng a béke illúziója,
egy pillantást rám is vess!
Nem öltem, nem törnek életemre,
a szörnyőségek tébolyult korában
csöndes sziget e hely.
Nevetségesnek hatnak gondjaim,
mégis úgy érzem hiányzik valami,
hiábavalónak tőnik életem,
mikor százezreknek mása sincs,
minden percük rettegés.
Biztos kező az orvlövész.
A történelem körbejár
s az ember nem tanul:
„Fogat fogért, szemet szemért.”
Üres a szív, véres a kéz,
az értelem kihuny,
csak a győlölet ég.
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KORIM LÁSZLÓ
Szép madárka
Ne hagyd távol szép madarad szíve melegét,
engedd közel magadhoz, ha jı a hideg tél.
Szobácska sarkában kályha morog,
elég meleg lesz tán, ha a fagy forog.
Kezem hővös dermedtségbe vész,
a vér nem tolul ujjaim hegyébe,
testem vacog paplan alatt sötét éjben.
Megmelegszem-e majd még,
szép madárkám kéklı szeme fényében?
Ó nyirkos esték, tik-tak, felel a múlt,
tegnap s tegnap elıtt hővös havacska hullt.
Rajta szép emberek, jó emberek énekeljetek,
keserő dalotokkal fagyott szívem hadd melengetem,
még szép a föld, jó a föld, még a dal zendül,
kis madárkám szobám nyitott ablakán ül
s testem a lelkem mélyén egyre csak hől.
Vajon megmelegszem-e majd még,
szép madárkám kéklı szeme fényében?

Ha éj van, pusztácska dalol nékem,
felhık között villám száguld szépen.
Összekuporodom ekkor húsgomolyba,
dalol, zendül az ég, mint egy bomba,
Hátamon esıszemek kopogtatnak,
szabad, hiszen már benn van a fagy.
Ó mezı, rét, hol szobácskám jó melege?
- Megmelegszem-e majd még,
szép madárkám kéklı szeme fényében?
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RADA GYULA
Átváltozások
Ki az itt ki oly bölcs,
S messze lát,
Ha ı maga a Nİ
Asszony szerelme,
S asszonnyal hál….?

S az ki? . ki mint a
Parafa arcot vált,
Hét lányként liheg
Egy sárga délután,
S el meri énekelni
Versünk egy legyilkolt
Ifjú tölgy derekán…?
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MESE, MESE

VERASZTÓ ANTAL
A király meg a próbára tett herceg
İsi családok híres nevét viselte ez a szóba kerülı herceg, amiben természetesen nincs
semmi furcsaság, hiszen nem is viselhetett volna más nevet. A baj, vagy inkább a mese azzal
kezdıdött, hogy a herceg nevét szárnyára vette a hír és a nép, amely csodával határos
történeteket kezdett mesélni róla. Leginkább a Visznek puszta környékén, ahol a hercegnek
kastélya volt, keringett róla ez a történet, de azért eljutott a Róka-lyukas dőlıig is annak a
híre, hogy a hercegnek meggyőlt a baja a királlyal, mert valami olyasféle históriába
keveredett, ami nem tetszett ıfelségének, ezért a herceget elsı mérgében fıvesztésre ítélte.
Lett is erre nagy búcsújárás. Addig jártak a királyhoz könyörögni a herceg jó emberei,
míg végtére azt mondotta a király: Jól van, hát elengedem a büntetést, ha a herceg állít maga
helyett huszonöt embert, akikbıl én majd sorshúzással kiválasztok egyet, és helyette
hóhérkézre adom.
A király határidıt is szabott ennek a kikötésnek, kereken száz napot. Gondolta a király,
hogy száz nap múlva a herceg majd maga megy hozzá könyörögni a saját feje miatt. Ha erre
gondolt, akkor rosszul számított. Miután a herceg emberei szétvitték a hírt a környezı
vidéken Bableves pusztától Máléhegyig, rögvest rátaláltak hét emberre, akik hajlandók voltak
vállalni a kockázatot. Ettıl kezdve éjjel-nappal a herceg kastélyában a terített asztal mellett
múlatták az idıt. Aztán amikor ennek is híre ment, a környéken egyre több kalandvágyó
ember jelent-kezett a kastélyba erre az egy valaki számára mégiscsak végzetes kimenetelő
játékra. Hogy itt még nincs vége a mesének, az is bizonyítja, hogy a kilencven-kilencedik
napon még csak huszonnégy ember volt együtt, - a király által megkívánt huszonötbıl. Ekkor
történt, hogy a falu bírájához beállított egy ember a kicsit távolabbi Gúnyadőlıbıl és kérte a
bírót, hogy írja be ıt is a herceg emberei közé. Mert ı bizony annak az emlegetett históriának
a hallatára jött jelentkezni. Elmondta magáról, hogy szegény sok-gyerekő apa, ráadásul még
dohányos is. Úgy hallotta, hogy a többi jelentkezı már hetek óta ül a jómódban ott a
kastélyban. Azt is mondogatják, hogyha az idı letelik, sorsot kell húzni, és aki a fekete
golyóbist húzza, az megy a herceg helyett a bakó keze alá, a családja pedig kárpótlásul száz
aranyat kap a hercegtıl. Én már úgyis vénülök, jobb lesz a családomnak, ha nem maradok
nyőgnek a nyakukon. Megsajnálta a bíró az ısz öreget és azt tanácsolta neki, térjen haza a
családjához és éljen inkább tovább szegénységben, minthogy a sors szeszélyébıl száz aranyat
fizessenek az életéért.
De az ember hajthatatlan maradt, így hát utolsóként ı is beköltözött a herceg kastélyába.
S lássunk csodát, amikor jelentették a királynak, hogy mégiscsak együtt van a herceg
kiváltására huszonöt önkéntes jelentkezı és letelt a száz napos terminus. Akkor a király a
palotájába kérette a herceget, és egyúttal lovas futárokat küldött mind a négy égtáj felé a
hírrel, hogy az egész históriából csak mesét akart csinálni, hogy egy mese róla, a királyról is
maradjon fenn a nép között és ez a mese a mai naptól, neveztessék Népmesének.
A herceget meg utasította, hogy az utolsónak jelentkezett szegény embert hat-hétig tartsa
jól a kastélyában, a családjának meg maga a király küldött a kincstárából száz aranyat. Azóta
van az, hogy a népmesékben az igazság és a szerencse mindig a szegények oldalán áll.
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MESE, MESE
LÁM ETELKA,
A kis manók
Marcika nagyon izgalommal várta a Júlia nagymamit, aki már meg is érkezett. Együtt indultak az
üzletbe. Ma egész nap együtt lesznek ott és megcsodálhatja a sok szép régiséget amit a nagyi
összegyőjtött és most meg lehet vásárolni aki akarja. Mindig amikor itt lehetett ı is segített leporolni a
tárgyakat, sıt meg is foghatta a kezébe. Ez nagyon felpörgette a kíváncsiságát és így gyorsan repült az
idı. Két helység volt, az elsıben a vevıket fogadta a nagyi, a másikban raktár volt, ahol a sok
felhalmozott értékes szobrok és más hasonló tárgyak voltak.
Marcika itt a raktárban kapott helyet le is ült egy régi karosszékbe, amit éppen kiszemelt magának.
Ekkor leemelt az egyik felsı polcról egy kis apró fekete dobozkát, hogy letörölje és amikor leporolta,
szép fényes lett, csillogott mint egy tükör. Marci ránézett a dobozka fedelére, ahol két mosolygó arc tőnt
fel. Nem bírt ellenállni és felnyitotta a fedelét. Ekkor csoda történt, kipattant a szelencébıl két kis
manócska. Leugrottak a padlóra és elkezdtek táncolni Marcika elıtt. Nevetve és mókázva elmondták,
hogy a piros ruhás manót Pakknak a kék ruhást Pikknek hívják. Nagyon gyorsan összebarátkoztak, csak
figyelni kellett, hogy a nagymama be ne jöjjön. Manócskák nem akarták, hogy más is lássa ıket.
Közben Marcika szorgalmasan törölgette a tárgyakat és a két kis manó segített neki, Elébe hozták a
kis tárgyakat majd visszatették a polcokra. A fiúcska idınként kinyitotta a raktár ajtót már csak egy kis
nyílásra, hogy lássa a nagyit, hogy nem jön-e be valamiért. Ekkor meglátott egy férfit, aki a pult elıtt
várakozott és mikor a nagyi másfelé nézett és keresett valamit a bácsi levett a polcról egy szép elefánt
szobrocskát és eldugta a zsebébe. Szó ami szó a végén nem vett semmit sem és kiment az üzletbıl.
Marcika és a két kis manó látta az egész jelenetet és elhatározták, hogy visszaszerzik a szobrocskát. A
fiúcska kiosont az üzletbıl úgy, hogy a Júli nagyi nem vette észre. Marci zsebébe ott lapult a két kis
manó is. Könnyedén tudták követni ezt a bácsit hiszen nem ismerték egymást. Két utcával arrébb
bement egy házba. A kisfiú bepillantott minden ablakon és végül meglátta az egyik szobában.
Pikk és Pakk kipattantak Marcika zsebébıl és közölték, hogy ık mennek be a házba és visszaszerzik
az elefánt szobrocskát. Adtak egy sípot a fiúnak, ha még valaki jön a ház felé és be akar jönni akkor
fújon a sípba és ık meghallják. Meg is egyeztek ebben és a két kis manó már bent is volt a házba. Az
ablakok nyitva voltak így egy ugrás ide, egy ugrás oda és máris abban a szobába voltak ahol a férfi
tartózkodott. A bácsi kabátja egy szék karfáján hevert letéve, Pikk könnyedén feltornázta magát a székre
majd a kabát zsebébe belenyúlt és kivette a kis elefánt szobrocskát és odaadta Pakknak aki ugyancsak
közel a szék mellett állt. Ekkor a férfi meglátta ıket éppen kávét ivott az asztalnál. Tágra nyitotta
szemeit és többször megdörzsölte azt hitte, hogy rosszul lát. Majd elkezdte kergetni ıket és megszólalt a
síp is. Egy hölgy közeledett a ház felé be akart jönni. A két manócska igen fürge volt hipp-hopp és már
az ablak párkányon voltak, majd eltőntek a férfi szemei elöl. A hölgy azt hitte csodát lát amint két
aprócska manó süvített el mellette. Pikk és Pakk ott termett Marcika elıtt aki felkapta ıket a
szobrocskával együtt és betette ıket a zsebeibe és elkezdett szaladni mint akit puskából lıttek ki. Egy
pár perc múlva már az üzletben volt és guggolva mászott a raktár helység felé és kényelembe helyezte
magát a fotelbe. Pikk és Pakk kibújtak Marcika zsebeibıl és közölték, hogy elfáradtak és visszabújnak a
kisdobozkába és elbúcsúztak Marcitól. A fiú megköszönte a segítséget a kis manóknak. Megegyeztek,
hogy még sokat fognak találkozni, amikor Marcika újra eljön a raktárba. A nagyi semmit nem vett észre,
mert sok tennivalója akadt az üzletbe szerencsére. Hamarosan négyet ütött az óra ekkor megjelent a Julinagyi, hogy haza kell menni már. Marcikának sikerült visszatenni a kis elefántot a helyére és nagyon
boldog volt, hogy ilyen jól megoldotta a feladatot és szeretettel gondolt barátaira a kis manókra.
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GYEREKVERSEK

GAZDAG LÁSZLÓ

KAMARÁS KLÁRA

Kerek erdı

Cica-krimi

Szomorú a kerek erdı.
Kerékpárra nem ülhet ı.
Szegény, szegény kerek erdı,
Motorra sem ültethetı.
Ha tehetné, mi lenne ı?
Kerekezı kerek erdı.

Csacska macska belopódzott
a kamrába este.
Ha ilyesmi elıfordul
nincs köszönet benne.
–Hova lett a tejföl, túró,
ki lehet a tettes?
– Szaladjunk a rendırségre?
– A nyomozás terhes!
Inkább magam kihirdetem,
hogy mindenki hallja:
„Jutalmat kap, ha jelenti,
ki a bajszát nyalja”
De vigyázat, a gazfickó,
lehet, hogy veszélyes!
Fegyvere van: foga, körme
rettentıen éles.
Épp ezért a nyomozóknak
a jutalma készen:
nagy karika véres hurka,
most sütöttem éppen.
Utóirat:
Csacska macska belopózott,
pont erre vitt útja.
Megette a véres hurkát,
s szélnek eredt újra.

… mese, mese… vége.
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MESTER GYÖRGYI

Kettıs látás
A távolról sem zökkenımentes, zőrökkel teli tanév után, igazán jól jött volna egy kis
nyári lazulás, lustálkodás, pihenés…
Muszáj gondolnia azonban a jövıre is, hiszen szeptembertıl végzıs lesz a
középiskolában, és kell majd a pénz az ıszi kirándulásokra, a karácsonyi ajándékvásárlásra, a
szilveszteri és egyéb bulikra, nem beszélve a szalagavatóról, a februári farsangról, és így
tovább.
Az elhatározást, mármint a pénzkeresési szándékot, tett követte: munkát vállalt a helyi
postahivatalban, ahol kézbesítınek alkalmazták. Tengerparti település volt az övék,
néhányszáz fıs lélekszámmal, kis területen, nem kellett attól félni, hogy megszakad a nagy
cipekedésben, vagy, hogy nem tudja gyalogosan bejárni a körzetét.
A második héten nagyobb, bélelt borítékot kellett kivinnie az egyik, közvetlenül a
tengerparton fekvı villához. A nap végére idızítette a kézbesítést, hiszen onnan már
egyenesen hazamehetett, a címtıl három utcányira laktak.
A boríték középen dudoros volt, egyébként pehelykönnyő „csomagocska”. Sohasem
firtatta, hogy vajon mit rejt az általa házhoz vitt küldemény. Végül is, bármi lehet benne:
sokoldalas szerelmes levél, üzleti papírok, de akár irodalmi kézirat, amit éppen visszaküldött
a kiadó…
Amikor becsöngetett a vízparti házba, azonnal ajtót nyitottak. Egy középkorú – megnyerı
külsejő, mákosan ısz hajú, jó felépítéső – férfival találta magát szemben. A férfi mosolyogva
üdvözölte, Joe-ként mutatkozott be, majd azonnal a lényegre tért.
– Maga bizonyára az új kézbesítı. Na, kerüljön beljebb. Gondolom, a munkaideje véget
ért mára. A kezdıket –, fıként az iskolai szünetben alkalmazott fiatalokat –, még azok a
csúnya multik se szokták agyonhajszolni. Odabenn hővös van, jöjjön, fújja ki magát,
megkínálom egy üdítıvel.
A férfi térült-fordult, hozott egy pohár gyümölcslevet, még váltottak pár szót, aztán
eltőnt.
Alighogy vendéglátója kiment a tőzı napsütést ellensúlyozandó, remekül leárnyékolt
nappaliból, ı egy nagy slukkal azonnal beleivott az italába. Rendkívül jólesett. Olyannyira,
hogy pillanatokkal késıbb úgy érezte, felüdült, szinte lebegett a megkönnyebbüléstıl, mintha
még a szeme is káprázott volna. Ezt egyértelmően annak tudta be, hogy nagyon ki volt
melegedve, szinte kitikkadt a délutáni hıségtıl, a szervezete pedig a hideg üdítıvel életelixírt
kapott…
Gondolataiból az zökkentette ki, hogy egy férfi lépett be az ajtón, de nem a házigazda.
Talán a fia lehetett. Ugyanolyan magas, jóvágású, a haját sötétnek látta, és a mosolya szintén
nyájas, a szavai kedvesek, a hangja bársonyos volt… Danielként mutatkozott be.
– Az öregnek el kellett mennie, délutánonként ilyenkor kezdıdik a bridzspartija – mondta
magyarázatul.
Letelepedett mellé a heverıre, és oldottan beszélgetni kezdtek. Olyan gyorsan elszaladt az
idı, hogy szinte észre se vette, már egy órája a villában idızött. Akár aggódhatnak is érte
otthon, érezte, indulnia kell.
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Míg hazafelé sétált, végig olyan könnyőnek érezte magát. Szinte repülni vágyott. Hogy a
hősítı ital, avagy a kellemes beszélgetés tette-e a jóképő fiatalemberrel – nem tudta, de
igazán nem is akart eltöprengeni ezen. Jó volt úgy, ahogy volt.
Már majdnem el is feledkezett a dologról, amikor a következı hét ugyanazon napján,
kezébe akadt egy újabb, nagymérető, bélelt boríték, melynek címzettje a parti villa lakója
volt.
Meglepetésére, a házigazda ismét behívta, megkínálta egy pohár kólával, váltottak
néhány szót, majd az öreg eltőnt, és pár perc múlva megjelent Daniel.
A lelke mélyén – ha ıszinte akart lenni magához –, számított is rá.
A fiatal férfi ismerısként huppant le mellé a heverıre, és mintha abba se hagyták volna
egy héttel korábbi beszélgetésüket, oldottan diskurálni kezdett vele. Beszéltette, az
életkörülményei felıl érdeklıdött, na meg persze az iskoláról, és hogy mik a tervei a jövıre
nézve.
Megint csak gyorsan elszállt az idı, kapkodnia kellett a lábát, ne késsen sokat, és odahaza
ne kérhessék számon, hol csavargott munkaidı után. A hangulata most is emelkedett volt,
szinte lebegni érezte magát, aminek nyilván a jóképő fiúval folytatott beszélgetés lehetett az
oka. Kicsit ugyan szédült, fülzúgást is észlelt, ami meglepte, de hát a kinti nagy meleg, meg a
hirtelen hővösség a nappaliban, plusz a gyorsan, egy slukkra lehúzott jéghideg ital…
mindezek elıidézhették. Nincs ezen mit töprengeni.
A rákövetkezı hét szerdája, újabb levelet hozott. A címzett villához már behunyt
szemmel is odatalált volna. Hogy behívták, hideg üdítıvel kínálták …azon meg sem lepıdött.
Kedves emberek, az apa meg a fia.
Daniel igencsak bizalmas volt hozzá, de nem is bánta. Egyre jobban tetszett neki a fiú.
Végül is, a nyár nem szólhat kizárólag a munkáról. Belefér abba egy kis flört, vagy akár egy
komoly, bimbózó szerelem is.
A negyedik héten, vagyis egy hónappal a munkába állása után, Daniel megcsókolta.
Tudta, a fiú megnyugtatta, az öreg nem jön haza éjfél elıtt, így nem esett zavarba. Sıt,
kifejezetten élvezte a helyzetet.
Már júliusban jártak, és ı mondhatta volna, hogy ténylegesen van egy fiúja, akivel
rendszeresen találkozik. Igaz, hetente csak egyszer, a postaérkezés napján… de mégis.
Hiszen már rutinosan csókolóznak. Ha ez így megy tovább, még több is megeshet a nyár
végéig…
Augusztus elején az anyja megjegyezte, hogy a hét egy napján mindig olyan furcsa
állapotban jön haza. Lehet, a munkája kezdi kimeríteni, esetleg beteg lesz. Persze, a nagy
hıség is lehet az oka. Nem szokott ilyen hosszan tartó, nagy kánikula lenni. De mégis.
Amikor szerdánként hazajön, az arca, a melegtıl való kipirosodás helyett, sápadt, és mintha
remegne, reszket a keze. A múltkor is, mellényúlt a tányérnak, majdnem elejtette. Mintha
kettıs látása lenne. És ráadásul, ami a legrosszabbat sejteti, az egyik ilyen napon dülöngélt is.
Csak nem iszik?! Talán leitatta valamelyik címzett?!
Ekkor ı megnyugtatta az anyját, hogy tényleg volt, aki megkínálta, de csak
gyümölcslével, vagy kólával. El se fogadna mást, ne izguljon. Magában pedig azt gondolta,
valószínőleg ilyen testi „tünetekkel” jár a szerelem…
Ami várható volt, be is következett. Majd háromhónapnyi „együtt járás” után, érthetı
volt, hogy a testi kontaktusra is sor került. Annyira nem volt már kislány, hogy ne tudja, mire
kell vigyázni – nem hiába oktatták ki az idısebb barátnıi –, de be kellett vallania, hogy ez
volt a nyár legizgalmasabb élménye, kalandja. Boldog volt, és elégedett. Már azon kombinált,
milyen folytatás várható… Hiszen hamarosan befejezi az iskolát, lehet, hogy a városban tanul
tovább, aztán ki tudja, bármi megtörténhet…
Közben, szinte észrevétlen gyorsasággal, véget ért a nyár, egyben az ı postahivatalbeli
ügyködése is. Sebaj, a cím megvan. Tudja ı, hova kell mennie, kit kell keresni…
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Már megkezdıdött az iskola, amikor az elsı hét szerdáján – csak poénból é beugrott a
postahivatalba, hogy rákérdezzen, megérkezett-e a hetente esedékes levél a parti villa címére?
A válasz kissé meglepte, mármint hogy nem jött semmiféle küldemény.
Gondolt egyet, és az utolsó óra után, az iskolából hazafelé menet, elsétált az ismert címre.
Meglepıdve vette észre, hogy az összes ablak zárva van, a redınyök lehúzva. Talán már
visszaköltözött a család a városba?! Hiszen még véget se ért a jó idı! Ilyen hamar lezárták
volna a villát? Azért ez nem szokványos dolog – morfondírozott magában.
Amint ott ácsorgott a kapu elıtt, megérkezett a szomszéd ház tulajdonosa. Látván, hogy ı
csak álldogál, nem megy tovább, odakiáltott neki:
– Joe-t keresi? Már visszament a városba. Végleg.
Úgy érezte, ha már megszólították, muszáj szóba elegyednie a szomszéddal.
– Nem Joe-t keresem. Danielt, a fiát.
– Kit? Itt nem lakik, és nem is lakott Daniel nevő férfi.
– Bocsánat, talán nem jól mondtam, Daniel az öccse volt Joe-nak, nem a fia.
– Rosszul tudja kislány. Joe-nak se öccse, se fia nincs. Nem is volt, soha. Évek óta élünk
egymás szomszédságában. A közelség miatt, én mindig látom, ki jön hozzá, és ki megy el.
Magácskát is láttam, hetente egyszer. Nekem elhiheti, a villában, egyes-egyedül, minden
nyáron, csak Joe tartózkodott. Egyébként tudottan nagy nıfaló, egyben nagy különc hírében
áll. Állítólag, a rossz nyelvek szerint, a nık mellett, a drogokkal is jó barátságban van, bár ez
nem nyert teljes bizonyosságot…
Úgy meghökkent, hogy szinte ledermedt. Udvarias embernek tartotta magát, de most meg
se köszönte a felvilágosítást, mert attól függetlenül, amit hallott, azonnal megvilágosodott
elıtte minden.
Az üdítı, a kóla, azért dobta fel annyira, attól remegett, akart repülni, hallucinált, és
vágyott kontrollálatlanul a testi közelségre is, mert Joe bedrogozta. A kábítószer okozta
révületben látta a férfit fiatalnak, sötét hajúnak, megnyerınek, ….és bele se mert gondolni…
vele szexelt… Kettıs látása volt…
A nyáron betöltötte a tizennyolcat. Önszántából jött a villába, és maradt ott.
Mit tehetett hát mást… gyászolt. Gyászolta Danielt, aki úgy halt meg, hogy nem is élt…
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AMBRUS JÓZSEF

„Pappfercsi”
Szinte mindenkitıl így hallottam emlegetni, ebben az egybemondott, becézı formában.
Már a megszólítása is kifejezett valami megfoghatatlan közvetlenséget, emberséget.
Gazdálkodó volt, ahogy a szülei, nagyszülei is. Lovat, tehenet, egyéb háziállatokat tartott,
földet mővelt. Mindent beosztva, apránként gyarapítgatta vagyonkáját.
Mint bárki más, akinek lovai voltak, igyekezett a felszerelését minél teljesebbé tenni.
Velük szántott, boronált, vetett, lovas gereblyézett, fuvarozott, hasznosítva erejüket,
intelligenciájukat. Akinek csak kevéske földje volt, az a lóval végzettekért cserébe, a szorgos
kezeket igénylı idénymunkákban vett részt: kapált, szılıt kötött, borsót szedett, kukoricát
tört, stb. Jól mőködött a „napszám” kifinomult rendszere, melyben mindennek megvolt a
megfelelı értéke. Tisztában voltak azzal, hogy egymásra vannak utalva. Elıbb-utóbb
szükségük lesz a másik segítségére, így hát jobban megbecsülték egymást, mint manapság.
Hosszabb távon gondolkodtak.
De ne csak általánosságban beszéljünk! Talán sokan tudják, mi a kultivátorozás vagy a
tolókapázás. Nos, ezeknek a mőveleteknek a közös ıse és egyidejőleg egy lóerıs változata a
lókapázás.
A sorok között, elöl ment a ló, vontatva a szerkezetet, hátul meg a gazda, aki a két
szarvánál fogva irányította azt. A ló nagyon értelmes állat. Ha mindig csak egyenesen kellett
volna menni, ketten elegen is lettek volna. Azt azonban mégse lehetett elvárni, hogy
megértse: a forduló után (tételezzük fel) a harmadik sorba kell beállnia! Így aztán szükség volt
valakire, aki ebben segítette, irányította. Egy dologra kellett nagyon vigyázni, nehogy egymás
lábára lépjenek, mert akkor nem kétséges, ki húzza a rövidebbet. Volt annak valami kedves
bája, netán varázsa, amikor egy 8-10 éves cingár gyerek vezette azt a nagy állatot.
Laci bátyám is szerette...
Hogy mennyire?...
Mikor Fercsi bácsi hajnalban eljött, s megkérdezte, van-e kedve a lókapázáshoz, még a
szemét ki sem nyitotta, már mondta: „megyek, megyek, megyek!” De ugyanígy történt akkor
is, ha borsószedésrıl vagy bármi más munkáról volt szó. Túl azon az örömén, hogy
hozzájárult a család költségvetéséhez –, hatan voltunk egy keresıvel –, egyszerően szeretett
velük lenni. Ám az érzés kölcsönös lehetett, mert még az örökbefogadást is felajánlották neki.
(Amire egyébként volt példa a faluban.) Biztos, hogy jó szülei lettek volna, de mi semmiképp
sem akartunk elszakadni egymástól.
Ide kapcsolódik még valami. Egy másik elbeszélésben írtam Klári nénirıl, aki évekkel
ezelıtt, a tiltás ellenére, tejet biztosított nekünk, mikor nagy szükségünk volt rá. İ Papp
Ferencné, született Zifcsák Klára!... Jó lelkő, egymáshoz illı pár!... Aztán néhány évvel
késıbb, a „nagy szervezések” következményeképpen ık is „beléptek” a
termelıszövetkezetbe...
Mindenki végiggondolhatja, hogyan élné meg: ami eddig az övé vagy a családjáé volt,
az holnaptól közös. Föld, lovak, eszközök. Minden, minden, amiért küszködött...
Aki élni akart, annak alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Fercsi
bácsinak sem volt más lehetısége, tehát ı is így tett. A gyalogmunkások brigádvezetıje lett.
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Sokszor láttam jellegzetes alakját, amint a kerékpárja mellett állt. Nadrágja két szárának
az alja egy-egy csipesszel összefogva. Szája szélén az elmaradhatatlan cigaretta, ami még
beszéd közben is ott mozgott, mikor pedig teljesen elégett egy másikra cserélte. Csíphette a
füst, mert a fejét kissé féloldalt tartotta és az egyik szemét résnyire behunyta. A munkásoknak
sem utasításokat adott, szinte csak társalgott velük. Soha nem hallottam, hogy felemelte a
hangját, vagy indulatosan szólt volna. Úgy tőnt, mindig csak megbeszélik, mikor, mit,
hogyan kell csinálni? Pedig az elvárások vele szemben is nyilvánvalóan megvoltak!...
Így ment ez évekig, aztán ismét fordult egyet a világ, új szabályt vezettek be...
Függetlenül attól, eddig ki hogyan ténykedett, csak az maradhatott brigádvezetı, aki a
munkája mellett mezıgazdasági technikusi képesítést szerzett. (Ma meg arra ügyelnek,
nehogy valaki „túlképzett” legyen!) Tapasztalatból tudom, ötven éves kor környékén az új
ismeretek megszerzése már sokkal nehezebben megy, mint fiatalon. Általában nem a szakmai
résszel van a gond. Neki is, mint sok másnak, a legnagyobb nehézséget a matematika
(függvények, egyenletek, stb.) és a kémia jelentette.
Jancsi bátyámhoz fordult segítségért, aki a kérésnek örömmel tett eleget, hisz' mindkét
területen otthonosan mozgott. Nemrég érettségizett, élelmiszeripari szakmunkás volt.
A sok fáradozást végül siker koronázta, megszületett az elvárt minısítés.
Megmaradhatott a beosztása, de valami mégis megváltozott.
Ettıl kezdve „Tanár Úrnak” tisztelte a bátyámat, amit ı számtalanszor el akart hárítani.
Gyári munkásként keresi a kenyerét, diplomája sincs, 27-évvel fiatalabb is. Mindannyiszor,
nyomatékkal, így válaszolt.
„De nekem az!!!”
74 évet élt. A tisztelet és a hála mindvégig megmaradt...

Szélkerék
Fotó: DARVAS JUDIT
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HAJNAL ÉVA
Madár

Sólyom József, nyugalmazott köztisztviselı a parkban üldögélt. Szeretett itt. Szerette a
csendet és ugyanúgy szerette a madarak ricsajozását. Amióta nyugdíjba ment, ez lett a
törzshelye, már sehová sem sietett. Felesége halála óta különösen nem.
Amíg Rozika beteg volt, folyton rohannia kellett. Rohant az orvosért, a rendelıintézetbe a
szokásos receptekért, utána a gyógyszertárba, majd haza. Hét évig ápolta a feleségét.
Gyermekük nem születhetett, valami úri nyavalya miatt Rozika nem volt alkalmas rá, hogy
kihordjon egy babát. Sosem rótta fel neki, pedig nagyon szerette a gyerekeket. Minden
nyáron a nıvére gyerekeire vigyáztak..
Tudta, hogy elkövetkezik az a bizonyos nap, mégsem hitte. A páros sírhelyet már évekkel
a betegség elıtt kiválasztották.
Együtt.
Negyvenkét évig voltak házasok, csaknem minden gondolatuk egy volt.
A temetés nagyon megviselte.
Azóta is minden nap idıben fölkelt, megfürdött, megborotválkozott, komótosan inget
vasalt, majd a tıle megszokott rendben indult a reggeliért. Fél liter tej és öt kifli.
Rozika nagyon büszke volt az urára! Azt tartotta róla, mindig olyan, mintha skatulyából
lépne elı.
A parkban reggelizett, s evés közben komoly elhatározásra jutott. Régóta fontolgatja, de
ma be is megy a madárboltba, be bizony! – gondolta. A hullámos papagáj a kedvence, csak a
felesége miatt nem vett eddig madarat, Rozika nem szívelte sem az ezzel járó rendetlenséget,
sem az ürülékszagot. Hiába ígérte, hogy ı majd minden nap kitakarítja a kalitkát, ebben nem
tudtak egyezségre jutni.
Az elsı madarat Rozikának nevezte el.
Gyakran beszélgetett vele mindenfélérıl, ami az eszébe jutott. Kedvence volt a röptetés.
Élvezte látni, milyen boldog szabadságban repül a kis kék madár a nappaliban egyik
növényrıl a másikra.
Ez lett számára mindegyik nap fénypontja!
Aztán jöttek sorban a többiek.
Egy sárga hullámospapagáj,,hogy Rozika ne legyen egyedül, egy pár mozambiki
csicsörke, egy pár tőzcsíz, egy zöldike-kanári pár, és a pintyek. Lassacskán minden idejét
kitöltötte a harmincegy madár gondozása.
A szokásos orvosi vizsgálatra borostásan, győrött ingben indult. Amint a rendelıbe lépett,
az asszisztensnı még az orrát is befogta, olyan tömény madárürülékszag áradt körülötte.
Persze, csak titokban, mert nem akarta megbántani Józsi bácsit – mégiscsak most halt meg a
felesége. Meg különben is, valaha a Madártani Intézet vezetıjét tisztelhette az öregúrban, egy
igazgatót!
Még sosem volt panasza.
Most elıször, egy különös hátfájás miatt sopánkodott. Ahogy levette ingét, az orvosnak
elállt a lélegzete, az asszisztensnı pedig szabályosan felsikoltott. Sólyom József háta telistele
volt egészen elképesztı színő, apró tollakkal, a vöröstıl a feketéig, a színskála minden
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színében pompázott. Az orvos nagy szakértelemmel, egy erre alkalmas csipesz segítségével
húzogatta ki egyenként a tollakat, majd mindegyik sebet fertıtlenítette, bekötözte. Csak két
egészen különös kinövéssel nem tudott mit kezdeni, a két lapockán. Írt egy beutalót, hátha
kórházi kollégái felismerik ezt a betegséget.
Ezután Sólyom Józsefrıl senki sem hallott.
Nem jelent meg a kórházban, nem ment szokásos körútjára: a reggeliért, a
kisállatkereskedésben sem látták.
A parkban sem ücsörgött többé.
Akkoriban néhányan látni véltek egy egészen elképesztı mérető sólymot az égen. Idırıl
idıre a park fölött keringett, harmincegy kismadár kíséretében.
Vélhetıleg – egyes hírek szerint – néha meg-megpihent a temetıben is, Sólyom Józsefné,
született Róka Rozália sírjánál.
__._,_.___

Delfin
Fotó: KEGLOVICH ANITA
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MÁRKUS LÁSZLÓ
mit ér
kihőlı kályha a szív ha nincs kiért dobogjon
molyrágta köntös a lélek ha híján a szeretet
mit ér bármi kincs ha meg nem osztható
mit ér a babérkoszorú ha nem csodálható
mit ér a vágy elapadt kút fenekére vetve
mit ér az ember ha nem lehet kegyelme

elmaradt imáid
gyötrelmes kínok közt jajongva szült anyád
február volt vasárnap kora délután
visítasz a napvilágra érve az orvos seggedre ver
míg anyád az ágyon aléltan hever
akkor ajkát ima nem hagyta el
kizárta a kor ezt késıbb idézi fel
kopott kórházablakon sívó szél fütyül
a szemközti ágon proliszürkület csücsül
lassan este lesz késın érkezik meg apád
marka kérges vasat ver egész nap kalapál
az üvegablak túloldalán imát ı sem mond
homlokot ráncol vállán tengernyi gond
másként neveltek templomba nem jártál
imát nem mondtál istened mégis várt rád
fura világ volt sokáig kerested helyed
de lelkedben a fagy lassacskán felengedett
régen elszállt szavakból vágyaid verseket költenek
elmaradt imáid lassan testet öltenek
2019. 08. 16.
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DEBRECZENY GYÖRGY

ahogy nincs úgy van
kollázs Tandori Dezsı 13:87 c. mővébıl

ahogy nincs úgy van
ahogy talán minden halált elfogatunk
akarom mondani elfogadunk
Tandorival a lófogadási élményeirıl is
sokat beszélgettünk de majd
hazaérkezve elolvasom újra ezt a jelenetet
mondanom sem kell hogy engem nem
temettünk a szeretı
sem a szerelı mellé
nem engem temettünk oda
egész szépen rendbe is jöttem
egész rendesen megszépültem
a szérőskert
ben
különben is unokabátyám
egész szépen megrendesedett
mióta az idegszanatórium
kivitte belıle az élményeket a kertbe
álarcosan elidızött velem
az az összefonnyadt nagy darab ember
megmutatta a halott fehér papírt az úton
a papírra vetett halott halakat
a partra vetett halott papírt
álarcosan elidızött velem a halál
hát mondtam is neki:
ahogy nincs úgy van
egy kis ideig most nem lesznek
ennél sokkal durvább fejlemények
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JÓNA DÁVID
A megváratott férfi
Megvárattál… – suttogta a férfi. A nı a vacsora után, csak az ujjaival jelezte, hogy
egy kis idıt kér, majd a hotel fürdıszobájába zárkózott. A férfi már tervezgette a
folytatást, ott érezte a nı főszeres illatát, haja selymének cirógatását, elképzelte,
hogy mi lesz hamarosan. Gyors mozdulatokkal lerúgta a cipıjét, behúzta a
függönyöket, s az éjjeliszekrény kislámpáját kapcsolta fel a mennyezeti világítás
helyett és háttal a franciaágyra zuhant, így várta, hogy a nı megjelenjen egy
izgalmas fehérnemőben…, de ennek már tizenhárom éve.
Megvárattál – suttogta a férfi, valami hideg futott át rajta, majd, mint aki ráeszmél
a párhuzamos valóságra, morgott valamit, majd bekapcsolta a szállodai szoba falra
szerelt tévéjét. Minden évben, ugyanakkor, a férfi kiveszi azt a szobát, lerúgja a
cipıjét, behúzza a függönyt, a mennyezeti világítás helyett felkapcsolja az éjjeli
szekrény kislámpáját és vár.

Legyünk farkasok!*
Rajtam a feszültség aktuális ólma,
másként gondol a farkasra,
Piroska, Maugli,
és másként Róma.
Én azt mondom, hogy legyünk farkasok!
Üvöltésünk és magányunk már adott!
Hajunk is szürkül, nézésünk is gyanakvó,
kezd hosszan elnyúlni bennünk a szó,
és míg arcunk végsı szürkére kopik,
étvágyunk közben
nem csillapodik.

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

*

A vers megjelent a Litera-Túra Gondolatrajzok c.2019-es antológiájában
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EGERVÁRI JÓZSEF
Kispolgári lárifári
Azt hittem, unatkozom,
zöld hangokkal nyögött
a kék,
egy üres tányér volt
az asztalon,
azt mondták,
ennyi épp elég;
már nem ágálok
a maghasadás ellen,
már nem hajtok fejet,
ha nem muszáj,
mindig a másik oldalon
állok, szemben,
és nem jajgatok,
ha fáj;
már nem unatkozom,
csak beígért
vigyor az öröklét,
graffiti egy
meggyötört falon –
és az idı hallgatag
továbblép.
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VERS – FORDÍTÁS
ÇIBUK, Mitat
VEDA BUSESĐ
Yılanların ağzından çıkan kızların elinden
Ayrılık badesi içiyorum bu akşam
Gönlümde beslediğim tüm şiirler dilimde ölüyor bir bir
Akşam mersiye okur şiirlerime bir de güneşin ölümüne
Gözyaşımla yazdığım anılar çoğalıyor
Meçhul kamyonlar anılarımı taşıyor şehrimden
Gece anılarımı boyuyor bir de saçlarımı
Şahitlikte usta yarasalar eğlenirken halime
Kayan yıldızlar sevda kalemini kırıyor bu akşam
Yılanların ağzından çıkan kızların elinden
Ayrılık badesi içiyorum bu akşam

Yıldız tonozların geometrisiyle bakışların çizdiği aşk sarayında
Çalışır gönlümde sır taşıyan işçiler hala
Gecenin atlarını sürerim yıldızlara
Yıllardır peşindeyim kara su indi ayaklarıma
Güzelliğin aydan haraç ister her akşam
Binlerce hayal şehitleri dirilir içimde
Aya siper dururlar
Keten bedenime dokunmuş aşkın rengini çürütmesin diye
Ve ben "Ay yakut" gerdanını sunuyorum sana
Yılanların ağzından çıkan kızların elinden
Ayrılık badesi içiyorum bu akşam

Veda buseleri ızdırap resmini çiziyor dudaklarıma
Yıllanmış sözler kadehimden taşarken
Baygın gözlerimin yaşını tespih yapıyor gece meltemi
Đliklerime inen sancıyı duyarım bülbülün ağır havalarında
Nabızlarımda dondu aşkın zaman gözleri
Ejderha zülüflerin geceyi yutarken
Yılanların ağzından çıkan kızların elinden
Ayrılık badesi içiyorum bu akşam
Mitat ÇIBUK
28/05/2013
Gaziantep
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VERS – FORDÍTÁS
ÇIBUK, Mitat

Búcsúdal
(Veda busesi)
Ma este kiiszom a búcsú keserő poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezébıl
A szívemben sarjadt verssorok elhalnak nyelvemen
Este ha elsiratom verseimet meghal velük a nap is
Feltoluló könnyeimmel írott emlékeim
Idegen utazók hordják majd el városomból
Éjjel ébredı emlékeim mint kócos tanúk élcelıdnek rajtam
A hullócsillagok kiütik kezembıl a szenvedély tollát
Ma este kiiszom a búcsú keserő poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezébıl
Pillantásod szerelmünk egére
És a szívembe véste a csillagok rendjét
Szépségednek esténként a holdfény is adózik
Az éjjel lovakat tereltem a csillagok között
És az ezernyi örök álmát alvó mártír elé pajzsot emelt a hold
Hogy vászonba csavart testem ne pusztítsa tovább az izzó szerelem
A hold és a csillagok hevét kínálom neked…
Ma este kiiszom a búcsú keserő poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezébıl
Ajkamra a búcsú kínzó rovást vésett
Ártó szavak ömlenek poharamból
Eltölt az éj leple alatt odújában síró csalogány hangja
Rontó* könnyeimbıl tespiht** főz az éjjeli szél
Ereimben megfagy a vér
A szerelem ısi fényét elnyelik majd
a sárkány-tépte éjszakák
Ma este kiiszom a búcsú keserő poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezébıl
Megjegyzés:
* Bőbájos, bővölı, ártó könnyek. A török néphitben nagyon elevenen él az „ártó szem” képzete.
Magyar párhuzama a szemmelverés.
** Tespih : gyöngyökbıl főzött ima-olvasó

Fordította: GİSI VALI, BARTHA JÚLIA nyersfordítása alapján
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VERS – FORDÍTÁS
BLODGETT, Edward dickinson
PEBBLES
Now there is a bluejay on the fence, his eyes so bright against
the sun that nothing in his sight escapes his knowledge, all that lies
before him so clear he seems to read his mind as he absorbs
what falls around him: berries, leaves, the rays of light the sun sends forth,
pebbles that no one knows are there, almost invisible pebbles that are
the dream of pebbles before they are that rest unmoved upon the edge
of flight. Perhaps you have heard people praying in the night, the words
they speak confused, a borderland where languages converse without
knowledge of what is said, but all spoken perfectly, and each
is giving shape to worlds that they know, and each alone in its own
purity of line. What do their prayers carry but what they are,
unfolding into night, and when they stop in silence, God is that
place where they stop, but God as in the shape of pebbles lying on
the edges of the earth, of pebbles undreamt and waiting in the dark.

Kavicsok
Most a nappal szemben ül a szajkó a kerítésen, szemei mégis ragyognak, egészen,
figyelmét, szemét semmi, de semmi el nem kerülheti; mintha a szemébıl a világ nézne ki.
Neki az egész olyan természetes, világos, érthetı, mit a tekintete átfog.
Itt-ott, ha leesik körötte egy-egy bogyó, levél, abban az örök tér-idı benne él.
Innen fentrıl összemosódnak emberek, kavicsok, egyenként szinte mind láthatatlanok;
kavicsok, mikben alszik a semmi, a minden. Kövek. A mozdulatlanság, mit vihar követ,
riadalom, rebbenés, az egységes félelemben; ima-suttogás, rebbenı lélekben:
az összhang, mit a kollektív kezdet ad, a fájdalom, az öröm; értés a közös hangokon;
életre kelnek rejtett dimenziók és világok, hol szétválva rezegnek tiszta hangok.
Egyek voltak az imamalmok mormolásaiban ık, a nyelvek; a kollektív tudatban.
Hangok, melyek mind együtt élnek a születésben, s elválnak a beszéd-határvidéken.
Belerezegnek az éjbe, megrezegtetnek mindent; elcsendesülve elérik az Istent;
mind-mind, együtt, egyedül, az Úr elé jutva elhal –, felismerve; hiába volt az útja:
mormoló imamalomban, kıben, madár szemében hallgat, s jelen van mindenben az Isten.
Fetykó Judit fordítása
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KETYKÓ ISTVÁN
Ágyunkra telepszik nem simul nem ölel
nehéz lesz ez az éjszaka is a csönd ágyunkra telepszik nem simul nem ölel
mint durcás gyermek felénk fordítja maszatos arcát kis lámpafény
képzelt pókhálón araszol egy két szó az esti teaillat nejem ajkán szétterül
győrött álmokon lovagol kezem engedi kantárját szabadra szívem
de a csönd ágyunkra telepszik nem simul nem ölel
mint kéregetı koldusnak dobnám hitvesem kezébe alamizsnám még meleg szerelmem
aggódom harmincnyolc év talpig hőség után kinyílik majd az az ajtó
melyen tódulnak befelé szénaboglyák kaszálók zöld füvén sétáló gólyák
egykori almafánkon kikelt galambok a ráfutott borostyán tetején
fészkükben tátogó rigók nem tudom telhet bárhogy életünk sorsunk
de még összefonódva fekszünk mint két mézeskalács
bár lábunk összeér de párnánk és paplanunk külön-külön szunnyad
a csönd ágyunkra telepszik nem simul nem ölel
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MÁNDY GÁBOR
Az utolsó próféta
Az Úr megvizsgálta a világot, és látá, hogy nagy a baj. Az emberek sokasodtak, és
benépesítették a Földet, de már azt is fölélik, ami a jövı nemzedékek tápláléka lenne. Hogy
egy idı után alább kell hagyjon a szaporodási kedv, azt sem Jézus, sem Mohamed nem
hangsúlyozta, és ez hiba volt. Valamit tenni kell. Elhatározta, hogy egy újabb prófétát küld a
Földre, azzal az üzenettel, hogy elég már, le lehet állni a gyermeknemzéssel, mostantól fogva
legyen a világ népessége stabil. Annyian szülessenek, amennyien meghalnak.
Igen ám, de Jézus keresztre feszítése óta senki sem vállalja önként a prófétaságot.
Mohamed még teljesítette az isteni parancsot, de neki is háborúznia és menekülnie kellett. És
a helyzet még reménytelenebbé vált. Ha most megjelenne a Földön egy próféta, nem
hinnének neki. Lehet, hogy a tévében készülne vele interjú, de a humoristák is azonnal
kipécéznék. Követıi persze lennének, hiszen manapság már minden bolondnak is lehetnek
követıi, de épp ezért ezzel már nem lehet semmire sem menni.
Átgondolta a lehetıségeket, és úgy döntött, hogy ezúttal egészen másképp közelíti meg a
dolgot. Nem eleven prófétát fog küldeni a Földre, hanem virtuálisat. Arra talán még
hallgatnának, azt valóságosabbnak fogadnák el, mint a valóságos személyt. És amikor a
küldetése lejár, ıt nem kell kimenekíteni, mint Jézust.
Végigolvasott jó néhány szakkönyvet a korszerő kommunikációról, megnézte, hogy
hogyan juttatják el véleményüket a politikusok a választóikhoz, és úgy döntött, hogy emailben fordul minden emberhez. Ez gyors, ütıs, korszerő, és bizonyára nagy visszhangot
fog kelteni. Mert minden internethasználó egyszerre kapja majd meg az üzenetét. Hat milliárd
ember fog megdöbbenni, a Földön néhány percre az élet is megáll!
Megfogalmazta az aktuális üzenetet, mindenkinek a maga nyelvén. „Én, Malakiás Ultima,
az utolsó próféta, fontos üzenetet hozok a Mindenek Urától, a világ üzemeltetıjétıl, akit
Jehovának, Atyának és Allahnak is neveznek. Az Örökkévaló megállapította, hogy az ember
teljesítette a sokasodás és a Föld benépesítésének parancsát. Derék dolog volt. Most azonban
a saját házatokat falnátok fel, ezért megparancsolja, hogy álljatok le az esztelen
szaporodással, inkább pazaroljátok a magotokat, de ne hozzatok több éhes gyermeket a
Földre. Akinek már kettı van, az a harmadikat már ölje meg, mert különben elkerülhetetlen,
hogy az isteni teremtmények a végén egymást öldössék. Ha ez nem vezet eredményre, akkor
kénytelen lesz elzárni az asszonyaitok méhét, és várhatjátok, hogy mikor nyitja meg újra. És
van még jó néhány erıteljesebb intézkedés is a tarsolyában, úgyhogy jó lesz vigyázni. İ az
Úr, aki az atyák vétkét megbünteti a fiakban hetedíziglen. Osszátok meg ezt a fontos üzenetet
minden házatokbélivel, szomszédaitokkal, barátaitokkal és ellenségeitekkel. Mindezeket az
Örökkévaló mondja, az én szájammal. Sose felejtsétek el, hogy mindannyian Tıle függtök.”
Tetszett az Úrnak ez a kemény stílus, és elıre élvezte, ahogy majd megdöbben az egész
népesség, amint elolvassa az üzenetet.
A világ összes e-mail címének megszerzése nem volt különösen nehéz, hiszen minden
adat megvolt az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal és a KGB archívumában. Az, hogy
mindenki a saját nyelvén kapja meg az üzenetet, egy kicsivel nehezebb volt, mert az Úr már
kijött a gyakorlatból. De egy kicsit kellett csak koncentrálnia, és ment minden, mint a
karikacsapás.
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Éjszaka kiment az összes e-mail, szám szerint 7 milliárd 825 millió 773 ezer 551, de
persze akinek több e-mail címe is volt, az többször kapta meg.
Az Úr bekapcsolta a tévét, és izgatottan nézte, hogy fog majd megbolydulni ez a földi
méhkas. De eltelt egy óra, aztán eltelt még egy, és az égi üzeneteknek semmi hatása nem volt.
Az emberek ugyanúgy mentek munkába, ugyanúgy tolakodtak a buszokon, ugyanúgy
iszogatták a hivatalban a reggeli kávét, mintha mi sem történt volna.
Az Úr összeráncolta a szemöldökét, és utánanézett a dolognak. És megdöbbenve látta,
hogy az azonos forrásból érkezı sok milliárdnyi üzenet kinek-kinek a spam-mappájába
pottyant bele, azt pedig csak kevesen nézik meg. Néhány millióan azért megnézték, de
amikor az ismerıseiknek próbálták továbbítani, az ı ilyen tárgyú üzeneteik is mind a címzett
spam-mappájában landoltak. Éktelen haragra gerjedt az Úr, mondván, „az Én üzenetem nem
levélszemét!”
Ekkor történt, hogy New Yorkban kialudt a villany, a hirtelen támadt feszültségugrás
következtében. Az Úr nagy haragjától kigyulladt néhány erdı, Kaliforniában megmozdult a
föld, kitört a Stromboli vulkán, és egyéb szélsıséges idıjárási események következtek be. De
a Teremtı lassan lecsillapodott. Elhatározta, hogy inkább a biológiai készletéhez nyúl, és
szétnézett a laboratóriumában. Sok minden volt ott, az Úr különösen a baktériumokkal és a
vírusokkal szeretett bütykölni. Átlapozta a jegyzeteit, és közben mormogott magában. „Mi
legyen? Rezisztens baktérium? Madárinfluenza? Ebola? Fekete himlı? Variola?”
Leült, és kalkulálni kezdett. Melyik mennyire csökkentené az emberiség összlétszámát? A
Mindenhatónak óvatosnak kell lennie, hiszen egyetlen kis számítási hiba, és az ember máris a
dinoszauruszok sorsára juthat. Végül úgy gondolta, hogy nem is kell közbelépnie, hiszen a
sarki jégtömegek olvadása már megkezdıdött, ez magától is özönvizet vált ki, és aki utána
megmarad, az nyugton lesz egy darabig.
Bizony, a világot olyan erık mozgatják, amelyekrıl még azok sem tudnak, akik úgy
vélik, hogy napi kapcsolatban állnak az Istennel.

https://mandyrodalom.blogspot.com/2019/07/az-utolso-profeta.html
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ

...hogy mesterem...
...hogy mesterem házából kirúgott,
vakon botorkáltam sötétedésig:
fények, parlament – valami húzott
oda; a parton Attilát fürkészik:
szimpatikus ifjú pár – oroszok,
megálltam, de mégsem vették zokon,
nem zavarok tán: az alkotást nézik
s a fiú fényképezıgépet vesz ki
táskájából; Who is it? Ejj', mit is
kérd? oroszt s angolt sem tudok: this is
a very big Hungarian poetry,
makogom. A lány leül, fogain
mosoly s keze simít egy másodpercig
a bronz ernyedten csüngı ujjain...

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
A Könnyő versek ciklusból

77

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

A. TÚRI ZSUZSA
Utolsó
Sokféle arcodat ismertem.
Évekig figyeltem az át- meg átrendezıdı barázdákat.
Láttam kisimultan boldognak,
szomorúnak,
vidámnak,
közömbösnek,
mérgesnek,
szerettem, ahogy fejed hátravetve, kissé gúnyosan néztél rám,
huncutul csillogó, acélkék szemeiddel...
Sokféle arcodat ismertem.
A kipihentet,
a fáradtat,
a reménykedıt,
a lemondót,
a csalódottat,
a meglepettet,
a gyerekkorit,
a felnıttét,
a naivat,
a ragyogót.
Mégis, ha lehunyom a szemem, mindig ugyanazt az arcodat látom:
a szürkéskéken, viaszosan
halálba dermedt
utolsó arcodat.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
İszi látlelet

November

Lomhán bandukol a kései nyár,
olvadt arany-fény csurog a falon.
Megannyi emlék közt szeretet didereg,
nincsen számára immár irgalom.

Idegszálakon remeg a rıt falevél,
végérvényesen elmúlt a nyár.
Tücsökhegedő rég nem zenél,
kalapot emelt az aranyló határ.

Rıt avar közt, mélán elmerengve,
bizalom bukdácsol, lábát húzza, véres.
Elgyengülve dıl ıszi vánkosára,
üszkös sebeiben hazug ígéret.

Hajnalonként köd falja a tornyot,
hatalmas hasa egyre dagad,
s mint várat bevenni vágyó,
jajongó szél ostromolja a falat.

Lomhán bandukol a kései nyár,
olvadt arany-fény csurog a tájra.
Téli álomra készül a holnap.
A ma, gyengéd fészket rak alája.

İsz
Mint rendetlen leány, ki szekrénye
ruháit szétdobálja a kereveten,
úgy szórja színeit az ısz szerteszét.
Mosolyog. Számára nincs lehetetlen.
Egy lágy érintés a dombtetıre,
apró ecsetvonások. Színorgia.
Elıször szelíden, majd egyre vadabbul,
levetkezett álmokat öltöztet újra.
Hej, te ısz, te zabolátlan mővész,
mily csodákat terítesz elém?
Rozsda-aranyban ragyogsz, bővölsz,
természet palástján vagy diadém.
Letérdepelnek a bokrok,
imát suttog velük a szél.
İsz-ezüst glóriát fon fejük fölé
a Hold, letőnt világokról mesél.
Még apró neszét hallani a nyárnak,
amint megfáradva eloson.
Becsukja maga után a kertkaput.
Hanyatt dıl. Hagyjuk. Hadd aludjon.
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SZ. PİRDY MÁRIA
Lüká és a rebellisek
avagy Svájc hófoltokkal és villanásokkal
Elıre bocsátva, hogy nagyon szép utazás volt, álom idıjárással, mégis más volt, mint az
eddigiek. A csoportnak volt néhány örökké zsörtölıdı, elégedetlenkedı nıi tagja, az
ötvenesek klubjából, akik egyáltalán nem szimpatizáltak az idegenvezetıvel, sıt jó ideig
kifejezetten ellene hergelték a társaságot. Az oka sokféle lehetett. Tapasztalataim szerint az
ilyen akkor szokott gyakrabban elıfordulni, ha figyelem felkeltés nem hatásos, a másik fél
nem veszi a lapot. Az idegenvezetı, aki hasonló korú lehetett az ıt célba vevı nıkkel,
bemutatkozásként csak keresztnevet említett, valahogy így: Lukasz vagyok, Lük is megfelel,
de legjobban a Lükára hallgatok. A vagányság nem konfekcióméret, nem is illett rá, kilógott
belıle extra érzékenysége. Hiába próbálta legyőrni, sértettsége a nık beszólásaival arányosan
nıtt. Mindenki érzékelte, fıleg a buszon való szoros együttlétek idején, hogy hecckampány
az egész utazás légkörét megmérgezi. Egyre többen mordultak fel a félhalkan felröppentett
beszólások miatt.
Több helyszínen is belefutottunk különleges eseményekbe, rendezvényekbe.
Mindjárt az elején Innsbruckban,míg a Hofkirchében I. Miksa császár (jelképes)
monumentális sírhelyében és a két oldalán álló 28 bronzszoborban gyönyörködtünk, a barokk
Szent Jakab-templomfreskóit csodáltuk, a fıutca és az Aranytetı hátterében magasodó
hegyek megunhatatlan szépségét fényképeztük, leégett a Hofgartenparkban lévı kávézó és
vendéglıépülete tetızetének egy része. A belvárosból visszatértünkkor sajnálkozva láttuk az
elszenesedett, berogyott tetıt, és a park hatalmas fáinak „lélegzése” sem nyomta el a savanyú
füstszagot.
Feldkirch felett 1200 óta álló,Ausztria történelmi fegyvergyőjteményérıl híres
Schattenburgi kastélyt elhagyva a látóhatáron megjelentek a hófoltos hegyek és átkísértek a
37 ezer lakosú Liechtenstein határán. Vaduz felé alacsonyabbak lettek a csúcsok és
bezöldültek. A fıvárosba idıben érkeztünk, mert hamarosan visszaérkezett elızı útjáról a
turistacsalogató piros-fehér-kék, gumikerekes mozdony és a hozzácsatolt hasonló színő
kocsik.
A városnézésben annyi huncutság volt, hogy nem a city felé, hanem a hercegségi
szılészet-borászat és annak környéke felé vettük az irányt. Tiszteletkört tettünk a Városháza
elıtt, majd a városszéli modern negyed felé tartva megpillantottuk az utcán álló pianínót. A
tetejére helyezett fehér papírlapon feltehetıen a rendeltetésére vonatkozó szöveg állhatott, de
ezt a mozgó jármőbıl nem lehetett elolvasni. A pillanatról készített fotón az látszik, hogy a
hangszer a St. Gallen-i Hug és társai részvénytársaságától származik. A szılészet
legmagasabb pontján megállt a vonat, kiváló kilátás nyílt a hegyoldal kiálló sziklaormán
magasodó palotára, távolabb a városközpont házainak tetejére és a belılük kiemelkedı Szt.
Florin katolikus templom tornyára. Mindenki elkészítette a saját fotóit és háta mögött a
palotával beállt, hogy saját magát is megörökíttesse valamelyik csoporttárssal. A jövıbeni
kérdésre, hogy jártam-emár az idén 300 éves évfordulóját ünneplı Liechsteinben és voltam-e
Vaduzban, a válaszom igen lesz. Igazat mondok?
Zürichben a Latin zene fesztiváljára érkeztünk. A Limmat folyó mindkét partja, a
Fraumünster és a Grossmünster, valamint a Bahnhofstrasseés környéke zsúfolásig volt
árusokkal és emberekkel. A Fraumünster háta mögött, a folyóparton óriási körhinta üres
kosarai vártak a megnyitóra és a hatalmas kerék felfüggesztésnek mindkét oldalán nyolcágú
csillagba írt Aroundthe Word ígért különleges élményt a majdani körhintázóknak. Vagy a
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tulajdonosai az óriáskerékkel járták a világot? Erre utalt a felirat? A folyó felett kötéltáncos
balanszírozott a kifeszített kötélen, egyensúlyozó rúd nélkül, majd hirtelenegyensúlyát
veszítve ráhuppant a kötélre. A parton és a hídon állók egyszerre hördültek fel. Nem tudom,
ki volt-e bélelve a nadrágjának ülepe, mert ha nem…még belegondolni is rossz! (Egyesek
szerint, ez a mősorba beépített „baleset” volt, hogy még izgalmasabb legyen a látvány – na,
hiszen!) Ennyi elég is volt belıle. Hogyan állt talpra ezek után a kötélen, elképzelni sem
tudom. Nem maradt egyébként sem idı tovább követni az eseményt, ha nem akart az ember
lemaradni a csoporttól.
Tekintetemmel kerestem a Grossmünster toronyfülkéjében Nagy Károly 25 éve látott,
szépség-díjasnak egyáltalán nem nevezhetı szobrát.Ott volt, de mint kiderült,ez már csak a
másolat, az eredetije az Altemplomban csücsült.
Mint megtudtuk Lüká tájékoztatójából, a Bahnhofstrasse alatt hatalmas pincerendszer
van, ezekben vannak a város bankjainak trezorjai, elképzelhetetlen mennyiségő pénzzel,
arannyal. A banki titok megsértése ma bőnténynek számít, az orvosi és ügyvédi titoktartással
egy szinten helyezkedik el. Talán éppen ezért sok mende-monda veszi körül. Vigyorogva
gondoltunk rá, hogy ezek felett sétálunk, mert olyan jól megy nekünk, hogy lábbal tapossuk a
gazdagságot. A folyópart elıtt visszafordultunk, mert elviselhetetlen volt a parton felépített
színpad hangszóróiból dübörgı zenének nevezett valami.
Mire párommal a kijelölt gyülekezıhelyre értünk, gazdagabbak lettünk egy Victorinox
bicskával.
A bomba akkor robbant, vagyis Lüká türelme akkor fogyott el végleg, amikor a rebellisek
a harmadik nap, a reggeli után rá akarták venni, hogy a napi programot cserélje el a
következı napéval. Félkörben álltak elıtte és a tudálékosok öntelt hangján közölték: „Mi
tájékozódtunk a netrıl. Mára esıt ígértek, és akkor a tájból, a hegyekbıl semmit sem fogunk
látni”. Lüká alig észrevehetıen toppantott a lábával, majd kissé emelt hangon, emlékeztette
ıket, hogy ı a csoport idegenvezetıje, ı felel a program meghirdetés szerinti végrehajtásáért.
Ebbe senkitıl nem kér és nem fogad el beleszólást. Akik a közelükben voltunk és hallottuk,
egyetértıen bólintottunk.
A legszebb napot mégis a Berni-Alpokban jártunkkor kaptuk a Természetfelelıstıl (az
idıjárás elırejelzés ellenére). Csodálatos napsütésben himbálóztunk a 100
személyes!!kabinban a drótkötélpályán Lauterbrunnenbıl Grütschalpig, a gyengébb
idegzetőek halk sikolyai közepette. Képeslap szépségő hegyek között vonatoztunk Mürrenbe,
a legmagasabban fekvı településre. A piros vonatot a helyiek villamosnak is nevezik. A
faluba autóval nem, csak ezzel a közlekedési eszközzel lehet feljutni. A falu végérıl indul a
sikló az Allmendhubel csúcsra. Pályája messzirıl olyan, mint egy soklyukú híd, amelyrıl a
vonat alagúton át jut fel a csúcsra. Innen szemeztünk a Jungfrau, Mönch és Eigel csúcsokkal.
A sikló állomásával szemben változatos játékokkal felszerelt játszótéren sikongattak a
gyerekek, míg a felnıttek a környezet szépségében gyönyörködtek. Az állomás felett, a
hegyoldalban kis kertet alakítottak ki, amelybe összegyőjtötték a környék jellegzetes
növényeit, virágait. Nevüket a melléjük leszúrt táblákról lehetett leolvasni latinul, németül,
angolul és talán kínaiul. Legtöbbjük már sajnos elvirágzott, de pl. a calceolariabi florának
(papucsvirágnak) már nem virítottak a sárga virágai és a primula verisé sem (tavaszi
kankalin).
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Berni-Alpok,
Allmendhubel – 1907m; Jungfrau – 4158m; Mönch – 4107m; Eigel – 3971m

A Trümmelbachi vízesések elsı látásra barlangi vízeséseknek tőnnek, mert a
Trümmelbach patak, amelyet a Jungfrau, a Mönch és az Eigel gleccserei táplálnak,
olyankeskeny, útvesztıszerő szurdokon keresztül zúdul le 140 méter magasságból, amelybe
nem hatol be a nappali fény. A víz 10 kisebb-nagyobb vízesésen keresztül teszi meg ezt az
utat, nagy sebességgel, mennydörgésszerően dübörög át a sziklák között. Közelükben egymás
szavát sem lehet érteni. A 6. szintig (kb. 100 méter magasságig) lift vitt fel, s mikor ezen a
szinten lévı barlangból vízpermetesen jöttünk ki, feljebb már nem merészkedtünk, ennyi
„fürdéssel” beértük. Vizes volt a korlát, nedves, csúszós az út, nem ártott az óvatosság. Az
alsóbb szinteken azonban, amelyek már kevésbé voltak permetveszélyesek, megcsodáltuk a
sziklák közül kizúduló vízfolyamokat.
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Berni-Alpok, mélység és magasság

Bernbe érkezésünk vasárnapra esett, és mindjárt négy medvével találkoztunk. Sajnos,
csak jelképesen. A medveverem ugyanis üres volt, láthatóan egy ideje nem játszott benne
medve. Csak egy kedves szövegő poszter tájékoztatott minket, hogy Ursina a medve neve,
bundája világos barna és 2009-ben született a közeli, folyóparti Medve parkban. Van egy
testvére is, Berna, aki a bulgáriai Dobrich állatkertben él. A másik maci termetes medve
szobor volt, ölében rózsaszínő malacka perselyt tartott, amelyen természetesen pénzbedobó
nyílás is volt. Nyakában pedig egy kis fatábla függött, rajta a maci vésett képe és németül,
franciául, angolul a köszönöm szó. A harmadik medve a medveverem melletti út szélén két
pózna közé kifeszített kötélen légtornászott, az egyensúlyát a talpa alá erısített, két nagy
fémgömbben végzıdı rúd biztosította. A negyedik medvére a Nydegg-híd másik oldalán
találtunk rá, a városalapító Berchtold V. von Zähringen herceg szobránál, aki elhatározta,
hogy a frissen alapított városát a mai óváros körül elterülı tölgyes erdıségben elejtett elsı
vadról fogja elnevezni. Ez pedig egy medve volt. Feltevések szerint a város neve a
német Bär (medve) szóból származik.
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A szertartások miatt nem tudtunk bemenni a templomokba, és általában semmi sem volt
nyitva. A Münstert is kívülrıl csodáltuk, s miközben Luká részletesen elmagyarázta a
Szent Vincent de Zaragozának szentelt, Svájc legnagyobb és legfontosabb késıi középkori
temploma nyugati kapuzatának figurális díszeit,a templomszolga legszívesebben a bejárat
elıl is elzavart volna minket, „mert a hívek hamarosan jönnek az istentiszteletre”.
Értetlenül és hüledezve néztük a fıutcája alatt, középen húzódó kanális fedetlen
négyszögletes nyílásait, amelyeket rendkívül balesetveszélyesnek tartottunk. Fıként a várost
látogató turisták miatt, akiknek a figyelmét esetleg túlságosan leköti a sok megörökítendı
látnivaló és nem veszik észre a lábuk elıtt vagy a mögöttük lévı nyílást.
De, az óváros árkádos, szép barokk épületeinek, az Óratoronynak a látványától és
harangjátékától nem tudtak megfosztani. Az alsóváros kedves esısapkás kéményei, az Aare
folyó smaragdzöld színe, a Nydegg-hídról elénk táruló panoráma emlékezetesek maradnak.
Lüká történelmi, földrajzi, irodalmi, és a mővészeti, fıleg a filmvilágból származó
ismeretekkel, érdekességekkel igyekezett a figyelmet lekötni. A nık a pihenık idején sem
nyugodtak, alig hagytuk el a buszt, máris lehetett hallani a méltatlankodásukat, hogy olvasni
ık is tudnak. Talán nem tudtak vagy nem is akartak különbséget tenni a felolvasás és
jegyzetekbıl kiemelt részek elmondása között.
Gruyères, a Saane völgyének felsı részén elterülı középkori település hírnevét öregbíti a
kastélydomb lábánál, Pringyben mőködı a La Maison du Gruyère sajtüzem, az innen
származó sajtfajta, a Gruyère is. Maga a kastély is turisztikai látványosság,
jelentıs múzeumi győjtemény található benne, és bármely irányban nézelıdik az ember,
fantasztikusan szép tájban gyönyörködhet.
A sajtüzem boltjában szégyentelenül kóstolgattunk a felkockázott ementáli kínálatból.
Egy kisebb sajt korongot mi is hoztunk haza, aminek a kibontása után 100°-os lábszag
terjengett a konyhában, egy görény is hanyatt dobta volna magát tıle. Ízre nagyon finom volt
(pedig nem vagyok igazi sajtbarát), fiunk viszont a szobája mélyébe menekült, pedig rajong a
különleges sajtokért.
A középkori város fölé tornyosuló kastély tulajdonosai Gruyères grófjai voltak, akik
Nyugat-Svájc legjelentısebb nemesi családjai közé tartoztak. A 12. századtól a 16.
századig 19 gróf neve ismert. Az utolsó gróf, Michel 1554-ben anyagilag tönkrement, a
kastélynak ezután több gazdája illetve fenntartója volt, 1849-ben vásárolta meg a genfi Bovy
család. A család több neves mővészt adott a világnak, egyik tagja, a bénasága miatt
tolószékbe kényszerült Antoine Bovy, akinek festményeit és pénzérme terveit a Barokk
szobában láthattuk. 1850-ben a Svájci Nemzeti Bank az 1, 2 és 5 frankos érméhez és az 50
centes darabhoz a mővész "Profilban ülı Helvetia" (talán az „Oldalra fordulva ülı Helvetia”
szebben hangzana) allegórikus metszetét választotta. A mai napig ‒ az 5 frank kivételével ‒
rajta van az érméken az A. Bovy aláírás. 1938-ban a kanton visszavásárolta
és múzeumot rendezett be falai között. Az épület fenntartásával és a győjtemény kezelésével
1993 óta egy alapítvány foglalkozik.
Ahogy szokták mondani, a csata eldılt, az utunk további részében csak néhány kisebb
tőzfészket kellett felszámolni. Lükának ettıl fogva nem kellett tartania, hogy a hangoskodók
követıkre találnak. A sok érdekes mondanivalójával lassan maga alá győrte az
elégedetlenkedıket.
Montreux Jazz fesztiválnak adott helyt, a tóparton gombostőt nem lehetett leejteni,
annyian nyüzsögtek, és ráadásul akkor volt a legmelegebb nap 36 °C! Szembıl sütött a nap, a
gyönyörő hegyeknek csak a páraködös szürke tömegét láttuk. Eszembe jutott a 10 évvel
ezelıtti, kora tavasz. A parton fekvı szállodánk panoráma ablakos reggelizıjébıl és a
szakmai tanácskozás szüneteiben a tóparti sétáinkon alig tudtunk elszakadni a tó túloldalát
övezı hegyek hóval fedett fenséges látványától.
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A tóparti sétány egyik oldalán sátrak álltak. Bizsuktól a kézmőves tárgyakig, divatos
holmiktól a népviseleti ruhákig, édességektıl az illatos pecsenyékig minden kapható volt. A
sétány másik oldalán nyugágyakban hősölı nézelıdık, (magamutogató) mutatványosok,
önmagukat gumiköteleken függeszkedve kipróbálók, a tó felett célba ugró paplanernyısök,
szóvaltömeg és napsütés a javából. Deep Purple Smoke on the Water számát eldúdolhatta
bárki, aki az út belsı felén kerítésszerően húzódó hatalmas kottáttudta olvasni.
Míg Freddie Mercury tóparti szobrától végigaraszoltunk a Casinóig, izzadtan tapadt ránk
minden ruhadarabunk. A Casino elıterébıl láthattuk a zenei stúdiót, ahol sok híres együttes
(Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Deep Purple) készített albumot és lepillanthattunk a
játékautomaták termébe, ahol egyébként sötét volt, csak a színesen világító gépek és a
felettük lógó, sátorszerő lámpaernyık lila fénye, a kártyaasztalok feletti zöld harang-búrák
mutatták az utat a játszani szándékozóknak. Ha lett is volna közülünk valakinek szándéka
kipróbálni a szerencséjét, nem tehette a ránk mért szőkös szabadidı miatt.
A szálláshelyünkre tartó úton néhány pillanatra még láttam Chillon várát, ahol tíz évvel
ezelıtt Montreuxban tartott Cement és mész európai bizottság plenáris ülésen a
vendéglátóink reprezentatív fogadáson vendégelték meg minket. Akkor volt idınk kívül-belül
megcsodálni ezt szép, már a 12. század elején írásos formában említett, sziklapadra épített
várat, amely akkor a Savoyai hercegek birtokában volt. Mint minden régi, évszázadok óta
álló építménynek (persze,az eltelt idı alatt többször felújították, bıvítették az akkori
tulajdonosok), a várnak is rendkívül érdekes, változatos története/történelme van. Érdemes
utána olvasni! Buszunk a tó feletti úton ment visszafelé, egy ideig még elkísért a hatalmas
hegyekkel övezett fenséges víztükör látványa.
Luzernre egy egész nap jutott. Persze, a programból ezt mindenki tudta, de mégis
hihetetlennek tőnt az elızı napok bıséges és változatos helyszíneihez képest. Elsıként a
városközponttól kissé távolabb helyen lévı emlékmővet, a Haldokló oroszlánt néztük meg,
amelyet a francia forradalomban részt vett és elesett Svájci Gárdisták emlékére állították.
A Svájci Gárda a 16. század óta Európa egyik legjobban képzett zsoldos hadserege volt.
Több uralkodót védtek, köztük XVI. Lajos francia királyt is a francia forradalom idején
segítséget kért tılük. A Tuileriákatvédı 900Gárdista közül kb. 600-at lemészároltak. Egy
Luzern környéki gárdista a harc idején szabadságon volt, de a tragédiát hallva elhatározta,
hogy emléket állíttat a hısies honfitársainak. A sziklába vájt haldokló oroszlán tragikus
arcánál szívbe markolóbbat csak Ivan Meštrović Pieta szobra elıtt éreztem, sok évvel ezelıtt,
a Szépmővészeti Múzeumban a szobrász munkáiból rendezett kiállításon.
Felüdülésnek hatott a tóparton látni és hallgatnia két havasi kürtöst, akik a tiszteletünkre
(is) fújták különleges hangzású dalaikat, harmadik társuk pedig ‒ szintén népviseletben ‒
svájci zászlóval koreográfiát (a zászlót lengette kicsavart mozdulatokkal) adott elı a zene
dallamaira. Biztos jelentett valamit a hegyi emberek nyelvén, mi csak a turisták
bárgyúságával mosolyogtunk rajta.
A várost kettészelı Reuss folyót több híd íveli át. A leghíresebb az 1365-benátadott,
eredetileg 170 méter hosszú Kapellbrücke (Kápolna-híd), amelyet 1835-ben a folyópart
szabályozása miatt 202 m-re rövidítettek. A híd közepén található Luzern egyik ismertetıjele,
a nyolcszöglető alapra épült Wasserturm (Víztorony). A híd és a torony a város védelmi
vonalának részét képezte.
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Európa legrégebbi, és második leghosszabb fedett fahídja, amely nagy része 1993-ban ma
sem tisztázott okok miatt leégett (feltehetıen eldobott cigaretta parazsa lobbantotta lángra). A
híd építésekor a gerincén eredetileg 158 panel volt, a híd rövidítése után 147-et ıriztek. A
tőzvész elıtt ebbıl 111 háromszög alakú festmény díszítette a hidat, amelyek a svájci
történelem fontos jeleneteit ábrázolták. A tőzben 78 kép teljesen elégett, és szavazással
döntöttek arról, hogy nem fogják újra festeni, ezért láthatók fıleg a híd közepe táján az üres
háromszög falemezek.1960-ban renoválták a hidat és akkor minden elemét gondosan
feljegyezték, így a sérült képeket a tőzvész után rekonstruálni tudták.
És a város másik fedett fahídját is megnéztük, a 13. századi Spreuerbrückét. A hidat
1566-ban árvíz vitte el, és helyette épült a jelenlegi. S bár egyszerőbb kivitelő volt a Kápolnahídnál, az oromzatában lévı háromszög alakú keretbe foglalt képei mégis a híres A halál
tánca (Totentanz) sorozat darabjai, amelyet Kaspar Meglinger festımővész irányításával
1616-1637-ben készítettek. A festményeken a luzerni társadalom adományozóinak és más
exponenseinek címerei és portréi láthatók.
A hidakat járva eszembe jutott a Madison megye hídja regény alapján készült film
(szerintem nem túl szerencsésen választva a Szerelem hídjai címet), amelyben a filmbeli
fotós Madison megye egyik híres fedett fahídját készült fotózni a National Geographic
magazin számára. A különleges építmény akkor is nagyon lenyőgözött. Kedvesen bumfordi
külseje mellett most a Kappelbrücke elegánsnak, a Spreuerbrücke pedig falusiasnak tőnt,
pedig ez a híd ırizte az értékesebb mőveket. Arra gondoltam, szerencsésnek tarthatom
magamat, hogy európai párjait végigjárhattam.
Hazafelé jövet börtönlátogatást tettünk Kufsteiben, megmásztuk a Császár-tornyot, ahol
jeles személyek raboskodtak (Kazinczy Ferenc, id. Wesselényi Miklós, Teleki Blanka,
Leövey Klára), továbbá a híres-hírhedt Rózsa Sándor. A betyárról készült falfestményt
elnézve nagy vagány lehetett, olyan pózban tekintett ki a képbıl, mintha nem is börtönben
lenne. Él a magyar neve továbbra is!
A városka kedves, igazi osztrák módra agyon virágozott és tisztára sikált település.
Kellemes volt járni az utcáit és délben meghallgatni azt a különleges orgonajátékot, amit a
vár felvonója melletti helyiségben játszott az orgonista az ú. n. Hısök orgonáján, az ötezer
síp viszont a vár egyik tornyába volt telepítve. Messzire szólt el a hangja, majdnem elkísért a
buszunk parkolójáig, ami már Kufstein külsı területén volt.
Mire az utunk végére értünk, Lüká elégedetten láthatta volna, ha az ülésébıl hátra fordult
volna, hogy még a maroknyi ellentábor is megtapsolta.

Fotók: Sz. Pırdy Mária

86

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

PROSSZER GABRIELLA JÚLIA
VIHAR NAXOS SZIGETÉN1
(küzdı lélekkel)
regényrészlet

Felhívtam Ciliéket és lemondtam a nyaralást. Megnyugtatott, semmi gond, ık úgyis
jönnek HAZA, s ha akarok, tartsak velük, csavargunk egy kicsit erre-arra Európában. Suzzy
egyetlen még élı erdélyi rokonainak a meglátogatását is betervezték, s mert Lady Martha,
Oradeaban (Nagyvárad) lakó zenészöccse nısülni készül augusztus végén, így egy hegyenvölgyön lakodalomba is hivatalosak vagyunk…
Szép volt a nyár, és mintha sohase akart volna vége szakadni a természet tobzódásának!
S ahogy idıvel a remek barátok között feloldódott a rossz hangulatom, enyhült a bánatom
is, és nem éreztem lelkiismeret furdalást, amiért Maya nélkül más hölgyek társaságában jól
éreztem magam. Nem én választottam a „külön nyaralást”. Miért kellett volna hát csak
nekem „átbúsulnom” a verıfényes heteket, míg İ az Aranyszarv-öbölben bizonyára vidáman
és büszke elégedettséggel nyugtázta a csélcsap „kisdoktorok” bókjait. Féltékenységet még a
pillanat törtrészében sem éreztem, és el sem távolodtam tıle oly mértékben, hogy ne
gondoljak rá gyakran… Inkább egyre jobban kezdett hiányozni… az ölelése, amit sem Lady
Martha lángoló ágyjelenetei, sem az egyéjszakás kalandok szenvedélyei nem pótolhattak…
A második héten már azon kaptam magam, hogy a nyaralás számomra egyetlen várakozás
lett: egyetlen pillanatra nyílt, arra, amikor Mayát ölelhetem ismét… Minden tıle távol töltött
nap csak növelte, mélyítette, erısítette bennem a vágyat. S úgy terjeszkedett bennem az a
szerelem, mint egy dús talajba ültetett facsemete, gyorsan lombosodó ágai betakarták minden
gondolatomat, minden vágyamat és álmomat, még az emlékeimet is: mintha múltam és
jövım a jelenemmel kiegészítve e gyorsan növekvı fába lett volna zárva. Minden, ami
körülvett európai utazásom során, Maya tekintetét, mosolyát, testét, hangját idézte, tükrözte
vissza…
A Deli fiú esküvıjét persze legszívesebben kihagytam volna… Nem tehettem, Martha
miatt, aki már eldicsekedett az öccsének velem, s a Románia szerte is ismert nevő zenész,
bizony ıszintén kíváncsi volt rám.
Vajon miért…?
Deli Áron zajtalanul bejött, és hidegfényő acélos szemekkel nézett rám.
Olyan volt, mint a fényképen, és mégsem. Idısebbnek látszott (valójában huszonöt éves
volt), a tekintete keményebbnek, az ajka mintha elfelejtett volna mosolyogni. Amikor énekel,
biztosan mosolyog, színpadi mőmosollyal. Ott, az esküvıje elıtt egy nappal az ajka keskeny,
feszült és haragos.
– Te vagy az a szívtipró leszbi csaj, akiért megırül a dilinyós nıvérkém? – kérdezte.
Mondhattam volna, hogy az nem én vagyok. De inkább megpörgettem a rulett kerekét:
– Akár… lehetnék én is.
1

Prosszer Gabriella Júlia készülıben lévı regényének részlete
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– Nagyjából biztos vagyok benne, hogy jobban járt a seggfejő sógorommal, aki olyan
ronda volt, mint egy kecske, de egy valag pénzt hagyott rá, mikor megmurdelt, mintha egy
ilyen angyalarcú babával állt volna össze, mint te, akibıl legföljebb akkor lehetne milliomos,
ha az amerikai nénikéje földobná a talpát…?!
Olyan bátran vigyorogtam, mint egy tányér kapros tejbe tök.
– Tetszik nekem, hogy itt minden olyan klassz, mint egy százmillió dolláros
gengszterfilmben – mondtam. – A nagydarab URHs kidobó legények, az osztályon felüli
pincérlánykák, vidám bármixerek, szomorú, hallgatag örömanyák, sötét tekintető
örömapák… és mindezeket megkoronázandó, itt vagy te, a vılegény, az elegáns, méretre
szabott öltönyödben, a hanyag és gúnyos modoroddal, lebilincselıen búgó hangoddal és
vagánynak képzelt kültelki szókészleteddel.
– Valóban? – eresztett meg egy bájgúnár mosolyt. – És mit szólsz a gyöngyházfény
mosolyú, platinaszıke bombázóhoz, tetıtıl talpig párizsi cuccban? Nézz csak rá, de közben
vigyázz, el ne csorgasd a nyálad..?!
– A nıvéredre célzol?
– A mennyasszonyra, te okos tojás!
– Szó se róla, mutatós csitri.
– Tizenhét sincs.
– Túl van kozmetikázva, az a baj. Erıs harmincasnak is elmenne.
– Azt azért… – kezdte el, és elhallgatott.
Figyeltem, hogyan söpri le arcáról a bájgúnár vigyort.
– Igaz.
– Igaz, hát.
Rám nézett szinte már kedvesen , és hagyta, hogy lássam, mennyire díjazza az
ıszinteségemet meg a bátorságomat.
– Máma ez a menı, tudhatnád.
– Hát persze, én sem a Holdról jöttem, Áron fiú. Kinek a keksz, kinek a szex. Tudjuk, hát.
Csak kérdeztél, feleltem.
– Még a végén megszeretlek, öcsicsaj – vigyorgott rám és megveregette a vállamat. –
Gyere, megiszunk valamit ennek örömére?!
– Ne örüljünk túl korán.
– Hagyd meg ezt a kis korai örömöt ma még nekem! Fényévekkel rosszabbra
számítottam, sógorcica!
– Nem vagyok a sógorcicád!
– Jól van, öcsicsaj. Csak tréfáltam.
– Egyem a humorodat, te Áron gyerek – eresztettem meg a legbájosabb vigyoromat, bele
egyenesen a nyerınek tőnı vılegényképébe –, aztán hadd igyak rá egy kancsó bort, meg ne
feküdje a gyönge gyomromat…?!
Hangosan, szívbıl felnevetett.
– Na, hát! Örömmel nyugtázom, hogy mégsem kellett olyan végzeteset csalódnom
imádott nıvérkém híresen kificamodott ízlésében…?! Király dumád van öcsicsaj, nagyon
bejössz vele nálam!
Elszáll nyolcvannyolc nyara is.
Otthon aztán a munka láza elborította ismét 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
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ritka, lopott percekben boldogan sóhajtozó Maya lélegzését. Megpróbáltam, de minden
igyekezetem ellenére is egyre hallottam messzirıl valamiféle „idızített bomba ketyegését”…
… Szeptember utolsó szombatja volt, délutánra esıt jósolt a meteorológia, de a
„békájuknak” talán migrénje lehetett, mert alaposan mellétrafált?! Az égi folyókká szétágazó
vastag felhıkön át meleg napfény ömlött szét a határban.
A jegenyési mezıkön birkák és tehenek legeltek. A felhık idınként sötét tömegbe
győltek, de a nap mégis vidám maradt, s a termést érlelı kökény és hecsedli bokrok rejtett
fényt sugároztak. Úgy saccoltuk, huszonkét fok körül lehetett a hımérséklet. Ideális
kirándulóidı volt.
Az erdei tisztásokon mindenféle szép virágok nyíltak, ugyanúgy az utak mentén s a
vizenyıs réteken. A gyerekek vidámak és hangosak voltak, de nem csak ık, mi felnıttek is
alig bírtunk a jókedvünkkel.
Szép, felejthetetlen délután volt!
A szeptemberi nap békessége fényben és árnyban rátelepedett a Kisasszony dombra. Egy
vadkörtefa alatt ültünk négyen felnıttek: Maya, a lovagja és fınöke dr. Soós Vilmos (az
Újvárosi Kórház gazdasági igazgatója), a már harmadik éve erdımérnökként dolgozó
keresztfiam, Tomi és jómagam…
A négy Barabás gyerek és Tomi kistestvérei (az ikerfiúk és Pannika) tılünk nem messze
egy domboldalról kacagva bukfenceztek, hengergıztek lefelé.
Valahol a közelben ijedten kiáltott egy rigó, mire Tomi az égre mutatott:
– Egy héja!
Az volt. De milyen alacsonyan repült?! Lebegve, súlytalanul, mint valami könnyő kis
lepke!?
– Könnyőszerrel lelıhetnéd, Tamás, ha itt lenne a puskád – mondta Vilmos bácsi.
(Nekem dr.Soós egyszerően csak Vilmos bácsi volt, hisz gyerekkorom óta ismertem az ikrek:
Rozika és Ancsa özvegy édesapját).
– Nem lıném le – rázta a fejét keresztfiam. – Én erdész vagyok, vadászni nem szeretek, s
csak nagyon ritkán használok fegyvert…, amikor elkerülhetetlen. De ha jók az értesüléseim,
maga tagja a hírhedt Völgyi Imre féle Vadász Egyesületnek, akik aztán nem kímélik a
vadállományt, idényen kívül sem…
Dr.Soós hatvan év körüli könyvelı volt, határozott fellépéső és keménykötéső férfi: vagy
száznyolcvan magas, domború mellkasú, izmos és a maga egyszerő módján még jóvágású is.
Bıre sárgásbarna, haja barna és göndör, bár erısen kopaszodott már a homloka fölött, de alig
ıszült. Szeme is barna volt, kicsit hunyorgó. A ruhája és a nyakkendıje szintén barna volt. És
ez a barna ember nyugodt derővel nézett a világba. De engem nem tévesztett meg Vilmos
bácsi derője, én bizony zavart olvastam le felhıtlen homlokáról.
Az ilyen nyugodt emberek gyakran zavarba jönnek, ha bármi eltér a szabványostól.
– Hát, fiam mondta, miközben a pipáját tömögette, megvallom ıszintén, hogy én a
vadászatot sosem élveztem igazán. Afféle muszájból lettem társasági tag, nem úgy, mint az
elvtársaim nagy része… És hát… esztendeje is van annak, hogy utoljára puskát fogtam a
kezembe…
– Ez igazán dicséretes tıled, Vilmoska – helyeselt Maya. – Az erdık, mezık állatainak
épp oly joguk van az élethez, akárcsak nekünk, embereknek.
Elnevettem magam. (Maya csak és kizárólag „vilmoskának” volt hajlandó nevezni
idısödı lovagját, s ez olyan mulatságosnak hangzott a szájából, hogy nem állhattam meg
nevetés nélkül…)
– No, ami meg az én imádott Körimet illeti – nézett rám mosolyogva Tomi. – ı még egy
medvére sem lıne, inkább hagyná, hogy a bundás szépen felfalja…?! Még szerencse, hogy a
Bakonyban nincsenek vadállatok, ha a vaddisznókat nem számítjuk annak, de szerintem ı az
agyarasokat is megpróbálná magához szelídíteni s lefogadom, hogy sikerülne is neki?
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– Jó, jó – mosolyogtam kissé zavarban , azért nem kell túlzásokba esni, Tomikám. Volt
idı, mikor még rettenthetetlen vadász hírében álltam ezen a vidéken!
Tomi szívbıl felkacagott és megölelve a vállamat adott egy cuppanós puszit a képemre.
– Bizony, ez így igaz! Erdei körökben szájhagyomány útján öröklıdik
rettenthetetlenséged híre…?!
(Nem mondta ki, de tudtam, hogy arra a szerencsés kimenetelő kalandomra célzott, az
ızkölyökkel…)
– Szárnyasvad meglehetısen kevés van ezen a vidéken, ha jól tudom – jegyezte meg
Vilmos bácsi, mire Tomi rábólintott.
– Jól tudja, bizony. Bár sokfelé látni öreg foglyokat párban, de csibék nélkül. Nyúl sincs
annyi, mint amennyit eltarthatna ez a vidék. Pedig a határ elég tiszta. Kóbor kutyák,
vadmacskák nem zavarják a kisvadállományt, és néhány héjától meg karvalytól eltekintve,
szárnyas ragadozót se látni túl gyakran. Ezek nem okozhatnak lényegesebb kárt. Sast, amióta
átvettem az erdészet vezetését, egyet sem láttam, s vörös vércsével is mindössze kettıvel
találkoztam. Gólyák viszont változatlanul nagy számban élnek errefelé. Talán a nyuszik
megfogyatkozásában lehet is némi szerepük, te mit gondolsz Köri?
– Azt, hogy lehet valami igazság benne mondtam. S lám valahol még a meteorológiának
is igaza lett, ugyanis szemerkél az esı…
Összeszedelızködtünk és hazaindultunk.
Tomi a gyerekeket terelte a terepjáró ponyvája alá, míg mi hárman Vilmos bácsi Lada
Combijával robogtunk a város felé. Mire a vasúti ırházhoz értünk, az esı megunta a halk
szemerkélést, és magabiztos kopogással verte az autónk üvegét meg az út menti bokrok
leveleit. Már kezdett sötétedni is. Egy-egy feketerigó kiáltott még valahol, aztán azok is
elhallgattak, és csak az esı dobolt az alkonyat küszöbén, de a dőlıút két oldalán nyíló
vadrezeda sárgája ki-kivillant a lassan ereszkedı homályból.
Maya fázósan bújt hozzám a hátsó ülésen.
Láttam, hogy Vilmos bácsi a visszapillantó tükörbıl egész úton figyelt bennünket.
Mire hazaértünk, már este volt.
Vilmos bácsi meghívta az egész társaságot vacsorázni a közeli vendéglıbe, de a gyerekek
inkább tejbegrízt kívántak, ahogy én készítem s kántálták kórusban: tejbegrízt akarunk,
tejbegrízt akarunk!!, így aztán Tomi segédkukta segítségével fıztem egy fazék mazsolás
tejbepapit, ujjnyi vastagon megszórva cukros kakaóval s megbolondítva egy-egy kanál
barackdzsemmel…
Elmúlt éjfél is, de Mayáék nem jöttek még haza, hát lefektettük keresztfiammal a
gyerkıcöket, ahogy és ahova tudtuk, aztán kibontottunk egy üveg vörösbort és a délrıl
maradt gombapörköltet szépen beburkoltuk poharazgatás közben.

Folytatjuk…
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BECK ZOLTÁN
Szeretet

Nekem már pokol a mennyország,
ha nem szerethetek.
És a pokol is lehet mennyország,
mikor szerethetek!

Sirályok
Fotó: KEGLOVICH ANITA
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HOLÉCZI ZSUZSA
Éljenek a tyúkok!
Amikor többnapos rendezvényre megyek gyakran értetlenkednek, hogy a csoportnak
megrendelt ebédet vagy vacsorát miért nem eszem meg. Ennek oka, hogy a legtöbb
szállodában elıszeretettel adnak fıételként baromfihúst. De ugyanígy gondot okozok a
kórház dietetikusának is, hiszen a fogyókúrás program szinte teljes egészében a csirkehúsra
épül. Hiába minden érv, bennem olyan erıs az ellenérzés, hogy felnıtt fejjel sem vagyok
képes megkóstolni a mások által jónak tartott rántott csirkét.
A gyerekkoromat egy alföldi tanyán töltöttem, ahol természetesen a tehéntıl a disznóig,
csirkétıl a kacsáig mindenfélejószágot tartottak a szüleim és a nagyszüleim is. Ahogy nıttem,
nyaranta én vigyáztam a kiscsirkékre, hogy a gyepen – ahová ki voltak eresztve szedegetni –
közéjük ne csapjon a héja, vagy be ne szökjenek a mama veteményesébe kapirgálni. Azután
mikor nagyobb lettem, a tehenet is rám bízták: menten vele sokszor a tanyánktól jó messzire:
a dőlıút szélén legeltettem, közben kukoricacsıbıl babát törtem magamnak: a bajuszt hajként
befontam, úgy játszottam vele. Ott nıttem fel az állatok mellett, óvtam és szerettem ıket.
Nekem ez a munka, hanem játékot, szabadságot jelentett, hiszen közbe virágból koszorút
fontam, vagy anyukámnak árvalányhajat szedtem, és ha megpihentek, olvastam mellettük.
Ezek a jószágok részben az élelmet jelentették ott a tanyán, de bevételi forrást is. Hiszen
hajnalonként jött a tejeskocsis: egy lovas kocsi, ahol a bakon ülı bácsi mögött óriási
alumínium kannák sorakoztak, amibe anyukám a többi asszonyhoz hasonlóan a tejet ”leadta”.
Ezt bevitték a faluba, ahol nap, mint nap összeírták, ki mennyit adott le, és azt a következı
hónapban kifizették. Az ára az szerint alakult, hogy az idınként vett mintában hány
százalékos volt a zsírtartalom. De nem csak a tejet adtuk el, hanem idınként a kismalacokat,
vagy a nagyobb süldıket is elvitték a vásárra a nagybátyám lovas fogatával, sıt olyan is
elıfordult, hogy anyukámmal a városban lévı piacra vittük a gyümölcsöt, tojást, kiscsibét
vagy a tyúkokat eladni. Ha tyúkokat vittünk, akkor szegényeket vagy az apukám által telente
font füles kosárba tettük – a lábukat szorosan összekötve - vagy az általa eszkábált
tyúkketrecbe zsúfolva, biciklivel vittük ki a majdnem három kilométerre lévı vasúti
megállóba, ahol a vonat poggyászkocsijába feladva utaztak tizenhét kilométert. Ha a
ketreccel mentünk, akkor anyukám biciklijét is feladtuk a vonatra, mert a kisvonat
végállomásától a piac több kilométerre, a város fıtere közelében volt. Én ilyenkor mindig
nagyon sajnáltam a tyúkhálós ketrecbe zárt, levágásra szánt jószágokat, hiába próbálta
édesanyám megértetni velem, hogy erre szükség van, hiszen mibıl lesz ıszre új ruhám, meg
szép iskolatáskám, ha ı nem adja el a felesleget. Én csak azt láttam, hogy az általam tavasz
óta szívvel-lélekkel ırzött és dédelgetett, szelíd jószágokat – melyek egyike-másika szó
szerint a tenyerembıl evett –most bezsúfoljuk egy szők ketrecbe, és tudtam: ha eladjuk, a
városi emberek majd elvágják a nyakukat. Zokogva mondtam az anyukámnak, hogy én
ezekbıl soha se lennék képes enni, hiszen ezek az én barátaim voltak!
Szóval így kezdıdött: a ketrece zárt jószágokkal, azzal hogy ezek után megmakacsoltam
magam, és tényleg nem ettem abból se, amit anyukám vagy a mama levágott vasárnap
ebédre. Már maga az a tény is, hogy azt a szerencsétlen jószágot miután kivérzett, forró vízbe
mártották – amitıl a tollnak borzasztó szaga lett, de könnyebben kiszedhetıvé vált –
elborzasztott, és nézni se bírtam. Anyukám megértett, és nem erıltette a baromfihús evést.
Mindig kitalált nekem valami más ebédet – mondjuk a csirkepörkölthöz készített nokedlibıl
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nekem tojásos nokedlit csinált, ha pedig sült húst ettek, elıvett a zsíros bödönbıl lesütött húst
(mivel a tanyán nem volt villany akkor még, a télen levágott disznó húsának egyik tartósítási
módja volt az, hogy a sült húst olvadt zsírral leöntötték, és az leszigetelte, így hónapokig nem
romlott el).
Az évek teltek, felnıttem – de az aprójószág sajnálata megmaradt bennem, és még a
férjem biztatására sem voltam képes megkóstolni az általa oly jónak tartott rántott csirkét.
Elkészíteni hajlandó vagyok – de persze csak a boltba vett, konyhakész baromfit. Mert azt,
hogy én valaha is elvágjam egy ilyen kis jószágnak a nyakát, tılem ugyan ne várja senki!

Tenger
Fotó: KEGLOVICH ANITA
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FÖLDESDY GABRIELLA
Túloldali fejfájás
Kinyílt az ajtó, és belépett. Nem volt semmi dolga ebben a teremben, mégis idejött.
Határozottan viselkedett, mintha tényleg dolga lenne itt. Pedig nincs. Mintha elvesztette
volna természetes ítélıképességét, józanságát, vitte a lába, nem tudta hová, csak ment.
Egyszer csak az irodaház állta útját, bement a fıbejáraton, senki nem kérdezte, hová megy,
mit akar. Így jutott el az emeleti teremhez, ahol a kilincset lenyomva, be tudott menni. Nem
volt bezárva. Leült egy székre.
Kilúgozott aggyal jött az utcán, nem mőködött az agya, csak rakta a lábait egymás után,
látta a körülötte lévı tömeget, jármőveket, épületeket, utcákat észlelt, de nem tudta, hol jár.
Zajokat is hallott, de csak tompán, az utcai zaj összemosódott a fejében, az arcok homályosak
voltak elıtte, semminek nem volt éles kontúrja. Eszméleténél volt, képes volt gondolkodni,
tudta, hogy ı maga létezik, csak azt nem tudta, hogyan került ide, honnan jött, és hová megy.
A helyzet végtelenül furcsa és elképzelhetetlen volt. Ha út közben valaki megszólítja,
kérdezi, faggatja, nem tudott volna válaszolni, még most is úgy érzi, nem jön ki hang a
torkán. Hatalmas esélye volt annak, hogy valaki beleköt, mentıket, rendırséget hív, és ı vagy
egy zárt kórházi osztályon, vagy egy rendırségi fogdában találja magát. De nem, ezt
megúszta.
Itt, ebben az üres teremben végig kell gondolni, mi történt, és mi következik ezután. A
blokkolt agy egyelıre nem kelt benne képzeteket. Mi történt valójában? Nem emlékszik
semmire. Nem éhes, nem szomjas, most nem érez fáradtságot sem, csak ürességet. Mintha
egy álom nem akarna véget érni. Az utóbbi idık álmaiban már odáig jutott, hogy félig
öntudatánál volt, és várta az álom végét, mert tudta, hogy álmodik. Régebben nem volt ilyen
élménye, az álom végig álom volt, és váratlanul jött a felébredés. Mintha már ezt is tudná
irányítani. És még mit? Nem képes emlékezni arra, mi történt vele. Most valaki kinyitotta az
ajtót. Beszéd hallatszik, de nem érti, mit mondanak, vajon neki szólnak, vagy beszélget az
illetı valakivel? Az ajtó ismét becsukódik, nem jött be az ajtón senki, már nem hall beszédet.
Ismét csönd van.
Különbözı neszek hallatszanak. Valamilyen bogár zümmögését lehet hallani. Járkálnak a
folyosón, egy távoli ajtó becsapódott, ingerült nıi hangot hall, de ez csak egy pillanat volt.
Most koncentrálni fog, és próbál hangot kiadni, hogy most tud-e beszélni, vagy még mindig
blokkolva vannak a hangszálai? „Én vagyok” Ennyit sikerült kimondani, és hallatszott is saját
hangja.
Vagyok, de nem tudom mióta és meddig. Voltam és leszek is, mikor lettem, most mi
vagyok, és mivé leszek? Vagy ki vagyok? Honnan jöttem? Hány év telt el, vagy csak hónap,
hét, esetleg pár nap, talán néhány óra, amióta nem emlékszem semmire? Ember vagyok,
esetleg robot, a robotnak nincs önálló tudata, mert csak programozott lény. Lehetek robot, és
emiatt nincsenek emlékképeim. Csak program fut bennem. Ez kibernetika, nem emberi
társadalom.
Ismét nyílik az ajtó, bejönnek, ezúttal ketten. Beszélnek hozzá, de csak a hangot hallja, a
beszéd értelmét nem fogja fel. Mintha kérdeznének tıle, de nem bír válaszolni. Pánik vesz
erıt rajta, hirtelen lecsukja a szemét, a szokásos menekülési útvonal: lecsukott szemmel nem
kell válaszolni. Beszédbıl felmentve. Egyre hangosabban beszél a két alak mellette,
szerencsére nem erıszakoskodnak, nem nyúlnak hozzá. Múlik valami felette, ezt hívják
idınek. De mennyi idı telik el vajon? Nem mozdul. Végre elmennek, ajtó becsapódik.
Reszketés vesz rajta erıt. Valami rázza a testét, ha állna, most mereven zuhanna a földre.
De ül, hátradıl a széken, karjai látszólag élettelenül lógnak két oldalt, már súrolják a földet.
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A szeme csukva, így is érzékelhetné a külsı világosságot, ám most sötétség borítja el az
agyát, minden fekete, irtózatos nyilallást érez a fejében. Hasogatást konstatál, késsel vágják
az idegszálakat, zubog valami folyadék a koponyán belül. Apró élılények mászkálnak a
fejében, csipkedik, eszik az agysejtjeit, sípol a füle, hiába szorítja mindkét tenyerét a fülére.
Nincs menekvés, zuhanás van, ırült fájdalom a fejben. Az eszméletvesztés csak részleges,
viszont teljes a cselekvésképtelenség. Hallja a saját földre zuhanását, percekig semmi nem
történik, tenyere még mindig szorosan tapad a füléhez. Teljes a sötétség.
Ajtó zajosan kitárul, hordágy, egyenruhás emberek megragadják. Egy zárt térben találja
magát, iszonyú hangos a sziréna, a motor hangja, ringatja a jármő. És lassan kitisztul, ami
eddig sötét volt, a zúgás még megvan, de elmúlt a fül sípolása, csökkent a hasogatás,
csipkedés az agyban. És lassan elıjönnek emlékképek, még nem világos, mikorról, de ezek
már hozzá tartoznak szorosan, jön anya, Bálint, a testvére, apa is elıkerül, beszélnek hozzá,
de nem érti. Hisz ık már meghaltak. Most jön felé Miklós kitárt karral, pedig már évekkel
korábban elhagyta a férfi, nem is beszélnek. Most hogy kerül ide? Most meg Lucát és Marcit
látja, veszekedı gyerekei is kétségbeesett arccal közelednek hozzá. İk meg már felnıttek,
nem kisgyerekek, hogy lehet ez?
Megint eltőnt mindenki. Az otthonát látja, a másfélszobás külvárosi lakását, hogyan jött
ez elı, a lakása, ami végre eszébe jutott. Mióta jött el otthonról? Mi történt, mi az, ami még
mindig nem jut eszébe? Hangfoszlányokat hall, kérdéseket tesznek fel, nem érti, nem is tud
válaszolni. Az lehet a gond, hogy nincsenek papírjai, ki fogja igazolni, ki viszi haza? Haza!
Hol van a haza, milyen haza? Mi a haza? Az a lakás, amiben lakik? De ı nem is lakik sehol,
tulajdonképpen hontalan. Vagy inkább egy ország a haza? Nem lehet ország, inkább olyan
emberek, akik összetartoznak. İ nem tartozik senkihez, sehová, elhagyták, ı is elhagyott
mindenkit, akihez valaha tartozott.
Aki nem tudja ellátni magát, az nem lakhat egyedül. Valakinek mellette kell lenni. Itthon
lenne már, hazahozták? Nem, ez biztos, nem a lakása. Úgy érzi, infúziót kap a karjába, ha
kimennek a terembıl, kitépi, legalább is akarja kitépni. Kitép, ez lehet a kulcsszó, valahonnan
kitépte magát, és elindult. Egy erıs férfikar szorította, fejbe vágta, nem is látta a férfit, csak
annyit érzékelt, hogy menekülni kell. Kitépte magát iszonyatos erıvel, rohant, de elfogyott a
talaj. És ugrott. Hová esett le, ez az, amit egyáltalán nem tud, nem ütötte meg magát. És
mennyi ideig volt ott a leesés után? Senkit nem látott, amikor szemét kinyitotta, és elindult.
Nem vették észre, nem látták, mi történt. Képtelen most megszökni, nincs elég ereje, hogy az
ajtó vagy az ablak felé elhagyja a szobát. Majd jön valaki, barátnı, vagy barát, rátalál és
idejön, beszél hozzá, mert ı megint nem tud beszélni. A másik oldalon is lehetne, az élet
utáni oldalon, hallott ezekrıl a beszámolókról. Akik visszajöttek, elmondták. Ott van már? A
fejfájása tovább enyhül, mintha vízmosás járná át a fejét. Jön valaki felé, nem ismeri. Aki jön,
mosolyog, beszél hozzá. Nagyon figyel, még nem érti, mit mond, de biztos, hogy hamarosan
meg fogja érteni.
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HABOS LÁSZLÓ
Éjjeli ima
Csapzott hajad fonja be vágyam,
s tartja szépséged tekintetem.
Felsóhajtok,
mint kagylóban a gyöngy, ha rátalálnak,
s rajzol lelkedre köntöst képzeletem,
szivárványszínekkel lágy ragyogást
és csendet csókolók égı szádra.
Az ajtót magunkra zárva
tövisekkel szaggatott lelkem kínálom.
Vedd el, s ölelj hajnalig,
és ölelésed legyen ma imádságom.
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:))
Kİ-SZABÓ IMRE
Kiváló vállalat lettünk!
Tóth Sanyi, ez a szıke, huszonkét éves srác, állást változtatott. A szomszédban lakó
Kecskés Feri csalta el erre a munkahelyre. Most már együtt jártak dolgozni, minden reggel.
Az üzemben, ahová elszegıdött ez a szomszéd fiú. a haverjával, jól érezték magukat, Tóth
Sanyi olyan anyagmozgató lett ebben az alkatrészeket gyártó üzemben. Teltek a napok, meló
volt bıven, néha még túlóráztak is, vagy éppen dupla mőszakot vállaltak. Talán már egy éve,
hogy itt dolgozott, amikor egy, májusi szombaton a cégnél, vállalati bulit rendeztek. A fınök
azt mondta: - Kiváló vállalat lettünk! Kaptak is egy kis jutalmat, mind a ketten. Volt nagy
mulatozás a nagyteremben. Kaja, pia dosztig. Igazán jó kedvel ettek, ittak. De aztán egyszer,
már jóval túl az éjfélen, vége szakadt a mulatozásnak, el kellett indulni, hazafelé. Na, itt jött
a bökkenı, ugyanis Tóth Sanyi barátja a Kecskés Feri, alaposan felöltött a garatra. Alig
tudott járni, nem bírták a lábai, mégis elindultak. Egymásba kapaszkodva rótták a hazafelé
vezetı utat. Félórai járás után Kecskés Feri lábai felmondták a szolgálatot, leültek az árok
partjára. Itt pihengettek, de tovább indulásra Kecskés Feri nem mutatott semmiféle
hajlandóságot. Már kezdett úgy kinézni, hogy a pirkadat is itt éri mindkettıjüket, amikor
Tóth Sanyinak jött az ötlet, hazaugrik egy talicskáért és azzal tolja majd haza.
Mondta neki: - Nem kelsz fel csak, ha én jövök! Csak Tóth Sanyinak kelsz fel,
megértetted?
Erre a válasz:
– Csak Tóth Sanyi barátomnak kelek fel!
– Rendben! – nyugtázta és elindul a talicskáért.
Jó háromnegyed óra telt el, mire visszaért. Kecskés Feri aludt, talán még horkolt is a
friss májusi füvön. Elkezdte keltegetni, mire a válasz:
– Nem kelek fel csak Tóth Sanyi barátomnak!
– De én vagyok az!
– Akkor sem kelek fel, csak a Tóth Sanyi barátomnak!
Ez a keltegetési folyamat a párbeszéddel eltartott vagy jó félóráig, mire olyan állapotba
került, hogy segítséggel, beleülhetett a talicskába.
A hazafelé vezetı út sem volt göröngyöktıl mentes. Kecskés Feri úgy elterült a
talicskában, mint a gyalogbéka. Keze, lába lógott, idınként leért a földre. Néha egy-egy
zökkenınél éles hangon elismételte:
– Nem kelek fel, csak Tóth Sanyi barátomnak!
Tóth Sanyi erre nem szólt egy szót sem, csak tolta a talicskát, benne a tehetetlenségig
elázott szomszédját. Arra gondolt, ahogy így elnézte:
– Ebbıl sem lesz ember, jó pár napig!
Másnap hallotta Tóth Sanyi, hogy a három szomszéddal arrébb lakó Mariska néni
újságolta az utcán:
– Maghalt a Kecskés Feri. A szomszéd hozta haza éjjel talicskával. Talán már el is
mentek a koporsóért.
A mellettük lakó Rozi néni felkiáltott:
– Dehogy halt meg, ott isszák a sört a sarki kocsmában.
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:))
VERMES GYÖRGY
Angolul,magyarul…
Students in an advanced Biology class were Diákok a haladó Biológia osztályban a
taking their mid-term exam.

The last féléves vizsgájukat tették éppen le. Az utolsó

question was, 'Name seven advantages of kérdés az volt, hogy „Nevezze meg 7 elınyét
Mother's Milk.' The question was worth 70 az anyatejnek!” A kérdés 70 pontot ért, vagy
points or none at all. One student was hard egyet sem. Az egyik diáknak nehézsége volt
put to think of seven advantages

abban,

hogy

hét

elınyt

He wrote:

Elkezdte írni:

1) It is perfect formula for the child.

1/ Tökéletes formula a gyereknek

2) It provides immunity against several

2/ Bizonyos betegségekkel szemben

diseases.

immunitást biztosít.

3) It is always the right temperature.

3/ Mindig megfelelı a hımérséklete

4) It is inexpensive.

4/ Gazdaságos!

5) It bonds the child to mother and vice

5/ Anyjához köti a gyereket és fordítva.

versa.

6/ Mindig elérhetı, ha szükséges

6) It is always available as needed

És ezzel a diák megállt, nem ment tovább.

összeszedjen.

And then the student was stuck. Finally, in Végül, nagy kétségbeesésben, még mielıtt a
desperation, just before the bell rang teszt végét jelzı csengı megszólalna, ezt
indicating the end of the test he wrote:

írta:

7) It comes in two attractive containers and 7/ Két vonzó tárolóban van és elég magasan
it's high enough off the ground where the cat a földtıl, hogy a macska ne tudja elérni!
can't get it.

Egy A+ jegyet kapott!

He got an A+.
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:))
NYAKÓ ATTILA
Kulisszák mögött
Két papucsállatka amıbázott a csap
tövén, míg alattuk késre száradt ketchup,
s fél csüggedt hurkabél, valahol dél iránt
lekozmált tepsiben várta a kézilányt.
Birsalmasörbettıl bambára részegült
gyümölcslégy körözött, majd zuhanórepült
a kompozíció bal alsó sarkába,
ott verdes azóta unottan, nagy kába
mozaikszemekkel. Pár néhai homár
páncélcsonkjainál egy snájdig svábbogár
épp lábait mossa. Asztalrésbıl társa
nézi. Készül a nagy összemászkálásra.
Közben az ötödik karika is meg lett,
a vesztes feladta, megy, osztódik egyet.
Tudják, a nyitókép, még a kezdı sorok
versünk elején, de hopp, a konyhasarok
árnyából egy cica! Mily kecsesen lépdel,
randevúra készül Egerentyőnével.
Bár ı még nem tudja, benn, a lyukban kajál.
Valaki csöngetett, jaj, csak nem a KÖJÁL?!

Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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FANTAZI
MÁNDY GÁBOR
Férj a dobozban
David Butler már hat hónapja volt távol. Az Amerikai Őrhivatal egy titkos programján
dolgozott. Julia, a felesége, jól tőrte az egyedüllétet, de már kezdett idegeskedni. Az elején
még kapott tıle üzeneteket, sıt, néhány alkalommal még videótelefonon is beszélhettek, de
egy ideje ezek az üzenetváltások is abbamaradtak. Próbált érdeklıdni, de mindenütt azzal
rázták le, hogy ne aggódjon, nincs semmi baj, de a szigorú biztonsági rendszabályok nem
teszik lehetıvé a kapcsolattartást. Ez a hírzárlat ideiglenes, néhány hétig, legfeljebb két
hónapig tart, utána visszakapja a férjét. És hosszú idıre. A NASA az ilyen projektek után
legalább tíz hónap szabadságot engedélyez.
Julia tehát várt tovább, egyebet nem tehetett.
Két hónappal késıbb megállt a házuk elıtt egy csomagszállító teherautó, a postás
becsöngetett, és az autóból kipakoltak egy jókora mérető dobozt. Egy régi, szekrény mérető
televízióra emlékeztetett, de a külseje fémbıl volt, tele gombokkal és billentyőkkel.
– Itt kell bekapcsolni – mondta a szállító, aláíratta az átvételi elismervényt, és távozott.
Julia nem értette a dolgot. Minek neki a televízió, amikor minden szobában van már?
De azért odalépett a készülékhez, és bekapcsolta.
Azonnal hátra is hıkölt. A képernyı elıször vibrált, majd kisimult, és megjelent rajta
David arca. Mosolygott, de ez a mosoly nem tőnt nagyon természetesnek.
– Helló, szívem! – mondta az arc.
Julia reflexszerően visszaköszönt, de nyomban el is szégyellte magát. Csak nem fog egy
tévével társalogni?
– Hogy érzed magad, drágám? – folytatta az arc. – Biztosan meglepıdtél, nem ezt
vártad, de remélem, hogy elıbb-utóbb hozzá fogsz szokni.
– Mivel nem kapott választ, az arc folytatta: – No! Talán valami baj van?
Julia még mindig csak bámult. Annyira megzavarodott, hogy jobbnak látta, ha
kikapcsolja a készüléket. Az arc azonban észrevette a mozdulatát, és közbeszólt:
– Na, ezt nem kell elsietni! Akkor hogy beszélgetünk? Azóta élek, hogy bekapcsoltál.
És nem szeretnék másodszor is meghalni.
– Másodszor? Ezt nem értem.
– Engedd meg, hogy elmagyarázzam! De elıtte ülj csak le! Arra a székre, ni!
– Te látsz engem? – kérdezte Julia.
– Látlak. És nagyon örülök annak, hogy újra láthatlak. Ennyi idı után!
Julia leült. Állni nem is tudott volna, mert elgyengült a lába, és összebicsaklottak a
térdei.

100

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

– Jaj, vigyázz, nehogy mellé ülj! – mondta az arc aggodalmaskodva.
Aztán a doboz beszélni kezdett. Elmesélte, hogy milyen munkát végeztek a földi
bázison, hogyan lıtték fel ıket, és hogy következett be az a baleset, amely következtében
David elveszítette mindkét lábát. És ami miatt sokáig nem tudtak leszállni a Földre a mentıexpedícióval, hiszen a robbanás tönkretette a zsilipelı szerkezetet. Emiatt egy új modult
kellett felküldeni, de azt még elıtte le is kellett gyártani, a szükséges módosításokkal.
Aztán David egészsége rohamosan romlani kezdett, annyira, hogy a Földre való
visszatérése is kérdésessé vált. Ekkor David arra gondolt, hogy ha már soha életében nem
találkozhat a feleségével, akkor legalább összeállít maga helyett egy robotot. Az őrhajón
található számítógépes alkatrészekbıl olyan berendezést készített, amely a lehetı legnagyobb
mértékben át tudja venni az ı tudását és személyiségét.
Itt Julia felállt, és készített magának egy viszkit jéggel. A doboz addig hallgatott.
Amikor Julia visszaült, a gép folytatta.
Elmesélte, hogyan olvastatta el a géppel Julia leveleit, a saját könyveit és feljegyzéseit,
tudományos dolgozatait, a világhálóról összegyőjtötte az összes kép-, hang- és videóanyagot
magáról, Juliáról, a közös életükrıl, és mindezeket egy mesterséges intelligencia-mővelet
keretében összegyúrta. Mindent megosztott a géppel a feleségérıl, azokat a finom részleteket
is beleértve, amiket csak az tudhat róla, aki együtt élt vele. Végül a saját agyának
információit is átmásolta, bár néha gondok voltak az értelmezésükkel. A többit a gép állította
elı, a meglévıbıl a hiányzó részleteket is kikövetkeztetve.
Mindez valósággal lezsibbasztotta Juliát.
Az arc beszélt: – Tudod, én most is ugyanúgy szeretlek téged, mint régen. Sıt, talán
jobban is, hiszen csak a veled való kapcsolat ad értelmet az életemnek. Addig élek, amíg te
életben tartasz. És ugye te is szeretsz?
– Persze, hogy szeretlek – mondta gyorsan Julia. – Bár sosem gondoltam volna, hogy
egyszer majd egy gépnek mondom ezt. Lehet-e igazán szeretni egy gépet?
– Ez egy érdekes kérdés. De amikor szeretünk valakit, akkor vajon a külsejét szeretjük?
A ruháját, a cipıjét, esetleg a vagyontárgyait?
– Ne a ruhával meg a cipıvel gyere! – csattant fel hirtelen Julia, olyan hangon, mint aki
közel áll egy hisztériarohamhoz.
– A testre gondolsz?
– A testre is. Tudod te, hogy milyen szép tested volt?
– Hogyne tudnám. Ilyen – mondta a hang, és a képernyın megjelent egy régi fotó,
valamelyik nyaralásukról.
Julia lélegzete elállt. Valóban. David pont így nézett ki. Sportos, csinos, megnyerı.
Nem is tudta elképzelni lábak nélkül.
– Én nagyon szeretlek – folytatta a hang, és a képernyın megint a kinagyított arc jelent
meg. – Mit nem adnék, ha megölelhetnélek!
– Hát ez most lehetetlen. Hogy egyebekrıl ne is beszéljünk.
– A szexre gondolsz?
– Arra is. A kedvességed a régi. De a testnek is megvannak a maga igényei.
– Tudom, szívem. Ha szeretsz, megmutatnád magad nekem meztelenül?
Juliának ez nagy gondot okozott, de rávette magát, és levetkızött a gépnek.
A képernyın abban a pillanatban megjelent a teste, mintha tükörben látná magát.
– Ó, még mindig olyan gyönyörő vagy! – kiáltott fel a hang. – Egészen beindultam!
A képernyın ekkor David jelent meg, ı is meztelenül, deréktól lefelé. Lehetett rajta
látni, hogy tényleg beindult.
– Hát ezt hogy csináltad? – kérdezte Julia. – Tudtommal nem volt ilyen filmünk.
– Ez már a mesterséges intelligencia dolga – magyarázta a férfi. Akkor a képernyın
megjelent a kettıjük meztelen teste, és a két kép lassan közeledni kezdett egymáshoz.
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Majd a férfi megkérdezte:
– Szerelmeskedni is akarsz?
Julia némán bólintott, de ennek nem is volt tudatában.
– Erre is van megoldás – mondta a hang. A doboz alsó részén kinyílt egy ajtó, és belıle
olyan hengeres csı kígyózott elı, mint amilyen a porszívóknak van.
– Feküdj ide, kedvesem, hogy elérjelek! – mondta David, miközben csábítóan
mosolygott. Aztán az arcot megint a nemi szerve váltotta fel, ezúttal premier plánban, készen
a behatolásra.
Julia egészen elkábult ettıl. Lefeküdt a doboz elé, odanyúlt a hengeres csıhöz, és
bedugta. A csı beljebb és beljebb hatolt, majd lassan elkezdett mozogni. Julia behunyta a
szemeit, és csakugyan olyan érzése volt, mintha a férje feküdne ott, a combjai között. A
doboz is lihegett, különbözı hangokat adott ki, és amikor Julia felpillantott, David arcát látta,
a szerelem extázisában. Lassan elmúlt a feszélyezettsége, egyre jobban beleélte magát, és a
sok hónapos koplalás után felért a csúcsra.
A lökdösıdés lassan leállt. A monitoron a férje biztatóan mosolygott és pihegett.
– Jó volt? – kérdezte az arc.
– Nagyon – válaszolt Julia.
– De azért nem bánnád, ha folytatnánk?
– Nem – vágta rá Julia, és már nem is csodálkozott magán. Egy pillanat alatt újra
beleélte magát. A henger ugyanúgy mőködött, mint az elıbb, s a mővelet most is
orgazmussal ért véget.
– Csodálatos vagy! – mondta Julia. – De te így nem tudsz kielégülni. Vagy arra is van
valamilyen algoritmus?
– Én attól elégülök ki, hogy téged nézlek. Imádom nézni az arcodat szerelmeskedés
közben.
(Itt be kell szúrnunk egy mőszaki magyarázatot. A gépnek természetesen nem lehetnek
érzelmei, de David kidolgozta, hogy amikor örülnie kellene, akkor a rendszer észreveszi,
hogy minden klappol, és ettıl az egész rendszer hımérséklete átmenetileg megemelkedik
néhány századfokkal, A doboznál ez helyettesítette az örömet. És akkor már életbe léphettek
a boldogság és az öröm idején aktiválandó kifejezések és gesztusok.)
A képernyın megjelent az egész jelenet, olyan valósághően, hogy Julia szégyellte
nézni. Látta az arcát az izgalom növekvı hullámaiban, és végül ahogy elsimulnak a vonásai.
Utólag is nagyon izgalmas volt.
Így teltek a napok. Amikor nem szerelmeskedtek, akkor csendesen beszélgettek. Julia
mesélt a magányosság hónapjairól, az aggodalmairól, a társ hiányáról, David pedig arról,
hogy a balesete után, illetve a betegsége súlyosbodása után lemondott a feleségével való
találkozásról, és már csak ez az ırült projekt tartotta életben. Folyton újabb és újabb rutinokat
és szubrutinokat dolgozott ki, hogy a gép a felvett, illetve a bejövı audiovizuális jeleket valós
idıben tudja értelmezni, és hogy hihetı válaszokat is tudjon adni rájuk.
– Csak egy dologgal nem tudtam mit kezdeni – vallotta be David. – A szagokkal. Pedig
a tested illatát is szörnyen imádtam.
Julia elérzékenyült. Igen, eszébe jutott, mennyire szerette a férje szimatolni ıt, elıl is,
hátul is, és már ennyi is elég volt neki ahhoz, hogy az ágyban kössenek ki.
– Kár, hogy nem csináltál nekem gyereket – mondta Julia szomorúan. – Így nincs, aki
tovább vinné a génjeidet.
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– Ezt is megoldottam – mondta David. – A henger mellett van egy kis tartály, amiben
fagyasztva ott a spermám. Két adag. Csak azt a gólya jelő gombot kell megnyomni, és
mindjárt be is töltıdik a hengerbe. A szerelmeskedés alatt felenged, és amikor ezt a másik
gombot, itt, megnyomod, akkor beléd préselıdik.
Julia elámult.
– És ha nem fogan meg?
– Akkor ott a másik adag.
– Te aztán mindenre gondoltál – mondta Julia.
– Tudom, mennyire szerettél volna egy kisbabát.
– Pedig nem is beszéltem róla.
– Kitaláltam. Meg egy beszélgetıs csoportban az interneten elolvastam a
hozzászólásodat.
– Hő, te aztán mindent tudsz rólam.
– Csak azt, aminek valamilyen nyoma maradt. Aztán ott volt a chicagói utunk.
Sétáltunk az utcán, jött velünk szemben egy fiatal anya, babakocsival. Te utána fordultál, és
egy nagyot sóhajtottál.
– Azt is észrevetted?
– Valahol az agyam egy rekeszében megmaradt. És amikor áttöltöttem a tudatomat, az
is átment. De kép nem maradt róla.
Julia csak ült a székében. Ezek a dolgok annyira elöntötték, hogy moccanni sem bírt.
– Mi van, szívem? – szólalt meg a gép. – Helyi idı szerint már délután 6 óra 25 perc
van.
– Ezt is tudod?
– Beépítettem a mőholdas szinkronizáló rendszert. Kelj fel, és vacsorázz meg. Nem
bánnám, ha elıttem ennél. Azt is szeretem nézni, ahogy falod az ételt.
Julia elpirult.
– Ezt is megfigyelted?
– Hát persze. De egy vasárnapi videón is rajta van.
A képernyın megjelent egy három évvel ezelıtti felvétel. Julia nagy falatokban nyeli a
hot dogot, és közben nevetgél.
– Már nem eszem ennyire malac módjára. Hol találtad?
– A családi felvételeket még elutazásom elıtt átmásoltam egy adathordozóra, és
magammal vittem. Hogy a távolból is láthassalak.
– Igen? Nagyon ügyes vagy. Akkor tényleg készítek magamnak valamit, és behozom.
Kár, hogy te nem tudsz velem enni. Vagy ... ne dugjalak be a konnektorba?
– Nem, köszönöm. Saját belsı áramforrásom van. Izotópos. És még kilencven évig nem
fogyok ki az energiából.
Egy nap Julia meghívta a közös barátaikat, hogy ık is üdvözölhessék a nagy útról
visszatért férjét. Nem titkolta el elıttük a körülményeket, úgy hogy kíváncsian várták a
találkozást. A férj a dobozban egy rendkívüli eset volt, mindenki látni akarta, hogy hogy
mőködik a dolog.
Csöngettek, Julia ajtót nyitott, és a vendégeket leültette egy kanapéra, a csodadoboz elé.
David mindegyiküket felismerte. Egészen jót beszélgettek, felemlegették a közös emlékeiket.
Ezek némelyikére David nem tudott visszaemlékezni, nyilván agyának egy eldugott részén
ırizte ıket, és emiatt nem kerültek át a mesterséges agyba. Viszont tudott olyasmit is róluk,
amit a világhálóról szerzett, és amit szerettek volna elhallgatni egymás elıtt. David észrevette
a kínos arckifejezésüket, és ezeket az adatokat azonnal törölte az adatbázisából.
A vendégség utáni napon érkezett meg a Hivatal értesítése arról, hogy David Butler a
haza bátor szolgálatában életét vesztette, és hogy az emlékét örökké megırzik.
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Julia felolvasta a levelet, és azt mondta:
– Most haltál meg hivatalosan.
David nevetett.
– Szerencsére még idıben átplántáltam magamat ebbe a dobozba. Folytathatjuk az
életünket, még a házas életünket is, csak egy kicsit másképp.
***
Itt megszakítjuk a történetet. Juliának második kísérletre sikerült teherbe esnie. A
terhessége alatt David végig biztatta, áradozott a szépségérıl, és hogy mindent milyen
ügyesen csinál. Amikor fájdalmai voltak, vigasztalta, és még a káromkodásait is átvette, hogy
imponáljon neki.
Julia egy aranyos kislánynak adott életet, akit Dorának neveztek el (ez annyit tesz:
„Isten ajándéka”). Dora szépen fejlıdött. És ahhoz is gyorsan hozzászokott, hogy az Apuci a
dobozban van. Hallgatta a meséit, nézegette a régi videófelvételeket, milyenek voltak a szülei
az ı megszületése elıtt. David megmutatta a kislányának a világ csodáit, a tengereket,
hegyeket, állatokat és növényeket, a Földet a világőrbıl és hasonlókat. Dora rajzolt neki, és
elénekelte a gyerekdalokat, amiket megtanult. Lefekvés elıtt pedig mindig odament hozzá, és
csücsörített a szájával. A képernyın akkor David arca is csücsörített egyet.
– Szép álmokat, gyönyörőségem, te Isten ajándéka. Aludj jól!
...

https://mandyrodalom.blogspot.com/2019/06/ferj-dobozban.html

__._,_.___

104

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2019. IX. évfolyam 3. szám

HALÁSZ ERZSÉBET
Évforduló-keringı
Anna rémülten állt az anyakönyv-vezetı elıtt, jobbra-balra ugrált a tekintete, hogy tudna
elmenekülni. Most tudatosult, hogy ı ezt nem akarta, pontosabban éppen hogy akarta, csak
nem Tiborral. Hanem Zolival. Viszont Zoli nem akarta a házasság kötöttségét, Tibor meg
pont ezt akarta.
Ekörül járnak Anna gondolatai, miközben a kelkáposztát kavargatja. Mert ugye nemcsak
Tibor felesége nem akart lenni, de fızni aztán végképp nem. Úgy teltek Anna napjai, mintha
valaki mással történne mindez. Pár nap után mondja Tibor, hogy nem akar a munkahelyén
ebédelni, fızhetne valamit Anna. – Mit szeretnél, kérdezte Anna, de a válasz mindegy is,
mert semmit nem tudott fızni. Ám olyan meglepı választ kapott, hogy a nemleges válasz
helyett csak kérdıen nézett rá. Mert a férj szokatlanul szelíden elrebegte: kelkáposzta
fızeléket. Ki hinné, hogy van olyan ember a földön, akinek ez a vágya, gondolta Anna – , és
nem bírt rárivallni, hogy szó sem lehet róla. Két okból: várakozóan, szinte alázattal nézett rá,
nagy barna szemekkel, másrészt fogalma sem volt e vágyott étel elkészítésérıl. Szóval, nem
tudott nemet mondani, annyira meglepıdött. – Jó, mondta, meglesz.
Lassan valami megváltozott köztük. Tibor mogorva arca megszelídült valahogy, a zordon
hangja is inkább zengınek, férfiasabbnak tőnt. Anna pedig elszaladt a nıvéréhez, hogy
avassa be a kelkáposzta fızelék elkészítésének titkaiba. Meglepıdött, hogy milyen egyszerő,
de azon talán még jobban, hogy milyen odaadással látott hozzá.
Valahogy élni kezdett egy közös hullámhossz irodalomban, zenében, mővészeti ágakban.
Hosszú beszélgetésekkel szakadtak fel fájdalmak, csalódások.
Anna most végigpásztázta, újra élte gondolatban a 40 évet, mert július negyedike van.
Ám egyszer csak megállt kezében a fakanál. A rádióban felcsendült az Évforduló-keringı,
mintha csak folytatása lenne a közös életüknek. Mert minden évben, ezen a napon , a
házassági évfordulójuk napján, meghallgatták.
Talán nem is a rádió, az Ég sugározta most…

„Szeressétek ezt a kislányt”
Így mutatott be új iskolámban a tanító néni.”İt küldte régi iskolája a csillebérci táborba,
mint legjobb tanulót”.
Ahogy most, sok évtized múltán felszálltam a kis piros vonatra, Csillebérc megállónál
peregni kezdett a film: mikor elıször megláttam Budapestet. Az esti káprázatos fényekkel, a
budai hegyekkel (Bács-Kiskun megye tanyavilágából jöttem, nevelıszülıktıl).
Felnıttként is bárhol jártam a világban, mikor felragyogtak Budapest fényei, éreztem:
hazaértem.
Sokszor gondoltam is, hogy talán csak azért utazunk, hogy ezt – a világon sehol máshol
nem érezhetı hazatérés-élményt átérezhessük…
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HORVÁTH–HOITSY EDIT
Akit a múzsa
Akit a múzsa jól nyakon csapott
– közelrıl lát az csillagot-napot –,
és ír, csak ír – s feled csapot-papot.
Az eget lantnak – s nem bıgınek – véli:
saját dallamát azon keresgéli,
és nem kímélve magát s másokat,
életmővet gyárt – többet, mint sokat!
Jó Rosinante-ját Pegazusnak nézve
nógatja: „Hé! – a Nemtık közelébe!”
Szárnyalna az, de csak biceg szegény;
babérja kornyadt, habókos legényt
cipel a hátán, kit sok szép erény
díszít, csak egy nem: a tehetség!
Az nincs neki. Mégis ágál, hogy tessék.
Csak dallna-dallna – s cirpeg, mint kabóca;
spiritusz fogytán füstöl a kanóca.
Himpókos lábú paripája egy nap
a kocogással, ügetéssel felhagy;
hátára fordul – lábai az égnek,
s megadja magát a bús békességnek…
Szép asszonyság!
Testvérek közt legszebb!
Csókolj-ölelj, ha abban telik kedved;
de – kérlek! – szokjál le már egyrıl-másról!
Többek között a nya-kon-csap-ko-dás-ról!
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BİSZE ÉVA
Ugyanazt álmodtam…
Ugyanazt álmodtam, megint és újra,
vitt a képzelet vándorútja…
négyszárnyú ajtó a másik szobába,
vastag függöny vont árnyékába
egy mozdulatlant, majd felsikított
valaki, ajtó tárult, átmorajlott
rajtam a szél. S nagy bakancsok
tapodták a féltett szınyeget, harangok
kondultak, hajnalt jelezve,
anyám reszketve, megfélemlítve
tárta szét karjait,
hogy nincs már senki itt…
Fojtott sikolyom életre kelt,
vele az egész lakás betelt…
Óvakodva vert föl szívem,
Csupa rettegés gyermek-hitem…
Óh, a sok puska! – vállon függve,
talán nem tör az életünkre…
Mindegy kit keresnek, ki után nyomoznak,
a háború vége, a dolgok tornyosulnak,
Álmom oszlóban, valóság ölel,
mégis a múlt, itt van, közel…
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PAYER IMRE
BIKACÍMER
Fekete bika vörös pajzson
két arany szarvával
alanti éj-sötét figyelı tőfénye.
Dorongja kíméletlen nyomul.
Adományoz égit. Az is föld.
Keret és címer vonaglik.
Csillagtalan éjtömbbıl
csillagos szőz-fehér heroldos
vulkánja dübörög.

VERASZTÓ ANTAL KÁROLY
Leselkedı, ceruzarajz, 21x29,7 cm
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BAK RITA
Arcod a sötétben
Tollak a szemöldökökön és a kristályokon, édes
és keserő narancshéjak íze a szádon.
Leheletnyi likırnyom ajak szögletében.
Nyelved hegyén édes aromák,
soha nincs elkenıdve a rúzsod.
Mindig máshol látod magad,
mint a többiek.
Mindig úgy érzed:
orchidea vagy.
Egy éjszaka úgy érzed:
feminin vagy.
Égetett, fehér bıröd a feketeségben.
Ujjaid érzik frizurád puhaságát,
szerelmed értelme
messzeveszik a sötétségben,
lépéseid elérik a távolságot.
Szemed felpattan az éjszaka közepén,
s azt mondja :
– Legyél értékes tárgy te, önmagad.
Fehér elegancia,
csendes akarat
jelenik meg arcodon,
fehérlik
arcod a sötétben.
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BÁRDOS LÁSZLÓ
A mai nap, a másnap
Változatok Mallarmé szonettjére

A szőz, a szertelen — ma épp övé a név.
Az éj roncsaiból próbál magasra szökni,
s megállni fönn, amíg csak részeg szárnya gyızi:
a tóra rá nem ér, elhordja néma év.

Mit nekem? Átölel — mondjuk — a nap, a jég
— máris elvált a rím —, s bizton leköti foglyát,
s viszont belém szorul a nagy változatosság;
én azt fojtom, ami tılem várta terét.

Daloljak, míg nyakam rázza agóniámat?
Világszínházamon belül éjjel cikázhat,
de havon, tollamon keringve vak a szem.

İ a hó, tolla csak maga számára csapda:
hogy maholnap a test biztos célpont legyen,
magát más nap elé megvetın odatartja.
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*
Olgában elindult valami változás, aminek egészen kis részlete volt ez az éjszaka, sokkal
több, és keserőbb tapasztalatok ıröltek benne. Elfáradt, belefáradt önmagukba, a majdnem
hiába való bizakodásban, a vidékbe. Több mit egy évtizede éltek már falun, Péter betegsége
valamennyire stabilizálódott, de még csak átmeneti javulás sem volt várható. Egy-egy évente
bekövetkezı romlási szakasz után nem volt visszaút. Csak épp az, hogy el kellett fogadni a
jelen állapotát, és meg kellett tanulni azzal élni, ahhoz alkalmazkodni. Nemcsak Péternek,
neki és a gyerekeknek is. Mikor Péter valamennyire jobban lett, Olga apja agyvérzést kapott,
ı volt az, aki eddig segített nekik, mikor Péter ágyban fekvı volt, s az örökmozgó öregember
most meg szinte tehetetlenné vált. A két beteg férfi görgette a napokat, míg Olga munkában
volt, Péter igyekezett erejéhez mérten ápolni az öregembert, felügyelte a gyerekeket. Így
ment ez az öreg haláláig. Furcsa módon abban az évben Péter betegsége nem romlott, mintha
még a baj is „tudta volna”: most nem jöhet elı.
Olga eleinte örült az új barátoknak, a szomszédokon túl lesz férjének társasága, akikkel
beszélhet az álmairól, politikáról, járhat velük kövezni. De Lajos csalódást hozott.
Szaporodtak a viták a házaspár között, mindenféle csip-csup, máskor szóra sem érdemes
dolog miatt. Olgában egyre gyakrabban felmerült: vissza kéne költözni Pestre. Már szólt is az
albérlınek, hogy belátható idın belül szükségük lesz a lakásra. Csak épp Péterrel nem tudott
errıl beszélni, mert mikor elkezdte volna, a férfi hirtelen vitát kavart, és az elvitte a
beszélgetés irányát, akkor úgy tőnt volna, ha bejelenti a szándékát, mintha a pillanat dühében
tenné, amit aztán nem lehetne komolyan venni. Csupán egy alkalommal mondta ki:
– Elég volt a faluból. Nem bírom tovább ezt a bejárást. Neked sem tett annyira jót a falusi
élet, hogy itt kéne élnünk. Menjünk vissza! – ezen Péter megütközött, valahogy nem érezte az
összefüggéseket.
– El akarsz hagyni? – jött a kérdés, és megkezdıdtek a szokásos féltékenységi jelenetek.
– Menjünk vissza! Még jó, hogy megtartottuk a lakást. Legalább mindkét gyerek otthon
lakna velünk – utalt az idısebbik fiúra Olga.
A férfi hallgatott egy ideig, majd tehetetlen düh fogta el.
– Akár nélkülem is visszamennél? Képes lennél rá? Magamra hagynál? Ezt velem meg
lehet tenni? Látom, ezt meg lehet tenni.
Ezzel ennyiben maradt a dolog. Olga várt. Péter gyakran szorongott, még több gyanús
jelet vélt felfedezni az asszonyban, már az is gyanús volt, ha hamarabb ment fodrászhoz, mint
szokta. İ maga sem változott, úgy hitte, jól van, ahogy van. Gyötrıdött, kételkedett, gyakran
megszemlélte magát a nagy álló tükör elıtt; amit eddig is tudott saját kinézetérıl, az most
még jobban lehangolta.
– Vajon mért is szeretne egy nı egy ilyen nyomorult alakot? Egy torz kérdıjellé sorvadt
habókost. Egy dilis álmodozót – sorra jöttek elı a gondolataiban az egyre durvább szavak
*

azonos címő színdarab regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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testi állapotáról. Néha felordított:– Te hülye! Te nyomorék! Hát kinek kellesz te? – s mikor
lecsillapodott, eszébe jutott az asszony, aki így is szereti, aki elfogadja az ı szerelmét. A
nyomorék szerelmét. Nem zavarta ki a közös ágyból. Igaz, most már kezd elege lenni…
– Nyomorék – ismételgette magában.
Lehangolt lett. Utálta eltorzult testét. Hiába az értelmes beszélgetések, könyvének
megjelenése, a versei…, minden hiába. Még felöltözni sem tud, mert az összes ruhája úgy áll
ezen a nyomorult testen, mintha ráhányták volna. Egyszerre érezte a szóban a rádobálást és a
tényleges rókázást. Se cipı, se ruha nem illik rá. Legyintett. Értelmetlen az egész.
Számtalan vívódása során lassan kezdett távolodni Katától. Mikor észrevette, elégedetten
nyugtázta:
– Legalább nem vallottam neki szerelmet. Megkíméltem mindkettınket egy bizarr
helyzettıl, mert mit is mondhatott volna? – de közben járt az agya, és nem feledte el, hogy
Lajos azért veszélyt jelent az ı ideáljára, ahogy az utóbbi hetekben kezdte nevezni, mióta
távolodott tıle.
Ahogy távolodott a Kata-féle fellángolástól, ismét egyre jobban érezte, hogy Olgát
mennyire szereti, még akkor is, ha közbejönnek ilyen kifelé vágyakozó periódusok. Felfelmerült benne, hogy Olga még képes lesz elhagyni, ha túlfeszíti a húrt. Teljesen abbahagyta
a pálinkázást, hiába jött már naponta Lajos, és hozta a szeszt, vagy hívta a kocsmába, nem
ivott vele. Néhány hét józanság után szabadnak érezte magát az italtól, már-már Katától is.
Ismét Olga lett a központ, s mikor hosszú, egyedül töltött napjai közben hirtelen rátört a vágy,
már nem a barátnıje, hanem az asszony jutott az eszébe.
A kocsmában ültek, ami inkább valami klubfélének, társasági központnak számított a
faluban, Lajos egy feles töményt ivott, ı meg kávézott. Hallgattak. Mostanában gyakran állt
be a csend a barátok közt. A szomszéd asztaloknál ülık beszédét figyelte, egy társaság a
szerelemrıl, a szexrıl beszélt, és csak egy-két rendkívül durva szót használtak a testiséggel
kapcsolatban. Ismerték egymást a beszélgetıkkel, mikor azok koccintottak, ráemelték
poharukat a többi jelenlevıre is. Péter fellelkesült. Voltak már szép számmal erotikus
novellái, és voltak durván pornók is, mert Lajossal ilyen írásokat is kicsaltak egymásból.
Mikorra indultak hazafelé megérett az elhatározás. Nehézkesen állt fel az asztal mellıl, ismét
fájt a dereka, sugárzott a combjaiba, a mozdulatok is fájtak, mordult valamit, hogy hova
legyen ez a betegség. Majd megszólalt:
– Ez a férfiak szégyene, hogy a szexrıl csak pár szót tudnak, és mindig azt mondják –
mondta Lajosnak, amit persze mindenki hallott köröttük.
Tudták, hogy van ennek a fickónak egy regénye is, irkál ez mindenfélét, azt azért nem
tudták, mit irkál, talán nem is érdekelte ıket. De az jól esett nekik, hogy van a faluban egy
íróféle, akivel személyes ismerısök. Várták hát, mit fog még mondani.
– Írok egy erotikus regényt, és megmutatom, hogy erre milyen sok szó van a
nyelvünkben! Megírom!
Péter hamarosan elkezdte írni a beígért új regényt. Mintegy melléktermékként sikeredett
néhány vers is, az egyik Olgának.
Azért még elı-elıjött a legutóbbi lángolása is, nem múlhatott el az sem teljesen. Ahhoz
több idı kell. Felvillant Lajos is, hogy most majd aztán rá fog hajtani a nıre. Még mindig
féltékeny volt Katára, egyre távolodón, Olgára folyamatosan, és mostanában egyre erısödın.
Egy hajnalban lejegyzett pár sort: Rózsám, viruló rózsám… / illat, vágy, fény, szép napom – s
közben elképzelte Kata arcát, amint ezt olvassa. Amilyen hirtelen jött ez a pár szó, úgy hıkölt
meg tıle, hogy már megint belesodródik a lehetetlenbe. Eltépte a papírt. Ez a rózsa neki sose
virult, és nem is fog, ráadásul ez a két sor is beigazolta: ı is képes lenne rá, és most írt is két
sor giccset –, pont olyat, amitıl viszolygott, mikor hasonlót olvasott –, nem sok kellett hozzá,
csak ez az öngerjesztett fellángolás, amitıl elborult az agya.
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Megriadt önmagától, és attól a felismeréstıl, hogy ha nem lesz ura kósza gondolatinak, ha
nem tiltja meg magának ezt a vágyakozást, úgy ez a Kataféle lángolás szét fogja szaggatni a
biztosat, Olga iránt érzett szerelmét és szeretetét, a családot. A nyugalmat, szeretetet, amit az
asszonytól kap, aki mellette maradt ebben a betegségben is. Míg ezen tépelıdött, az is
hirtelen teljesen világos és egyértelmő felismerése lett, hogy mindkettıbe szerelmes, változó
intenzitással, most inkább az új a nagy tőz, de a régi sem hunyt ki, az is ott parázslik,
idınként fellobogva. A két nı iránti érzelmei nagyon hasonlók, még a vágy is, amivel
hozzájuk közelít. Igen. Mikor Olgát megismerte, akkoriban elcsodálkozott önmagán, hogy ha
rá gondolt, és szinte állandóan rá gondolt, nem csak a majdani szeretkezés jutott eszébe, nem
csupán a nı széttett lábának, kitárulkozásának mindent felülmúló vonzása, ahogy eddig a
korábbi udvarlásai során, ahol ez a testrész volt miden nı, az egész nık által képviselt világ
lényege, szinte az arcuk helyett jutott eszébe, vagy épp azt elfedve, átfedve. Olga… vele ez is
ott volt a gondolataiban, de nem legelöl. Talán akkoriban ért be a felnıtt férfikorba. Az elsı
helyen Olga arca, szeme, szavai, személye állt, és valahol felajzón, zaklatón, mégis távolabb
a testiség. Mikor eszébe jutott, fıleg a szavaira, a gondolataira volt szüksége, és szinte ez
ismétlıdik a jelenben, ebben a néha már-már korlátozhatatlanná váló, beláthatatlan nagyságú
örvényeket keltı, mégis egyoldalú érzelemben. Ráébredt, hogy bármennyire vágyik
önemésztı-visszatérıen Kata figyelmére, ez a vágy tükörképe annak, amit akkor érzett, mikor
Olgával találkozott. Amit mégis meg kell valahogy fékeznie, hiszen ez már nem egyedüli, ott
van mögötte a másik, a felesége, a fiai, akikkel összetartozik.
A világ eredete – villant eszébe Courbet festménye, mintegy az elızı gondolatsor
folytatásaként, amitıl, mikor elıször látta vagy húsz évvel ezelıtt, megdöbbent, és elsı
reakciója az elutasítás volt. Az a kedves tanára mutatta meg ezt a képet diákjainak rajz órán,
ami inkább volt mővészettörténet óra, mint rajz, aki megszerettette vele a matematikát, talán
az írást is, hiszen ez a felnıtt volt az elsı, aki elolvasta, komolyan vette zsenge veseit,
rövidprózáit. Az akkori döbbenet eltartott jó sokáig, osztálytársaival nevettek, lekezelıen
viccelıdtek is rajta meg a tanáron, hogy az már biztosan öregszik, ha ezt a képet elıvette.
Aztán késıbb, fiatal felnıtt fejjel átcsoportosultak benne az értékek, s ha eszébe jutott a kép,
már hitte is, hogy ez az, ami kifejezi a szerelem, a lét, a születés, a halál, a minden rejtett
lényegét, amit valóban nem is lehet másként megnevezni, mint a világ eredeteként. Azóta
annyi minden megváltozott benne, átalakultak a vágyak vezérelte gondolatok, néha egészen
biztosan hitte, ennek a vonzásnak a varázsa is eltolódott, ahogy fiatal korától mindig minden
után jött, és még ma is jön egy másik, ami az ittben és a mostban fontosabb. Akkor jön,
mikor az elızıvel már megtelt, vagy legalább jól ismeri, és kezd annyira hétköznapivá válni,
hogy már lassan semmi nem különbözteti meg a többitıl. Megtapasztalta, amit sokáig a világ
lényegének, eredtének hitt, az önmagában kevés, sokkal feljebb van a szeretett nıben a világ,
valahol a gondolataiban rejtızködik.
Olga takaró nélkül aludt, a meleg miatt csak bugyi meg egy vékony testére tapadó póló
volt rajta. Hosszú, formás combjai, mellei még ennyi év után is rácsodálkozásra késztették
férjét, szép volt az álom ellazultságában, és szép maradt az évek múlásával is, a gyerekek
születése sem torzította el. Olga… Olga… csak ık ketten, ha végre tényleg elmúlik, nem jár
vissza ez a fájdalmas lángolás… csak ık ketten, mint régen… Odatette hát az asztalra a neki
írt verset: „Vallomás:
Szeretlek téged. / Egyszerő kijelentı mondat, / hétköznapi, suta. / Hogyan is mondjam, /
hogy ne legyen negédes, / elkopott frázis? / Ismersz már engem, / szinte a vesémbe látsz, /
nincs titkom, meztelen testem, / agyam, gondolataim... / Tudod mennyi alkohol / hígítja
vérem, / érzed amit érzek, / mi fáj, mit álmodok / s mi az miért / a végén elégek. / Nélküled
nem lennék, / már felemésztettek volna / a beteljesületlen vágyak, / kihunyt remények. / Te
vagy az egyetlen mi teljesült! / Mindig nyakon ragadsz, / semmit sem kérsz, / mindig csak
adsz. / Én is adni szeretnék, / de félresikerül. / Elborult agyam mindent szürkébe von... / A
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szemed tükrében újraélednek a színek, / a mosolyodban fény dereng. / Nem tudok írni / s van
annyi más dolog / mit napról-napra halogatok. / A tett helyett poharat szorongatok, / egyik
cigit gyújtom a másik után, / pedig „le kéne szokni már!” / Alig várom, hogy cipıd /
koppanjon a járda kövén. / Munkából jössz s mit tettem én? / A kutyák csaholva a kapura
rontanak, / belépsz, rám nézel... / az ismerıs illat, a szokásos szavak, / végre magamhoz
térek, árad a fény. / Megint tudom, vagyok aki / nélküled nem lennék... / A férfi, a görbe, / kit
irigyelnek így is / s büszke apa, hisz a két fiú! / Írtam és írok, mert valami van, / de ez a
valami csak tıled az. / Szerelmi vallomásnak szántam / tizenhét évi győrıdés után, / kórkép
lett, egy szeletnyi élet, / de te megérted ezt. / Szeretlek. / Ennyi, nem több, nem kevesebb. /
Neked mondjam ezt?”*

Folytatjuk…

*

UMHAUSER FERENC: A felfedezését váró költı c. verseskötetébıl
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A hédervári kastély bejárata
Fotó: FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
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