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Ajánlott megjelenések a MEK-en
(az oldalakhoz tartozó kapcsolódó oldalakon elérhetık a szerzık további mővei)
BÁRDOS LÁSZLÓ: Szóérintı
http://mek.oszk.hu/08800/08805/
BODÓ CSIBA GIZELLA: Válogatott versek
http://mek.oszk.hu/10400/10429/index.phtml
DEBRECZENY György: ellentétpárhuzamok
http://mek.oszk.hu/19000/19021/index.phtml
FETYKÓ JUDIT: Epreskert
http://mek.oszk.hu/06000/06084/
HORVÁTH-HOITSY EDIT: Így éltem itt…
http://mek.oszk.hu/11500/11558
KAMARÁS KLÁRA: Álmok útján
http://mek.oszk.hu/07100/07157/index.phtml

KASKÖTİ ISTVÁN: Az öreg Joe
http://mek.niif.hu/09200/09216/index.phtml
MOSONYI KATA: Búzamezı, varjakkal
Szakadt színfalak közt
https://mek.oszk.hu/20100/20158/
https://mek.oszk.hu/20100/20157/
Hangok bővöletében NÉMETH SÁNDOR
énekes, vers- és prózamondó RIPORT-KÖNYV
http://mek.oszk.hu/12200/12217/
PÉTER ERIKA: Túlhordott ölelés
http://mek.oszk.hu/08300/08362/html/index.html
UMHAUSER FERENC: A felfedezését váró költı
http://mek.oszk.hu/10500/10525/
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Jeruzsálem, Pilátus háza – „Ecce Homo”

Fotó: BODÓ CSIBA GIZELLA
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HÍREK
Egy megkésett örömhír 2019-bıl:
Jeles kitüntetéssel, egyfajta életmődíjjal jutalmazta
augusztus 16-án, Budapesten Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Verasztó Antalt.
Az orosházi helytörténész Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.
https://oroscafe.hu/2019/08/18/veraszto-antal-helytortenet-kituntetes-elismeres-magyararany-erdemkereszt-oroshaza-oroshazi/

Verasztó Antal az oklevéllel

Feleségével Balogh Örsével a
Vigadó lépcsıjén

Orosházán

„Óh, csodálatosak kik ide jöttetek élni…”
Az idı gyors futására olykor a nevezetes események
évfordulói emlékeztetnek bennünket. A Thék Endre
halála óta eltelt idı, s az új nemzedékek túláradó fénye az
ı emlékének sem kedvezett. Különös, többrétő a kép,
amely Thék életútjánál, munkásságánál elidızve elébünk
tárul.
Az alábbi tanulmány megírásával nem könnyő feladatot
vállaltam magamra, mivel olyan személyiségnek
kíséreltem meg kiegészíteni történelmi arcképét, aki
korának karakter-hordozója, jelképes alakja volt, s immár
100 éve nincs közöttünk.
a Szerzı

Napkút Kiadó, Budapest, 2019
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HÍREK
MOSONYI KATA
kötetei a MEK-en

https://mek.oszk.hu/20100/20157/

https://mek.oszk.hu/20100/20158/
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HÍREK
Kedves Barátaim, Irodalmi társaim,
nagy meglepetés ért ma, ahogy kinyitottam a
Facebook oldalamat, ez az oklevél nézett
szembe velem, és rá kellett jönnöm, hogy rólam
van szó, ezt az elismerést én kaptam, azt kell,
hogy mondjam, hogy nem elsısorban az eddigi
tetteimért, hanem megelılegezve a jövıbeli
ténykedésemért a Latin amerikai irodalom
megismertetéséért. A formát megtartva ideírom
az oklevél fordítását, hogy lássátok mirıl is van
szó:

Urubamba – Cusco – Peru Provincia Önkormányzata
UHE – Spanyolul írók Világ Egyesülete
Motivációs Övezet – Ománi Szultanátus
Világ Nemzetei Írók Szövetsége Kazahsztán
Adják a jelen
A 2019 – 2020 Évek Írói Kiválóságának Világ Díját
A díjazott Dr Vermes Gyuri
Elismerésül kiemelkedı munkásságáért és a Nemzeti- és
Világirodalomhoz való hozzájárulásáért
Urubamba, Cusco, Peru, 2020 Februárjában
Aláírások
Luis Alberto Valcarcel Villegas
Polgármester
Urubamba – Cusco – Peru
Shuu H. Pallithazeth
Motivációs Övezet Elnöke
Ománi Szultanátus

Carlos Garrido Chalen
Önkormányzati igazgató
Urubamba – Cusco – Peru
Kairat Duissenov Parman
Világ Nemzetei Írók Szövetsége Elnöke
Kazahsztán

Nagyon örülök ennek a megtiszteltetésnek, és azt sejtem, hogy ennek lesz még feladata is
részemre.
Vermes György
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HÍREK
FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN
Kisfaludy Sándorról szóló fotókiállítása

2020. február 4-ig volt megtekinthetı
Szentgotthárdon a Színház aulájában.
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HÍREK
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BARANYI FERENC
Nyom, gyom
A régi törzsfık hova lettek,
a tigrisbırös vágtatók,
kiknek nyilaitól remegtek
szántóvetık, városlakók?
Az idı náluk gyilkolóbb
s könyörtelenebb hatalom:
hírük sem ırzi már utód,
nyomukat benıtte a gyom.
És hol vannak a fejedelmek,
kánok, királyok, fáraók,
akik elıtt letérdepeltek
a korbácsolt alattvalók?
Nekik se volt maradni mód
szilárd vagy ingó trónjukon…
Legtöbb nem érdemel ma szót,
nyomát is benıtte a gyom.
S kik demokráciát hitetnek
– bár a lóláb mindig kilóg –
harsogva hirdetik a plebsnek,
hogy ık az örökkévalók.
Mindenki gaz, csak ık a jók –
sulykolják vizen, szárazon,
de eltőnnek elıbb-utóbb
s nyomukat benövi a gyom.
Herceg, mikor dölyfös tahók
osztozkodnak országodon:
bőn addig várni birkamód,
míg nyomuk benövi a gyom!

BARANYI FERENC: Tótágas,
Új Könyvbarát Kft. 2018
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VASADI PÉTER
Egy szabad éneke
tıled oly messze estem
én, híved és hitetlen
ki tőz vagy, szent és katlan
mégsem vagyok utadban
csuklód bilincsnek adtad
ebek csontig haraptak
késük szívedbe nyomták
az angyal ott hajolt rád
belém akadt a csönded
derekam átkötötted
szárnyat kapott e balga
még mindig bontogatja
szabad lett, hogy tehessen
rovást lélek a testen
mély lett, hogy éje, pokla
juttassa föl magsora

VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga, Budapest, 2002, Széphalom Könyvmőhely
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MOSONYI KATA
Az önmagát meghaladó ember
Az öreg Tolsztoj világtudatában az 1880-as évek döntı változásokat érleltek.
Mővészetében megteremtették azt a lelki-szellemi erıteret, melyben hıseik képesek
magukra találni, s beteljesíteni azt az erkölcsi parancsot, melyet teremtettségüknél fogva
kaptak. Tanulmányaiban a szétdarabolódó világ egységesülési lehetıségeit tárja föl.
Naplójegyzetei pedig arról tanúskodnak, hogy egyre mélyülı fölismeréseivel Tolsztoj
kitágította megbízottságát, mert úgy vélte, hogy a mővészetnek ki kell lépnie a
flaubert-i mozdulatlanságból, és a látszatok foglyaiként élı emberben a „tanítás”
hitelével helyre kell állítani a valóság hitelességét. „Álmában az ember nem képes
erkölcsi erıfeszítést tenni s a legszörnyőbb cselekedeteket követi el. – írta 1908-ban –
Az emberek élete erkölcsi erıfeszítés nélkül nem élet, hanem álom.”
Török Endre könyve (A világtudat és regényforma) errıl a szellemi magaslatról tekint
vissza az író belsı fejlıdésére, s magára Tolsztojra úgy mint jelenségre. Mővének
megvilágításával, értelmezésével – tulajdonképpen arra a kérdésre keres választ, vajon
milyen küldetést testesített meg Tolsztoj az emberiség kultúrtörténetében.
Fejtegetései az orosz író legrégibb szellemi gyökeréig vezetnek vissza, Konfuciusz,
Buddha s a Szentírás tanításáig. E tanítás értelmében az ember Isten
hasonlatosságára teremtett lény, s benne élnek azok az erık, melyek földi hivatásának
megfelelésére képesítik. A felvilágosodással – Tolsztoj második nagy öröksége – a
teremtı-elv és a teremtmény-elv összeütközésbe került egymással, midın az ember
elıször kezdte autonóm lényként érzékelni önmagát. A 19. század azonban az emberi
szabadság torz iróniáját, s a polgári életmód olcsó boldogságát mutatta meg inkább.
Dosztojevszkij a civilizáció „okos” emberének meghasonlása felıl láttatta az életet, de az
erkölcsi középpontot mindvégig megtartotta, mégpedig a lelkiismeretben. Tolsztoj más
pozícióból szemlélte a sorskérdéseket. A „torzság tudatosítása” helyett ı a tökéletesedés
világtörvényének szintjére hívta az embert, mint hajdan az egyensúly tudatában alkotó
Goethe hısei is ennek a célnak vonzáskörében éltek és fejlıdtek. A világrendet a
beleírtság fokán hordozó naturális emberrel szemben megjelent a civilizáció embere.
Tökéletesedésére nem visszautat parancsolt, mint sok értelmezıje képzelte, hanem a
továbblépés, az önmeghaladás érvényes módozatait tárta fel, a „harmadik ember”
típusában. Egy Iván Iljicsben vagy fıként a Feltámadás Nyehljudov hercegében.
Török Endre meggyızı erıvel fogja egybe Tolsztoj világtudatának eredıit és
erkölcsi fejlıdésének fokozatait. Könyvében különös figyelmet szentel a 19—20.
századi regényformák kérdéseinek, Goethétıl Mannig, Flaubert-tıl Faulknerig, Gide-ig,
Camus-ig. Bőnrıl és bőnösségrıl, önpusztításról és megváltottságról, szabadságról és
emberi rendeltetésrıl metszı-tisztán beszél, hogy közelbe hozott Tolsztojának szavai
elevenbe vágjanak. „Az a felelıs, aki választ: az Isten nem felelıs” – ezzel, a
könyvének mottójául vett platóni gondolattal arra figyelmeztet elsı mondatától az
utolsóig, hogy az életet igazán csak az élheti meg, aki önmagát meghaladva ember.

TÖRÖK ENDRE: Lev Tolsztoj: Világtudat és regényforma
Vigília, Bp., 1979/11/ (Balázs Katalin szerzıi néven)
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VERS – FORDÍTÁS
VIGNY, Alfred de (1797-1863) (Recueil : Les Destinées) — Le Mont des Oliviers
I
Alors il était nuit et Jésus marchait seul,
Vêtu de blanc ainsi qu'un mort de son linceul ;
Les disciples dormaient au pied de la colline.
Parmi les oliviers qu'un vent sinistre incline
Jésus marche à grands pas en frissonnant comme eux ;
Triste jusqu'à la mort; l'oeil sombre et ténébreux,
Le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe
Comme un voleur de nuit cachant ce qu'il dérobe ;
Connaissant les rochers mieux qu'un sentier uni,
Il s'arrête en un lieu nommé Gethsémani :
Il se courbe, à genoux, le front contre la terre,
Puis regarde le ciel en appelant : Mon Père !
— Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas.
Il se lève étonné, marche encore à grands pas,
Froissant les oliviers qui tremblent. Froide et lente
Découle de sa tête une sueur sanglante.
Il recule, il descend, il crie avec effroi :
Ne pouviez-vous prier et veiller avec moi !
Mais un sommeil de mort accable les apôtres,
Pierre à la voix du maître est sourd comme les autres.
Le fils de l'homme alors remonte lentement.
Comme un pasteur d'Egypte il cherche au firmament
Si l'Ange ne luit pas au fond de quelque étoile.
Mais un nuage en deuil s'étend comme le voile
D'une veuve et ses plis entourent le désert.
Jésus, se rappelant ce qu'il avait souffert
Depuis trente-trois ans, devint homme, et la crainte
Serra son coeur mortel d'une invincible étreinte.
Il eut froid. Vainement il appela trois fois :
MON PÈRE ! — Le vent seul répondit à sa voix..
Il tomba sur le sable assis et, dans sa peine,
Eut sur le monde et l'homme une pensée humaine.
— Et la Terre trembla, sentant la pesanteur
Du Sauveur qui tombait aux pieds du créateur.
II
Jésus disait : " Ô Père, encor laisse-moi vivre !
Avant le dernier mot ne ferme pas mon livre !
Ne sens-tu pas le monde et tout le genre humain
Qui souffre avec ma chair et frémit dans ta main ?
C'est que la Terre a peur de rester seule et veuve,
Quand meurt celui qui dit une parole neuve ;
Et que tu n'as laissé dans son sein desséché
Tomber qu'un mot du ciel par ma bouche épanché.
Mais ce mot est si pur, et sa douceur est telle,
Qu'il a comme enivré la famille mortelle
D'une goutte de vie et de Divinité,
Lorsqu'en ouvrant les bras j'ai dit : FRATERNITE !

— Père, oh ! si j'ai rempli mon douloureux message,
Si j'ai caché le Dieu sous la face du Sage,
Du Sacrifice humain si j'ai changé le prix,
Pour l'offrande des corps recevant les esprits,
Substituant partout aux choses le Symbole,
La parole au combat, comme au trésor l'obole,
Aux flots rouges du Sang les flots vermeils du vin,
Aux membres de la chair le pain blanc sans levain ;
Si j'ai coupé les temps en deux parts, l'une esclave
Et l'autre libre ; — au nom du Passé que je lave
Par le sang de mon corps qui souffre et va finir :
Versons-en la moitié pour laver l'avenir !

Père Libérateur ! jette aujourd'hui, d'avance,
La moitié de ce Sang d'amour et d'innocence
Sur la tête de ceux qui viendront en disant :
"Il est permis pour tous de tuer l'innocent."
Nous savons qu'il naîtra, dans le lointain des âges,
Des dominateurs durs escortés de faux Sages
Qui troubleront l'esprit de chaque nation
En donnant un faux sens à ma rédemption. —
Hélas ! je parle encor que déjà ma parole
Est tournée en poison dans chaque parabole ;
Eloigne ce calice impur et plus amer
Que le fiel, ou l'absinthe, ou les eaux de la mer.
Les verges qui viendront, la couronne d'épine,
Les clous des mains, la lance au fond de ma poitrine,
Enfin toute la croix qui se dresse et m'attend,
N'ont rien, mon Père, oh ! rien qui m'épouvante autant !
— Quand les Dieux veulent bien s'abattre sur les
mondes,
Ils n'y doivent laisser que des traces profondes,
Et si j'ai mis le pied sur ce globe incomplet
Dont le gémissement sans repos m'appelait,
C'était pour y laisser deux anges à ma place
De qui la race humaine aurait baisé la trace,
La Certitude heureuse et l'Espoir confiant
Qui dans le Paradis marchent en souriant.
Mais je vais la quitter, cette indigente terre,
N'ayant que soulevé ce manteau de misère
Qui l'entoure à grands plis, drap lugubre et fatal,
Que d'un bout tient le Doute et de l'autre le Mal.
Mal et Doute ! En un mot je puis les mettre en poudre ;
Vous les aviez prévus, laissez-moi vous absoudre
De les avoir permis. — C'est l'accusation
Qui pèse de partout sur la Création !
— Sur son tombeau désert faisons monter Lazare.
Du grand secret des morts qu'il ne soit plus avare
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Et de ce qu'il a vu donnons-lui souvenir,
Qu'il parle.— Ce qui dure et ce qui doit finir ;
Ce qu'a mis le Seigneur au coeur de la Nature,
Ce qu'elle prend et donne à toute créature ;
Quels sont, avec le Ciel, ses muets entretiens,
Son amour ineffable et ses chastes liens ;
Comment tout s'y détruit et tout s'y renouvelle
Pourquoi ce qui s'y cache et ce qui s'y révèle ;
Si les astres des cieux tour à tour éprouvés
Sont comme celui-ci coupables et sauvés ;
Si la Terre est pour eux ou s'ils sont pour la Terre ;
Ce qu'a de vrai la fable et de clair le mystère,
D'ignorant le savoir et de faux la raison ;
Pourquoi l'âme est liée en sa faible prison ;
Et pourquoi nul sentier entre deux larges voies,
Entre l'ennui du calme et des paisibles joies
Et la rage sans fin des vagues passions,
Entre la Léthargie et les Convulsions ;
Et pourquoi pend la Mort comme une sombre épée
Attristant la Nature à tout moment frappée ;
— Si le Juste et le Bien, si l'Injuste et le Mal
Sont de vils accidents en un cercle fatal
Ou si de l'univers ils sont les deux grands pôles,
Soutenant Terre et Cieux sur leurs vastes épaules ;
Et pourquoi les Esprits du Mal sont triomphants
Des maux immérités, de la mort des enfants ;
—Et si les Nations sont des femmes guidées
Par les étoiles d'or des divines idées
Ou de folles enfants sans lampes dans la nuit,
Se heurtant et pleurant et que rien ne conduit ;
— Et si, lorsque des temps l'horloge périssable
Aura jusqu'au dernier versé ses grains de sable,
Un regard de vos yeux, un cri de votre voix,
Un soupir de mon coeur, un signe de ma croix,
Pourra faire ouvrir l'ongle aux Peines Eternelles,
Lâcher leur proie humaine et reployer leurs ailes ;
—Tout sera révélé dés que l'homme saura
De quels lieux il arrive et dans quels il ira. "

III
Ainsi le divin fils parlait au divin Père.
Il se prosterne encore, il attend, il espère,
Mais il renonce et dit : Que votre Volonté
Soit faite et non la mienne et pour l'Eternité.
Une terreur profonde, une angoisse infinie
Redoublent sa torture et sa lente agonie.
Il regarde longtemps, longtemps cherche sans voir.
Comme un marbre de deuil tout le ciel était noir.
La Terre sans clartés, sans astre et sans aurore,
Et sans clartés de l'âme ainsi qu'elle est encore,
Frémissait.— Dans le bois il entendit des pas,
Et puis il vit rôder la torche de Judas.
Le silence
S'il est vrai qu'au Jardin sacré des Ecritures,
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporté ;
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l'absence
Et ne répondra plus que par un froid silence

Au silence éternel de la Divinité.Alfred de VIGNY
(1797-1863)
(Recueil : Les Destinées) — Le Mont des Oliviers
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VIGNY, Alfred de
AZ OLAJFÁK HEGYÉN
I
Akkor éjszaka volt, s Jézus ment társtalan,
mint holton szemfödél, fehér leple olyan;
a tanítványok ott, a domb tövén aludtak,
olajfák közt, miket gyászos szél réme zúgat;
Jézus velük remeg, megnyúlnak léptei,
halálos szomorú, szemét homály lepi,
mellén két összefont karral, fejét lehajtva,
tolvajnak látszik ı, ki zsákmányát takarja,
s ismervén a hegyet, akár a tenyerét,
a Gecsemáninak nevezett helyre lép.
Térdre ereszkedik, homlokával a földön,
majd fölnéz újra, hogy Atyjához
könyörögjön.
De a mennybolt sötét, és Isten nem felel.
İ fölemelkedik, riadtan indul el,
olajfák közt tör át. Arcán hideg patakban
vérveríték szakad le csillapíthatatlan.
Visszatér, s odalent így jajdul meg szava:
„Nem mondotok imát velem ma éjszaka?"
De az apostolok szemén halálos álom.
Péter sem hallja meg, ura bárhogy kiáltson.
Az Emberfia most újra magasba hág,
és onnan kémleli az ég sok csillagát,
az Angyalt kutatón, mint egyiptomi
pásztor.
De a gyász fellege, mint egy özvegyi fátyol,
a nagy sivatagon lomhán végigterül.
Jézusban földereng újra, már emberül,
szenvedések között telt harminchárom éve,
és ádáz félelem markol földi szivébe.
Borzong. Háromszor is kiált, s hiába szól:
„Atyám!" Konok a csend, csak a szél
válaszol.
Leül a földre most, töprengve, s
gyötrelemmel,
emberként érti meg, mi a világ s az ember.
— S belerendül a föld, akkora az a súly,
mellyel Atyja elé a Fiú leborul.

II
S Jézus szólt: „Ó, Atyám, hagyd, hogy sorsom
betöltsem,
a végsı szó elıtt ne csukd még össze könyvem!
Világod érzed-e, s az emberi nemet?
Húsomban haldokol, s kezeid közt remeg!
Mert fél a Föld maga maradni, elhagyatva,
ha meghal, kinek új igére nyílt az ajka,
mert szikkadt benseje — ez volt akaratod —
üdítı égi szót csak hangomból kapott.
De oly tiszta e szó, oly varázs tölti mélyét,
hogy életet adó csöppjei megigézték
isteni balzsamul a halandók nemét,
mikor, tárva karom, szóltam: Testvériség.
Óh, Atyám! ha nehéz parancsod végbevittem,
s a bölcs arca mögé rejtettem el az Istent,
ha emberáldozást már nem követelek,
lelket kérve csupán, nem pedig testeket,
magát a létezıt mindig jelképre váltva,
két fillérre vagyont, tusát tanácskozásra,
a vér hullámait a bor habjaira,
ha végül ostya lett hús-vér testem maga;
ha új idıt hozok, s rabságából ocsúdva
szabaddá lett a föld; — mit eltörlök, a múltra,
e gyötrött testre, mit elhagy már az erı:
véremtıl ugyanúgy tisztuljon a jövı!
Szabadító Atya! már most, napot se késve,
szálljon áldozati vérem azok fejére,
akik így szólani majd nem átallanak:
»Ártatlant ölni a többiekért szabad.«
Jól tudom, hogy jövı századok seregén túl
álbölcsek kórusa elıtt maroknyi kényúr
nevemben szólva úgy elámít népeket:
a megváltásra már magam sem ismerek.
— Jaj! hangom hasztalan remeg még az igétıl,
mérget fakasztanak minden példabeszédbıl,
múljék el tılem e kehely fertızete;
az abszint nem maróbb, sem ecet vagy epe.
Az ostor, a töviskorona, mind, mi rám vár,
kézbe vert szeg, a kard, amely keblemen átjár,
és végzetem helye, a zord kereszt maga,
mindez, Atyám! nem, ó, nem rémit annyira!
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Ha egy Isten akad, ki lecsap a világra,
úgy kell, hogy mély nyomok maradjanak utána;
s azért jöttem csupán a gyarló Földre én,
mely lankadatlanul fohászkodott felém,
hogy hagyjak ott magam helyett két iker-Angyalt,
kit minden földlakó imádna áhítattal,
a megfontolt Tudást meg a bízó Reményt,
mindkettı járjon ott Éden szülöttjeként.
Ügy hagyom mégis el a földet, menthetetlen,
hogy fojtó köntösét éppen csak megemeltem,
ráhurkolódik e lepel, átkos, nehéz,
markolja kétfelıl Bőn és Kételkedés.
»Bőn és Kétely!« Egy szavam mindkettıt összezúzza,
hogy feloldozzalak, mindenkepp rászorulsz ma;
hiszen nem álltad el útjukat. — Ím, e vád
alatt roskadozik a teremtett világ.
Szólítsuk hát elı Lázárt a napvilágra,
hogy a holtak nehéz titkát végre kitárja,
idézze rendre föl, hogy mit látott alant;
szóljon. — Ami örök s ami halálba tart,
mit a Természet az Istenének köszönhet,
mit lényeinek ad, s mitıl megfosztja ıket;
az Egekbe ható néma üzenete,
szőzi kötelmei, sóvár szeretete;
miért hull el ölén minden, s miért kel újra,
végleg mi rejtezik, s mirıl válik le burka;
hogy a sok égitest, melyre a próba hull,
bőnös-e, mint ez itt, s mint ez, megigazul;
hogy ık-e az urak, vagy a földnél cselédek;
mint lehet a talány tiszta, igaz az ének,
együgyő a tudás, hamis az ismeret;
hogy a lélek silány börtönben mért reked,
s két széles út között miért hogy semmi ösvény,
hogy elégült öröm nyőgöz unalma csöndjén,
vagy kusza szenvedély hajszol meg átkosan,
s nincs más, csak dermedés vagy indulatroham;
miért függ a Halál, miként zsarnoki szablya,
a Természet fölött, minden percben lecsapva;
az igaz és a jó, a bőn s a kárhozat
egyetlen kába kör vakesetei csak,
vagy sarkpontok-e ık, két óriási véglet,
vállukon tartva meg mennyet és földvidéket;

a Gonosz bosszúja miféle gyızelem,
ha gyermek pusztul el miatta bőntelen;
vajon a nemzetek csillagvezette nık-e,
kikben az isteni cél talált követıkre,
vagy lámpás nélküli balga szőz mindenik,
kik bóklásznak vakon, s egymást majd fellökik;
hogy mikor az idık múlandóságra termett
óráján mindenegy homokszem már lepergett,
lesz-e tekinteted, égi szó ajkadon,
keresztemnek jele s gyötrelmes sóhajom,
amely az örökös Kínok karmát megoldja
az emberek nyakán, és elhessenti sorra:
— mind kiderül, mihelyt az ember fölfedi,
honnan jöttek s hová vezetnek léptei."
III
Atyjához így beszélt isteni Egyszülöttje.
Vár még, reménykedik, leborulván a földre,
de végül megtörik: „Ám az enyém fölött
a te akaratod légyen való, örök."
Gyötrelmét rémület rohamai csigázzák,
fogyhatatlan iszony sejteti kínhalálát.
Hosszan elırenéz, vakon kutat szeme,
mint márvány sírfedél, az ég oly fekete;
fénytelen volt a Föld, sugarak nem keresték,
a lélek fénye sem érte, amint ma sem még,
reszketett. — İ pedig hallja: lépés dobog,
Júdás fáklyája már a fák közt imbolyog.

A HALLGATÁS
Ha az Emberfia a megszentelt Ligetben
azt mondta igazán, mit a Könyv ránk hagyott;
ha jajunkra az Ég süket és rezzenetlen,
s mővét úgy dobja el, miként korcs magzatot,
úgy csupán megvetést érdemel ez a semmi,
s az Istenség örök csendjére megfelelni
méltón a bölcs fagyos elnémulása fog.
Bárdos László fordítása
(megjelent: Vigília, 1991/3)
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ÇIBUK, MITAT
Veda busesi
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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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
* Bőbájos, bővölı, ártó könnyek. A török néphitben nagyon elevenen
él az „ártó szem” képzete. Magyar párhuzama a szemmel-verés.
** Tespih (ejtsd teszpih): gyöngyökbıl főzött ima-olvasó

Fordította: GİSI VALI
BARTHA JÚLIA nyersfordítása alapján.
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Próbaképp
Energiájukat vesztett,
nyugvópontjukat meglelt,
tehát: tökéletes dolgokat
bököd az elnyőhetetlen,
ragadós-nyirkos biológia.
Hihetı ez az újrakezdés
szépségének, de a szükség
józanító órájának is, holott
valójában csak a folytonosság
kiábrándító realitása.
Mégis dereng valami, úgy
tőnhet, olvadásnak indult,
meztelen bizalmatlanságok
kiszolgáltatott tapintatában.
A napsütés szórványos
fel-feltőnése, zavarbaejtıen
negédes, vékonyka madárdal
utat törése a zárt ablakokon
van olyan rémisztı, akár egy
szokatlanul kedves gesztus.
A bizalom téglával betört ablak.
Zörgeti a szél a ráragasztott,
színtelen nejlont, mintha zöldesfolyós reményt pottyantanának
rá a magasból hetykén alászaró,
kaján madarak.
De némi jóhiszemőséggel
elképzelhetı az is, hogy
talán csak próbaképp.
(megjelent: Korunk, 2019/6.)
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G. FERENCZY HANNA
Holt öböl
Csak el messzire, messzire innen
e szívszorító, kiégett parttól
ahol a kagylók gyöngye is hamis
és vermeket rejt a földtakaró –
– csak el messzire, messzire innen
ide nem fut be már több hajó.

Csak el messzire, messzire innen
amíg szélcsend van, s nem zúg a vihar
ahol azonos lehetsz magaddal
egy szigeten, túl a föld peremén
S ha nem jön érted semmilyen bárka tanulj meg járni a víz tetején.

Csak el messzire, messzire innen
oda, ahol mindig zöld a liget nincs félelem, mert biztos a holnap
és bátran az égig nyúlnak a fák oda, ahol nincsenek rácsok, de
szabadon nyílnak az orchideák
(1985)

Forrás: G. FERENCZY HANNA: Túl a netovábbon
http://mek.oszk.hu/04400/04422/04422.pdf
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KASKÖTİ ISTVÁN
Mert én egy gondolkodó gyerek voltam!*

Tudják, kérem, hogy mi a pukkancs? Tartós esızés utáni, szülık által ellenzett, komoly
szakmai tudást igénylı, ifjonci szórakozás. Abból áll, hogy az ember (ebben az esetben a
gyerek) két marékra való sarat ki bányász az árokból, félkemény, gyúrható állapotban és
abból egy tányérnyi, tíz centi vastag lepényt formál. Mikor az megvan, annak a közepébe egy
lyukat mélyít, óvatosan – ajánlatos beleköpni, attól lesz jó simítható – elég mély és az alja
vékony, de tartós legyen. Mikor az megvan, óvatosan felemeli az ember a feje fölé és
abszolúte vízszintesen tartva, levágja a földre. Ha minden a szabályok szerint készült, nagyot
pukkan. Innen a pukkancs elnevezés. Logikus.
Én, emlékszem nagy szakértelemre tettem szert pukkancs ügyben és teljes tudatában
voltam a sárral való munka korlátaival, ami viszont szkeptikussá tett az emberteremtés
ilyetén módját illetıen. Arról nem is beszélve, vajon mit szólt Ádám mikor a bordáját szedte
ki a jóisten. (nekem csak egy kis kelést vágott fel a bába néni a fütyülımön, míg élek nem
felejtem el a kínokat. de egy egész bordát? Álljon meg a menet!)
Én azt már tudtam, éppen eleget beszéltek róla, hogy minden legény nısülni akar, no de
kérem? Mindennek van határa.
Alig, hogy túltettem magam a teremtés kétségein, Bodó nagytiszteletes bácsi bemutatta a
szeretı, de kegyetlen jóistent, az Éden kertbıl őzetı atyát. (az özönvíz meg a sóbálvány csak
késıbb jött a büntetések hosszú sorában, nekem álmatlan, félelemmel teli estéket okozva.
Nem írom éjszakákat, mert rendszerint hamar elaludtam. Félelem ide, félelem oda.)
Félreértés, tisztázatlan fogalom, No:1. Nagytiszteletes bácsi szerint az egész cirkusz az
Éden kertben zajlott le, a kispap szerint egy paradicsomban. Szerintem a kispap hülyeségeket
beszélt, bár az istentıl kitelhetett, hogy egy akkora paradicsomot csinált – sárból persze –
hogy Ádám, Éva, almafa meg a kígyó belefértek, vagy egy közönséges paradicsomban az
elsı emberpár még csak akkora volt, mint a kukacok az almában? Mit tudom én? Az is
meglehet. De jó lett volna, ha a papok maguk között tisztázták volna a történet színhelyét. Ne
zavarják meg a gyerek törékeny képzelet világát.
Félreértés, tisztázatlan fogalom, No:2. Kiőzetés. Már-már elfogadtam Ádám-Éva
abszolúte igazságtalan megfenyítését – bár az egész ügy szerintem nagyon fel lett fújva. Egy
nyavalyás almáért? Anyám rám parancsolt, nem egyszer, hogy ne egyek zöld szilvát, mert
vérhast kapok. Nem tudom mi oknál fogva, talán nem értettem a fenyegetı vérhas
komolyságát... ettem a zöld szilvát. Bőnömért legfeljebb egy nyaklevest kaptam és nem
csinált az anyám különösebb cirkuszt belıle. Szó sem lett őzetésrıl.
Túrzó Pista barátom vezette a Böskéjüket (ı egy tehén volt) a községházára. Kérdem én,
‘hová viszitek a Böskét?’ mivel a bátyja is – nem a tehén, Pista bátyja – bandukolt utánunk.
– Visszük őzetni.
– Na, mondom, ’almát evett?’ oszt kiőzitek?
– Nem ki, te hülye! Megőzetjük!
*

Kaskötı István: A látogató
http://mek.oszk.hu/18900/18974/
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Aztán egyszerő szavakkal színesen elmagyarázta, hogy az hogyan történik. Öregebb volt
nálam egy évvel, tele volt az udvaruk mindenféle állattal, így elsı kézbıl kapta az alapvetı
tudományt szexuális ügyekben. Tekintélye határozottan megnıtt a szememben és gyakran
mentem hozzá konzultációra tiltott témákat illetıen.
Túrzó Pista naturalista magyarázata az őzést (ki, vagy meg) illetıen, totálisan
összekeverte az
én Isten-Ádám-Éva-kigyó-almával kapcsolatos képzeletvilágomat. Szerencsére, az ügy
hamarosan tisztázódott. A kispap egy nagy könyvet hozott a hittanórára, tele volt az
mindenféle képekkel – nem igazi képek, mint a Tolnaiban, csak olyan rajzoltak voltak. Volt
ott egy olyan kép – a jóisten ült a felhık között és nagyon mérges ábrázattal, mutogatott
Ádámnak – mondta a kispap, hogy kikergette ıket a paradicsomból. (persze én nem láttam ott
semmiféle paradicsomot, csak egy olyan erdıfélét)
Kikergette? Ah, ha! Hát mért nem tetszett mindjárt azt mondani, vágott belém a
felismerés... kiőzte, kikergette. Nem, mint a Böskét! Mivel én tudvalevıen egy gondolkodó
gyerek voltam, hamarosan rájöttem, hogy egy szónak lehet két értelme is, mint mondjuk a
hangya az egy bogár meg egy bolt is. A Hangya. Oda küldött az anyám két deka élesztıért
meg egy negyed kiló sóért. Az jobb bolt volt, mint a Havasi, ott fizetni kellet a Hangyába
meg csak beírta a Nagy úr egy nagy könyvbe. Már azt se kérdezte ki fia vagyok. Ismert.
Aztán múltak az évek, jött egyik iskola a másik után, no, meg a nagy iskola az ÉLET.
Voltak
ám félreértések és tisztázatlan fogalmak dögivel, de végül is, rendjén, helyre került
minden, ami fontos meg a mi nem. Ma már azt is tudom, hogy mi a molekuláris biológia,
meg transcontinentális interactiv communikáció, nyugodtan alszom, a képzeletvilágom
egyensúlyban van.
... és akkor, mint derült égbıl a villámcsapás, sarkalatos törvény. Hát az meg mi a fene
lehet. Milyen egy sarkalatos törvény? Mi különbség van a nem sarkalatos törvény meg a
sarkalatos között. Van még más is a törvényen kívül a mi sarkalatos lehet? Például sarkalatos
nemzeti köztudat, vagy sarkalatos butítás?
Kérdeztem én mindenkit, aki csak utamba került, lapozgattam tudós könyvekben, sehol
semmi, senki se tudja, mi a szösz lehet a sarkalatos fittyentyő.
Na – mondaná Lajos bátyó a kovácsházi borbélymőhely hallgatóságát oktatva – ez is egy
olyan úri kitalálás, hülyíteni a szegény embert.

Vége
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Rezi, szılıhegyi Szent Donát kápolna
FŐZY-MOLNÁR ZOLTÁN fotói

A kápolnát jelen formájában a szılımővelı gazdák építették 1866ban – neoromán stílusban –, a korábbi, elpusztult kápolna helyére.
A szılısgazdák védıszentjérıl nevezték el.
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HOGYA GYÖRGY

AGYAGTÁBLÁK
(5.)

Ovidius: „FUGAX RERUM, SECURAQUE IN OTIA NATUS”
(Menekülök a gondtól, nyugodt életre születtem)
Miközben a gondolatok síkságán tévelyegve, összeraktam La-taddár-ilu agyagtáblára
írt gondolatait, olyan érzésem volt, mintha az ısi szövegek le nem írt magánhangzója lennék,
amelyet a ma embere már nem tud kiejteni….
Az is lehet, hogy egy más sorrendben más értelmet kapnának ezek a táblácskák, …
mégis, a felfedezés kellemes gyönyörőségével kísérve úgy érzem, az évezredekkel ezelıtt
rögzített gondolatoknak ez a legvalószínőbb sorrendje. A kezdeti elbizonytalanodások,
megtorpanások borzongató érzését a felismerés elégedettsége követte… majd újra a kétely
jelentkezett: a meglepetés, hogy olykor olyan dolgokat ismerek, olyan tapasztalatokkal
rendelkezem, amelyekrıl nem írtam, amelyeket nem tapasztaltam, nem éltem át, s amelyek
mindezek ellenére személyiségem tagadhatatlanul elválaszthatatlan részét képezik.
La-taddár-ilu szövegeit olvasva csak én tudok róla, és csak az én számomra
megdöbbentı, hogy én, aki semmit sem tudok, és semmire sem emlékszem több évezredes
„elıéletembıl”, ugyanazokat a szövegeket írtam le, mint egykori énem; ….ókori szavak
öltöttek formát a hófehér képernyın, amelyek talán nem is pusztán egyetlen tudat kifejezıi…
A múlt piszkosszürke hajlatain keresztül átsejlı gondolatok rám találnak, s önmagukat
leplezik le.
Az ember ilyenkor elıször elbizonytalanodik, és nem tudja, mit is kezdjen velük.
Aztán, bizonyos „kóstolgatás” után, úrrá lesz rajta a kisajátítás vágya, otthagyja azt, amivel
addig foglalkozott, s csakis a hirtelen felvillanó felismerés izgatja. Az, amely annyira
kézenfekvınek látszik, s amely valamiféle sorsszerőség közvetítéssel jutott el hozzá: Lataddár-ilu sörözgetése közben nem vette észre, és nem ismerhette fel azt az egyszerő
vászonruhába öltözött férfit, aki csendesen maga elé nézve üldögélt a kocsma sarkában, s aki
— pásztorbotját kezébe véve — csak este hagyta el a várost, hogy Innin csillagát követve —
kétezer évvel késıbb — Betlehemben bukkanjon fel újra…
Egy táncos kecses mozdulatának tünékenységével oszlanak szét gondolataim, anélkül,
hogy érkeznék leírni ıket! Villanásnyi idı alatt zajlik le bennem mindaz, amit le kellett volna
írnom, s az Ember fia felismerése felett érzett örömömre hirtelen a feledés nyomasztó fátyla
telepszik. Az ember arra ítéltetett, hogy örökké felejtsen…
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Ezeket a sorokat is tulajdonképpen már csak önmagamnak írom. Jelzıkarók ezek a
gondolatok, amelyeket jelenkori önmagam hagy a majdani önmagam számára, remélve, hogy
késıbb könnyebben megtalálom és felismerem azokat az értékeket, amelyek most is izgatják
képzeletemet….
Persze, ebben a felfogásban akár talán félrevezetı is lehet a kijelentés, hogy „én írom
ezeket a sorokat”, hiszen ezek a sorok már régen megíródtak, s én csupán egy örökletes
tulajdonságától szabadulni képtelen test módjára újra körmölöm ıket.
Miként a madárnak nem kell tanulnia a fészekrakást, nekem sem kell tanulnom, mit
miért írok, s nem is érdekel, érti-e ezeknek a soroknak az összefüggéseit más is.
De vajon képes vagyok-e ugyanúgy „helyes” sorrendbe rakni saját foszlányokban
jelentkezı jegyzeteimet, miként La taddar-ilu agyagtábláinak szövegét?
A negyedik emeleti lakásom nyitott ablakán keresztül tisztán hallom az odalent
beszélgetı férfiak hangját. Éppúgy munkanélküliek, mint én, csak ık a januári napsütésben
az utcán, egy rögtönzött kocsma rögtönzött színjátékának sörösüveg-kellékével a kezükben
beszélik meg gondjaikat, én pedig idefenn írással töltöm az idımet. Talán nem is érzik — és
mi szükségük is lenne rá —, hogy jelenetük ısrégi jelenet, örök, visszatérı jelensége
mindennapjainknak, s gondjaik, gondolataik is csak kellékek…
(La-taddár-ilu a kézmővesek utcájának kocsmájában szalmaszálon szopogatva sörét,
ugyanígy hallgatta az ott ülık beszélgetését. Talán néha még bosszankodott is, amikor a
namzitu, a hegyes végő, földbeszúrt korsó aljáról egy-egy — az erjedést elısegítı —
árpaszem odatapadt a szalmaszál végére. De az is lehet, hogy fel sem vette, s csak a
helyiségbe besütı napsugárban örvénylı milliónyi csillogó porszemben gyönyörködött,
miközben a feltört agyagtok tartalmára gondolt…)
La taddár-ilu segít nekem, hogy megértsem az agyagtáblák üzenetét, és abban is segít,
hogy ezek az agyagtáblák tovább hordozzák az önmagunkkal folytatott párbeszéd el nem
múló üzenetét. Egy olyan életben, amelyben a tudatalatti valószínőbbnek és
elfogadhatóbbnak tőnik számomra, mint a tudatosság…
Igen, fontos döntéseim nagy részét — néha hosszas mérlegelés után — ösztönösen
hoztam meg. Ösztöneim vezéreltek, és sokáig nem értettem, miért mertem magam rájuk
bízni, honnan az a bizalom, amely hagyta, hogy felülbírálja eszem figyelmeztetését?
Nyilván felesleges azon meditálni, hogy miképp is alakulhatott volna a sorsom, ha
ösztönös döntéseimnek köszönhetıen nem a méltatlan küszködés mellékutcájába, hanem a
nemes küzdés arénájába kerültem volna…
És mégis azt kell mondanom, hogy életemet továbbra is saját ösztöneim kényérekedvére bízom, mivel úgy vélem, az ısi alaptörténetek megváltoztathatatlanul bevésıdött
nyomvonalai uralják történelmünket, s ezeken képtelenek vagyunk úrrá lenni — miként eddig
sem.
Úgy vélem, ösztöneim az én igazi, ısi és mégis megbízható kormányzóim.
Megfontolt döntéseim — ha lettek volna — nem jelentettek volna egyebet, mint jámbor
lényem szófogadó igyekezetét, hogy megfeleljek a kor elvárásainak. Fontos pozíció?
Vakvágány, amelyet hatalmi pártérdekek és a pénz határoznak meg. Ha ezek alapján
döntöttem volna, megszőntem volna én lenni… és nem lehettem volna az, aki vagyok…
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Nem kell Faust ördöge, én inkább Lesage18 Asmódiját választottam, s a lelkem
felemelt háztetıje alatt Cleofas Leonardo Perez Zambullo lovag megértı mosolyával
szemlélem saját belsı vívódásaimat.
Képtelen vagyok az elmúlt kétezer év kultúráját felfogni, és feltétel nélkül magamévá
tenni. Kényszeredetten meg kell állapítanom, hogy abban a kisvárosban, amelyben élek
sokkal inkább egy négyezer évvel ezelıtti civilizáció nyomvonalát fedezem fel… fejlett
bürokráciájával, intézményeivel, fejlıdésnek induló gazdaságával és kereskedelmével… és
fıleg: megváltoztathatatlanságra ítélt emberi jellemeivel.
Életem kesernyés harc a kimondott és leírt gondolatokkal, és örökös szembesülés a
múlt ismeretlen, ingoványos rétegeivel. Ráadásul mindez állandóan holmi becsapottság
érzését kelti bennem, mégsem mondhatok mást, mint hogy elégedett vagyok a sorsommal,
mivel csak egyes egyedül én ismerek e sorokban önmagamra… s ennek köszönhetem, hogy
ebben a kétségbeesett létformában is képes vagyok néha a boldogság érzésében elmerülni…
Talán csak pár embernek adatott meg a kitekintés, a felülemelkedés, a lelki
gyötrıdésnek a képessége. Igen ezek kötnek össze „tartósan” és „rothadatlanul”19 La-taddárilu-val, és mindenkivel, aki a köztünk lévı idıszakban gondolatokkal töltötte meg a világot...
Sokáig azt hittem, hogy ez a kitekintés és felülemelkedés tesz szórakozottá és
szétszórttá, szóval olyanná, aki képtelen tartósan egy dologra koncentrálni. Megfigyeltem,
hogy valóban, állandóan több dologra figyelek. Ez a többirányú figyelem azonban csak
felületi jelensége szétszórt lényemnek, mert az írás szükséglete — amely a legerısebben
belém ívódott tulajdonságom, késztetésem, sıt elengedhetetlen szükségletem — összevonja,
mintegy fókuszálja a szétszórt érdeklıdési sugarakat, s egyetlen nyalábban továbbítja az
agyamba… hogy aztán valamikor „teljesen váratlanul” ...megírjam ıket…
Az íráshoz azonban nyugalom kell. És idı. És szabadság. De legfıképp az, hogy
képzeletben elmehessek Ur városába és ott álljak a zikkurat fordulójában, amikor a fátylát
levetı Enitut — más történelmi korokban Kybelé, Akdestis, Astronoia, Adresteia, Astóreth,
Dindymené, Berekynthia, Dea Possinuntis, Magna Mater — meztelenül felkísérik az örök
meghalásra és feltámadásra ítélt Valóság fiához, az Örvény fiához, az Ember fiához, s látnom
kell, ahogy az ember legyızi, levágja Istent. Mert Subsi-mesré-sakkan sorsa Júdás sorsa.
Subsi-mesré-sakkan-nak meg kellett ölnie az Örvény fiát, a Valóság fiát, Dumuzit. Ez az ı
sorsa és küldetése.
Miként az én ellenségeimnek is, hogy ártsanak nekem…
Így utólag már rájöttem, hogy ez az írás tulajdonképpen a gyengeségemrıl is szól.
És a kishitőségemrıl, amely elfojtja bennem a tökéletesség utáni vágyat.
Ezért arra gondoltam, hogy ez az írás „befejezhetetlen”.
Nem is értem, miért érzem szükségét annak, hogy befejezzem, olyannyira, hogy szinte
versenyt futok az idıvel, mintha attól tartanék, hogy az élet kisszerőségei mögé rejtızött titok
megakadályozhat abban, hogy befejezzem…
A megírt oldalakat átlapozva — kissé meglepıdve azokon a gondolatokon, amiket
leírtam — elégedetten állapítom meg, hogy sorai inkább tükrözik „igazi” arcomat, mint az a
kép, amelyet esténként a tükörben rövidlátó szememmel bámulok.
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Mire elolvasod ezt a szomorkás írást, amelynek minden oldalát személyiségem
mélabús magánya járja át, talán már nem leszek, de bizonyos vagyok benne, hogy a sorok
között te is megtalálod magad… mint a lenyugvó nap melegével átitatott csoportképen,
amelyre titokban téged is odafestettelek…
Gilgames napjának fényére vágyom.
Aki mindent tudott, mindent látott és mindent megírt…
Világítsa meg mindazt, amiben felismerni véltem önmagam….
…egy ısrégi barlangrajz maradványa vagyok, amelyet nem tudott lekaparni a
krumpliorrú ısanya és a szakállas barlanglakók… a Pharosz-szigeti világítótorony20
talapzatába vésett név vagyok, melyet gipszel vont be a furfangos Szósztratosz,… egy
kiadatlanságra ítélt kézirat vagyok, amelyet állandóan javítgatni kell, s amelynek sorsa ezért
éppolyan bizonytalan, mint a huzatos folyosón világító gyertyalángé….

18 — Lesage — csak udvariasságból említem Lesage nevét, hiszen számomra végtelenül megnyerı módon ı
maga vallja be csibészes kedvességgel, hogy a Sánta ördög gondolatát Luis Velez de Guevara-tól vette át, aki
szintén valaki mástól kölcsönözte az ötletet…
19 — „rothadatlanul” — ısi arab szent könyvekben történik homályos utalás arra, hogy minden eónban
(világkorszakban) egy ember teteme rothadatlan marad. Az új korszakban ez a tetem megelevenedik, az ember
istenné lesz, majd újra meghal. Így megy ez a végtelenségig.
20 — Pharoszi világítótorony — Szósztratosz építette fel, és a köveibe belevésette a nevét. A köveket gipsszel
vonta be, s arra írta az uralkodó nevét. Idıvel a gipsz — az uralkodó nevével — lekopott, de alatta az építész
neve megmaradt.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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VIHAR JUDIT
A japán irodalom megjelenése Magyarországon 1989-ig
Novellák és regények
1.3.1.A korszak elsı nagy győjteménye, Barátosi Balogh Benedek: Dai Nippon címő
mővének harmadik kötetében található. Barátosi (1870–1945) három alkalommal járt a
Távol-Keleten, hatalmas győjteménnyel gyarapítva hazai emlékeinket. Fıként az általa
hazahozott ainu népmővészeti kincsek főzıdnek nevéhez, melyeket a budapesti Néprajzi
Múzeumban ıriznek. Barátosi japán tolmácsa az akkor még egyetemista Imaoka Dzsúicsiró
volt, aki általa szerette meg a magyarokat és a magyar kultúrát. Barátosi 1906-ban megjelent
könyvének harmadik kötetében japánból fordított népmesék, versfordítások vannak, s
emellett Igucsi Nacuko: Lepkeálom címő romantikus kisregénye. De ebben a kötetben egy
nó-drámát is olvashatunk Pehelyruha címmel, melyet késıbb Kemenczky Judit is lefordított A
tollruha megnevezéssel. Imaoka és Barátosi alakja hidat jelentett a két távoli nép között, kár,
hogy késıbb megromlott baráti kapcsolatuk.
A II. világháború idején több harcra buzdító, kevésbé értékes japán epikai mő látott
napvilágot, melyeket többek között a turanizmus eszméje táplált, mint például Szugimoto Ecu
Inakagi: A szamurájok lánya1 . De megjelentek bestseller szerelmes regények is, mint például
Jamada Kiku: Maszako2 címő írása.
1.3.2. A japán irodalom magyarországi történetének ebben a szakaszában a
legkiemelkedıbb helyet a Thein Alfréd által szerkesztett, 1937-ben a Nyugat kiadásában
megjelent Mai japán dekameron címő antológia foglalja el, amely az 1868 utáni modern
japán novellisztika legkiemelkedıbb képviselıit kívánja bemutatni. A kötet elıszavában
Thein Alfréd tudományos hozzáértéssel, kifinomult esztétikai érzékkel ír a japán kultúráról:
„Három motívum van különösen erıs hatással a japán költıkre: a hó, a hold és a virágok. A
hó makulátlan fehérsége az idıtlen és végtelen tisztaság és jóság eszméjét idézi fel. Az ıszi
telihold a lelki felszabadulás örömteli hálaadó ünnepe. Fagyos téli éjszakákon a sápadt hold
könyörtelen ön-analízist követel: megnyílnak a lelkek és az elfelejtett rétegekbe temetett
vágyak, gondolatok életre kelnek, Japán szent hegye, a Fudzsi, méltóságteljes vonalaival az
Istenség jelenlétét hirdeti. A virágok élete, bimbószakadása, virágzása, hervadása az emberi
élet sors rajzolta útjára emlékeztet. A japán lélek annyira azonosítja önmagát a természettel,
hogy nincs kép, melyhez rendkívüli érzékenysége, fogékonysága ne kapcsolna szimbólumot,
erkölcsi jelentést.”3
Az elbeszéléseket Thein Alfréd fordította kiválóan, életrajzi összefoglalókat is készített az
egyes szerzıkrıl, Kuni Macuo és Szergej Jeliszejev segítségével. Kuni Macuóról annyit
sikerült megtudni, hogy 1899-ben született, fıleg Párizsban élt a Jomiuri újság tudósítójaként,
s számos japán irodalmi mővet fordított franciára. Párizsban ismerkedett meg a kalandos
élető Szergej Jeliszejevvel (1889–1975), aki Szentpéterváron született gazdag kereskedı
családban, s az 1900-as párizsi Világkiállításra utazva kedvelte meg a japán kultúrát, majd
Berlinben, Tokióban tanult, aztán bejárta a világot, tanított az amerikai Harvard egyetemen,
végül Párizsban telepedett le, s ott dolgozott haláláig.
A kötetben a kor tíz legnagyobb japán írójának egy-egy novelláját olvashatjuk. A
válogatás helyességét az is bizonyítja, hogy hét közös szerzı szerepel az Ivan Morris
1

A mő a Palladis Kiadónál jelent meg Budapesten 1940-ben.
A japán szerelemrıl szóló mő Budapesten 1943-ban jelent meg a Rege Kiadónál.
3
Nyugat, 1936. 11.
2
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szerkesztésében, UNESCO támogatásával megjelent angol nyelvő, híres japán
novelláskötetben és a Mai japán dekameronban. Az 1967-ben a Európa Kiadónál kiadott,
harmincegy novellát tartalmazó Modern japán elbeszélık címő kötetet vizsgálva pedig hat
közös szerzıt találunk. A három győjteményben egy közös novella van: Tanizaki
Dzsunicsiró: Siszei ’Tetoválás’címő elbeszélése, amely Thein Alfréd fordításában Pók
címmel jelent meg. A Tanizaki mőveire jellemzı főtött erotika ebben a korai elbeszélésben
is érezhetı. a hamvas szépségő nı a tetoválás befejezésére démoni erejő, végzet asszonyává
alakul. A realizmus könyörtelen ıszinteségével ír Haszegava Nyószekan: A kávéház leánya
címő novella szerzıje a japán nık kiszolgáltatottságáról. Ugyanez a gondolat hatja át a
finomtollú írónı, Higucsi Icsijó: Borongó felhık címő elbeszélését. A Josivara örömnegyed
lakóinak nyomorát megrázóan ábrázolja. Nagai Kafu írásainak középpontjában legtöbbször
gésák állnak. A bazsarózsák kertje címő elbeszélésében a magány és a társas élet problémáit
feszegeti. Kavabata Jaszunari: Tél van címő elbeszélése a prostituáltak életmódját rajzolja
meg. A japán nyelv természetes szépsége nála bontakozik ki a legteljesebben. Kisi Jamadzsi
a proletárírók csoportjához tartozik, ez tőnik ki az Egy boldog aggastyán címő írásából.
Kikucsi Kan: Kettıs öngyilkosság címő írásában a vizsgálóbíró módszerével tárja fel egy
szerelmespár öngyilkosságának történetét. A japán novella egyik legnagyobb mestere,
Akutagava Rjúnoszuke: Kessza és Morito címő novellájában az emberi lélek legmélyebb
titkaiba avatja be az olvasót finom megérzéssel, formai tökéllyel. Szatomi Ton: A hullámok
morajlása címő elbeszélésben egy öregedı férfi szexuális hidegségét analizálja. Siga Naoja,
a Fehér nyírfa írócsoport vezetıje, akire Tolsztoj, Dosztojevszkij mővei hatottak, A zsonglır
bőne címő mővében a bőnösség etikai problémáját feszegeti.
A Mai japán dekameron címő kötetrıl többek között Bálint György közölt kritikát4: „A
szerelem mellett a halál érdekli legjobban a japán írókat, elsısorban az erıszakos halál.
Fıképp az öngyilkosság, mely náluk mást jelent, mint Európában. A keresztény erkölcs elítéli
az öngyilkosságot – a japán tiszteli, mint a lelki erı és az önuralom legnagyobb
teljesítményét. A kettıs öngyilkosság gyakori. Látszólag nincsenek súlyos okai. Az élet
gyakran hoz kínos, megalázó fordulatokat. Az emberi méltóság fellázad az ilyesmi ellen,
csendesen, pátoszmentesen, tırrel a kézben.”
2. 1945-tıl 1958-ig egy mő jelent meg a japán irodalom körébıl. Ebben az idıszakban
Magyarországot a nyugati és távol-keleti kultúrától vasfüggöny zárta el. Tokunaga Naosi
(Tokunaga Szunao – névváltozat) (1899–1958) regénye azért jelenhetett meg két kiadásban
is5, mert az író a japán proletkult irodalom egyik legismertebb képviselıje volt. A regényben
az 1929-es tokiói Kjódó mővek nyomdász sztrájkját örökíti meg.
3. 1958-tól 1989-ig terjedı idıszakot egyre több, elıre megtervezett japán irodalmi mő
megjelenése jellemzi. Most már kiadhatják a távol-keleti irodalmi mőveket is, elıször a
Világirodalmi Figyelı címő folyóiratban, amely a Magyar Írószövetség lapjaként 1958-tól
1963-ig mőködött. Majd a ma is megjelenı Nagyvilág címő világirodalmi havilapban
olvashatta ıket az olvasó, végül könyv alakban is, fıként a haladó szellemő Európa Kiadó
gondozásában.
Folytatjuk…

4

Bálint György: Jégtáblák, könyvek, koldusok. Atheneum, Bp. 1937.
Elsı kiadás: Tokunaga Naosi: Sikátor. Ford.: Vezetı József Péter. Tiszay Andor bevezetıjével. Anonymus, Bp.
1946.Második kiadás: Tokunaga Naoshi: Sötét sikátor. Ford.: Kemény István. Tiszay Andor utószavával.
Európa, Bp. 1962. Ez utóbbit németbıl fordították. A mő eredeti címe: Taijó no nai macsi, 1929.
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VIHAR BÉLA
Ázsiai körmenet
Mikor már este lesz, az árnyék sima kigyója tovasuhog,
csend...
az elsötétülés keselyüi röpködnek, hangjuk vijjogó kardjait
a némaság véres szemébe szúrják,
a tébolydák lámpái húnynak gúnyos sugarat.
A világosság sötétségbe pereg
és az alkony királya szól nekünk,
Századunk kínja vonaglik. Gyermekek, gyermekek hol vagytok
sírástok hallom.
Fekete láng
mint a méreg és ítélet emelkedik valahonnan
lelkem kapuit kopogtatják...
A föld sípjai sírnak.
Százezer esztendeje elindúlt a Bárány egyes-egyedül pásztor nélkül...
Ki takarítja be hitünk szérüjét?
Ázsia templomaiban
a varázsló szemének hályogán kékgız jelenése szivárog szét
mint ezüst bogár...
A titok lezárja száját, hallgatása istenbe vész el
a lehunyó nap szerint.
A pergament égi rovásain megnyúlik a szivárgó füst.
A mágia valahol messze jár, léptei suhognak
a csillagok és szellemek mozdulatlan vizén.
Európa halottarcán kóborog a fény.
És én Ázsia diadalíveit látom imbolyogni.
Lámpákat piros és fekete üvegbıl.
A föld sípjai sírnak.
Apánkat kisérjük haza a temetıbe.
1926.

Forrás: VIHAR BÉLA: Út önmagadtól, –

http://mek.oszk.hu/05100/05109/05109.htm
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ELFELEDETTEK*
Középiskoláit Újpesten végezte. Tanára,
Babits fedezte fel, 1918-tól közölte írásait a
Nyugat. 1921-tıl minisztériumi tisztviselı.
1923-ban matematikából doktori oklevelet
szerzett. 1940-ben Baumgarten-díjat kapott.
1944–1957 között az Akadémiai Könyvtár
könyvtárosa

volt.

Lírája

lételméleti

kérdéseket is felvet.

KOMJÁTHY ALADÁR
költı, író
(Újpest, 1894. május. 24. – Budapest, 1963.
november 30.):

OSZK MEK – Irodalmi Szerkesztıség
(Fráter Zoltán szócikke alapján: Új Magyar
Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai
Kiadó, 2000)

BABITS MIHÁLY: A végtelen felé.
Komjáthy Aladár versei A Pallas kiadása
Nehéz a Kritika szemüvegén vizsgálni azt, aki emberileg közel áll hozzánk. A lencse,
mely a messzeségeket éles és tiszta körvonalakban rajzolja elém, mihelyt olyanvalaki felé
fordítom, aki közvetlen mellettem áll, elnagyolt és ködös képet fog mutatni, s a látást inkább
akadályozza, mint segíti.
A költı, akinek könyve itt fekszik elıttem, volt tanítványom és régi barátom; nem lehetek
a legalkalmasabb kritikai képet adni verseirıl; emberi kedvessége nehézzé teszi, hogy csak a
költıt lássam benne; ahogy bizonyára nehezünkre esnék, hogy pl. a Föld nevő bolygóban ne
lássunk egyebet, mint csak a csillagot!
Mégis nem állom, hogy pár szót ne mondjak Komjáthy verseirıl, mikor elıször lépnek
könyvben és seregben a világ elé; noha egyenként biztosan sokat ismer már közülük, aki a
magyar líra újabb jelenségeit figyelte.

*

A Kaláka internetes periodikán 2007. októberétıl 70 költı versei, életrajzi adatai voltak olvashatók az
Elfeledetek rovatban, melynek szerkesztıje lehettem. Kamarás Klára és a magam ötleteként, a Kaláka nyomán,
de nem ugyanazon sorrendben, az Irodalmi Epreskert 5 is közli ezt az összeállítást. [Szerk.]
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ELFELEDETTEK – KOMJÁTHY ALADÁR
Fiatal költık mindig türelmetlen várják az elsı könyv elindulását: mintha a versek, mint a
katonák, csak seregben volnának hatalmasok; de valóban igaz, hogy erısebbek a versek
seregben; mint színek színek mellett, melyek együtt egy arcképet adnak; s a lírikus, született
exhibicionista, nem verseit akarja mutatni, hanem magát.
Komjáthy szemérmes a magamutatásban; ízlése, távol az eredetieskedéstıl, inkább a
hagyományos eszközökhöz nyúl vissza, s néha a konvenciós rímtıl vagy szótól sem irtózik.
Ilyen ízlés konzervatívvá tesz; s csakugyan konzervatív ı kortársai között: átmenve bár azon
az iskolán, amit a Nyugat irodalma jelentett az új nemzedéknek. Igazi mesterét mégsem a
Nyugat írói között kell keresni: igazi mestere Vörösmarty, tompa tüző szavaival, filozofikus s
mindig végtelenségek felé polarizált dikciójával, akinek bölcselmes és retorikus nagy verse
annyira különbözik a magyar líra késıbbi ideáljaitól: a józan Arany, a könnyő Petıfi, a
felkiáltójeleket kerülı Ady ideáljaitól.
Komjáthy is „a végtelen felé” gravitál, s éppen ez határolja ıt el legjobban kortársaitól:
szemben az Ady-iskola „életes” költészetével, ı inkább az életen túli dolgokra csüggeszti
tekintetét, s az életet is ezeknek világításában látja: a halál, az örökkévalóság világításában.
Van ebben valami dekadens íz; Komjáthy költészete csakugyan még a dekadens éra
költészetére emlékeztet; külföldi minták közül Baudelaire áll hozzá legközelebb, a halál és az
érzéki szerelem költıje. A halál és az érzéki szerelem filozofikusan összefüggı mélységek, fı
motívumok Komjáthynál is, egymást színezve a végtelenség hátterében.
Komjáthy matematikus: hideg tudomány a laikus szemében. De a hozzáértı tudja, hogy
matematikában mély líra és metafizika van: a végtelenség lírája és metafizikája. A
matematika nem idegen a költészettıl és zenétıl: fantázia szüli, mint a költészetet s
harmóniavágy, mint a zenét. A matematikus és költı egy és ugyanaz Komjáthyban: egy
ember, érzı és gondolkodó parány a sötét végtelenben.
Nyugat, 1925. okt. 1. III. 74. o.

*
Az alább következı verseket a Csodák és kínok. Versek címő Komjáthy-kötetbıl vettük
(Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, Budapest, 1943). A szövegek a kötet írásmódját
tükrözik.
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ELFELEDETTEK – KOMJÁTHY ALADÁR
A FÁK TITKA

A NINCS-VAN ORSZÁG

Csak egyszer mondanátok el, fák,
milyen a téli dermedés,
amikor vékony ágatok a
hideg, homályos égre néz.

Tudom, hogy van egy ország,
ahol minden ragyog,
virul a béke fája,
szelídek a nagyok.

Fínom rajként merengve álltok;
a hold s a fázó csillagok
leselkednek, amint sötétlı
törzseitek közt ballagok.

Uralmuk tiszta jóság,
szándékuk színarany,
a tisztesség a bíró,
és nem a pénz, a rang.

Rég volt tavasz, jaj! nem is volt tán;
— emlékeztek? — a napsugár
felborzolt és megadta minden
derék fának, ami kijár.

Az asszonyok szemében
a hőség fénye ég,
minden csábítás ellen
tündöklı menedék.

Halványzöld rügyeket, virágot
s rejtegetı friss lombokat,
alattatok a szerelemnek
tüze csak nıtt, sose lohadt.

Gyermekbıl, szerelembıl
épül a dús jövı,
boldogságtól köszön el
a sírba költözı.

Madársereg lumpolt vidáman
rajtatok és kicsinyeik,
mire az ısz megjı, a nyárnak
melegét, színét feledik.

De hol van ez az ország,
aléltan kérdezem,
mért nem jut el a Földre
még gyenge fénye sem?

Legszebbek vagytok, mikor ısszel,
halál elıtt, a gyenge fény
elönt s ti tarkán ringatóztok
a lét és nemlét peremén.

Mért csak a vér patakzik,
sötét halál arat,
mért építünk jajokból
magunk köré falat?

Érzem, valami nagy titoknak
tudói vagytok, néma fák,
növénytestvérek szóljatok hát,
tán jobb lesz akkor a világ.

Benéz a téli alkony
szobámba; oly hideg
s kegyetlen, mint a Földön
győlölködı szivek.
Tán nincs is ez az ország,
szorongva kérdezem.
Vagy van? — és látni fogjuk?
Lehet; de élve nem.
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ELFELEDETTEK – KOMJÁTHY ALADÁR
NEM A GYİZTESRİL SZÓLOK
Babits Mihálynak
a nagy, magyar világosságnak

Nem a gyıztesrıl szólok én,
a legyızöttet siratom;
aki a gyıztesért hevül:
üvöltsön; én az áldozat
mellé húzódom emberül.
Aki a börtön vaksötét
homályán óriási szemek
rémületével haldokolt,
testvérem, mert kivégzése
elıtt ízlelte a pokolt.
Akit siratni nincs rokon
s meztelen teste kint rohad
gyalázatul a szemeten,
gyászoló rokona vagyok
s gondolatban eltemetem.
A szegény gondjai között
lépegetek s a lankadó
szív hangját lesve éberen,
megtudom, mi a fagyasztó,
az embertelen félelem.
Mind, akit fegyver, túlerı,
ravaszság, gyilkos árulás,
kegyetlen cselszövés elejt,
helyette én, én jajgatok
és dermedt vérem nem felejt.
Halálával gyız az igaz,
a gyenge vére felsikolt.
ne feledjétek: Jézus volt
s gyızött, mert esendı, szelíd,
alázatos és gyenge volt.

NIRVÁNA
Majd eljön érted a halál
és mindent elfelejtesz,
szerény hajlékba költözöl,
lakásod szők verem lesz.
Itthagysz asszonyt és gyermeket,
a tengert és a napfényt,
meg nem moccansz, merev tetem,
fekszel elejtett vadként.
Fölötted pompázhat a nyár,
hullhatnak ıszi lombok,
a télre víg tavasz jöhet,
nem a te ügyed, gondod.
Heversz a vaksi semmiben,
értéktelen romhalmaz,
bánod is mit mond a világ,
dicsér-e vagy szidalmaz?

EGY ELKÖLTÖZÖTTHÖZ
Mint egy seb éget a halálod,
belenyugodni nem fogok,
emléked után sóhajtozva,
beteg bánattal loholok.
Nem szólok, de vad éjszakákon
nagy, szenvedı király veled
beszélgetek és nem hiszem el,
hogy végleg elvesztettelek.
Fényes tolladat kányák csıre
vagdalja. Kárognak rekedt
senkik. de te csak mosolyogsz fent
s ragyogsz. Mit árthat ez neked?
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ELFELEDETTEK – KOMJÁTHY ALADÁR
KÉT VERS A TAVASZRÓL
I.

KÉT VERS A TAVASZRÓL
II.

Nyugtalan, fényes szemeivel
nézeget engem a Tavasz
s a tájra ráhajlik kint amaz
örök ég kéklı színeivel.
Ez a táj kedves énnekem,
sok ezer év ültette be
s folyót rajzolt a közepibe.
Szél száll a tágas tereken,
mint lovas a sárga pusztán,
fölötte száll a régi nap,
kit csodál a néger, lapp, arab
s a messze, regés Hindusztán.
Ez az ég mindég állni fog,
de tavasz és élet tovaszáll
s elhalkul minden, ami fáj.
De most, amikor az ég nevet
s kacajba, suttogásba fúl
minden a téli föld felett:
zöld lombokat nevel az erdı,
elomló delnı fent a felhı,
az éj vizek szavától hangos
s az élet víg, kitárt, kalandos,
most, amikor kabátod szárnyát
nimfák rángatják friss mezın
s ezer hang zsong, hogy bús-zavartan
fülelsz a rozsdaszín avarban,
most, amikor szívedben csattog
szerelem-madár szép dala:
ne törıdj, mit hoz majd a Tél
légy: egyetlen, fénylı szenvedély.
Isten s Tavasz tanyája vagy
nem ölhet meg se Tél, se Fagy.

Hold ragyog a tavaszi égen
s az ismeretlen messzeségen
leng a párafátyol,
vége már a téli képnek
s a csillagok gyertyái égnek
bolyongj bár akárhol.
Bús sejtelem igázza lágyan
tavaszi, nagy megindulásban
a néma növénynépet,
a fák kitárják puszta karjuk:
"az életet s a fényt akarjuk
s a lombos ékességet."
A szél a hegyrıl völgybe lebben
s az álmos víz elevenebben
locsog a jegenyével,
mezı kinyújtja zsibbadt testét
tavasz-heroldok felkeresték
virágontó zenével.
Csukott szemekkel áll az erdı
s minden oly titkos, elmerengı
miként a szerelemben,
de néma jaj esengve tör föl
a megáldott méhő anyaföldbıl:
a Föld sír, mint az Ember.
S jaj és gyönyör közt futva száll át
lengetve friss virágruháját
a tavasz fantomvilága,
rohan, miként egy lázas álom
s meghal a Nyár - feltámadáson
az almafaág virága.
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PÉTER ERIKA
Tavasz-biztató
Tavasz, tavasz,
te nagy ravasz,
egyre győlik
rád a panasz!
Két évszak közt
el vagy nyomva;
a tél után nyár
áll sorba.
Hosszabb a tél,
mint a Duna
– ha nem eszi
meg a kutya! –
A telet már
nem szeretjük,
a jeget is
elkerüljük.
Hajrá tavasz,
ne hagyd magad,
– csak ne törjön
ki a nyakad!

Fotók: FÁBIÁN MÁRIA
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KÖVES JÓZSEF
A legújabb vers
Kórház. Hiszen ott végzi mindenki. Vagy a legtöbb– volt– ember. Én is majd egyszer–
gondolta a fiatal újságírónı, és megborzongott. Bár hővös volt itt az éterszagú folyosón,
egyszerre verejtékezni kezdett. Gusztusos piros kabátját levette, és a hóna alá csapta, de olyan
ügyetlenül, hogy az lepottyant a csempe nagy kockáira. Hárman ültek a folyosón, az ablak
alatti székeken, s a felhık között átderengı gyér napsütésre fordították arcukat. Két
szemüveges férfi meg egy kopasz. Mindhárman pizsamában.
A nı tétován megállt, visszafordult, majd újra az elızı irányt választotta.
A szemüvegtelen kopasz ránézett:
– Nem tudok segíteni?
– De… talán… Keresek valakit, hátha ismerik. Zelk… Zelk Zoltán.
Azok hárman egymásra néztek. Nem mondott semmit nekik ez a név.
– Olyan… olyan…– Nem tudta elmondani, hogy néz ki. Végül azt mondta, amit
régebben gondolt róla, amikor a költı még ép volt.
– Mint egy cigányprímás… Olyasmi. De nem az.
– Itt nincs semmilyen muzsikus– rázta a fejét az egyik szemüveges. Nyilván a
legostobább.
A nı legyintett, indult volna tovább, de a kopasz megállította.
– Nem az a költıféle?
– De igen– bólintott lelkesen a csinos kis újságírónı.– İt keresem.– És magyarázkodva
hozzátette.– Interjút szeretnék vele…
– Na hiszen!– vinnyogott a magasabb szemüveges.– Itt a kórházi ágyon?– Nem lehetett
pontosan tudni, mire gondolt, de hogy az interjú szót sose hallotta, az biztos volt.
A kopasz a jobb kezének mutatóujját rendeltetés-szerően használta:
– Ott, jobbra. A kétágyasban.
– Köszönöm!
Az, hogy csak kétágyasban fekszik a költı, kissé megnyugtatta. Akkor legalább nem
figyelhetik olyan sokan, kevésbé jöhet zavarba. De így is eléggé zavarban volt, hiszen
rajongója volt Zelk verseinek. Még iskolás korában megfogta a kötelezı gyerekvers. A fazék
víznótát fütyül. Ez már akkor is tetszett neki. És az is, hogy Meg is hal egy kisbogár, mégse
szomorú. Emlékezett, ettıl ı lett annyira szomorú, hogy amikor az osztályban el kellett
szavalnia a megtanult verset, mindig elsírta magát.
Az ajtó egy picit nyitva volt, nyilván, hogy kapjon egy kis levegıt a szellızetlen
betegszoba.
Aztán belépett.
Az ajtó takarásában háttal hevert valaki, a fal felé fordulva. A költı az ablak elıtti ágyon
feküdt. Mellette infúziós állvány, a folyadék a bal karjába csöpögött.
– Jó napot – krákogott a lány, és tétovázott, hogyan szólítsa meg a költıt.– Jó napot,
Mester.
Zelk arra fordította a fejét.
– Mester? Ugyan már! Maga az az újságíró, akit jeleztek nekem?
– Igen… én vagyok. Blanka – A teljes nevét mondta, de a családnevét úgy elmotyogta,
hogy talán még maga se ismerte föl.
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– Akkor jöjjön, üljön le ide– mutatott a kerek hokkedlire Zelk. – Mindjárt lefolyik ez a
szar…
Szar? Így beszél egy poéta? Blanka kicsit elpirult.
Levett kabátját a mosdócsap melletti fogasra akasztotta. Aztán engedelmesen leült, ahogy
a költı parancsolta, és elıvette noteszét, tollát.
– Hogy van?
Zelk mintha elmosolyodott volna. Most látszott, mennyire más, mint fényképeken,
filmen. Összezsugorodott?
– Már csak az tart életben, az a vers mit holnap kell megírnom, talán olyan lesz mint az
elsı, ami kallódó cuccaimmal örökre elveszett.
De szép!– gondolta a lány. Csak nem vers ez is?
A költı kitalálta a gondolatait.
– Ezt nemrég írtam. Fejben. Az én versem mindig fejben születik. Csak akkor írom le, ha
kész. Folytassam?
– Igen– lelkesedett föl Blanka. – Leírom.
– Jó… Lement az infúzió… Nıvér! Piroska!
Az újságíró lánynak helyet kellett adnia, hogy a gömbölyded kis nıvérke kiszedje a tőt a
költı karjából. Aztán visszaült, figyelt.
– Formás segge van ennek a Piroskának– mondta Zelk, ettıl a lány megint zavarba jött.
Neki a költı éteri lény volt, nem is értette ezt a köznapi beszédet.– Nem emlékszem egyetlen
szavára sem, csak arra, hogy fehér volt, fehér volt, mint a januári szél. Ide most tegyen
gondolatjelet, és akkor új strófa, na, szakasz… szóval sorköz. – A lány most vette észre, hogy
ez vers folytatása, hát gyorsan leírta, és várta a többit. Jött is.– S arra, hogy szomorú volt,
szomorú mint a hajnal, mikor munkára költi a szegényeket…
– Jaj, ez nagyon szép– suttogta Blanka.
– Ugye? Töltene nekem egy kis vizet?
– Persze.
Az éjjeliszekrényen kis kancsóban citromos víz volt.
A költı felült, mohón itta.
– Mindig kiszárad a szám az infúziótól. Meg egyébként is. Levegıtlen itt az egész.
– Ugye, maga fiatalon nagyon szegény volt, Mester?
– Hagyja már ezt a mesterezést, nagyon utálom. Igen, szegény voltam. És zsidó. Egy
szegény kis zsidó. A Zelkovits gyerek Érmihályfalváról... Aztán megint szegény lettem.
– Hogyhogy?
– A börtön után. Irén meghalt, el se temethettem. A lakást pedig elvették.
– Ó, a Balázs utcában az a kis lakás…
– Szépséged ismeri a versemet?
– Majdnem kívülrıl tudom. nagyon-nagyon szeretem, Mes…
A költı megakasztotta:
– Szólítson inkább Zoltánnak.
– Köszönöm, Zoltán. Akkor a Sirályról. Hogy keletkezett?
– Igazán érdekli? Elmondtam egy párszor, de igazán senki nem hitte. Mentem az utcán.
Ahogy írtam is, sehova. Mert nem volt hova mennem. Mondom, a börtön után… És
elhatároztam, hogy írok egy szürrealista verset. Csak úgy… A kezdı sorom, illetve a kezdı
szakasz már megvolt. Ahhoz akartam írni.
– Vak szemgödör. Halott sirály. Kiholt a tenger: medre már vak szemgödör. Halott sirály
lelke vijjogva visszaszáll.
– Köszönöm– és a költı szemében könny csillogott. – Igen, ennyi volt, és ebbıl már
ösztönösen jött a többi. Csak le kellett írni.
– Csak– nézte az idıs beteget az újságíró lány.
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– Kérdez még, szépségem?
– Persze– kapott észbe a vendége, és megbillentette a golyóstollát.
– Amikor ment az utcán se ide-se oda, hol lakott?
– Nagy nehezen hozzájutottam egy kis lakáshoz Budán, a Batthyány tér közelében. Na, az
érdekes dolog volt. A Cini, a Karinthy Cini. Szeretem, pedig nagyon gonosz tud lenni, ha
viccrıl van szó. Képzelje, föladott egy apróhirdetést az én nehezen kikuncsorgott telefonom
számával, hogy szoba nınek kiadó. És jöttek a hívások. Szerencsétlenek, magányosak. Olyan
is, aki albérleti szobáért magát is felkínálta volna. Illetve kínálta is. De megbosszultam ám!
Én is föladtam egy aprót… Kutyát veszek… Ciniék címével. Ménesi út. A következı héten
Cininek telefonáltak több tucatnyian, hogy megmutatnák az eladó kutyájukat. Meg vitték
is… Napokig rengeteg kutya ugatott a Ciniék ablaka alatt.
Zelk kicsit fölnevetett, alig hallhatóan, de elfáradt. Becsukta a szemét.
– Bocsásson meg, kislány. Csak egy kicsit pihenek. Maradjon itt!
A lány, egy hetilap pályakezdı munkatársa, megilletıdötten ült a kis székféleségen, és
kinézett az utcára. A kopár fákon varjak pihegtek, de felhangzott egy cinke gyöngéd füttye is,
aztán elnyomta a távolabbi villamos zöreje. Blanka, aki inkább Biankaként jegyezte írásait,
mert úgy elıkelıbbnek érezte, most elfordult az ajtó mellett fekvı beteg felé. Riadtan látta,
amint az kitakarózott, hogy bilincs köti össze a két kezét. Most értette meg, hogy miért ült
kint a folyosón egy smasszerruhás pasas.
– Na, mi van?– fordította oda a fejét a beteg.– Nem látott még elítéltet? Szerintem rab
vagyok ugyan, de a költı haverom– a másik ágy felé bökött az állával – ilyen finoman
mondja. Hogy elítélt.
– Haverja?
– Ja, hát összehaverkodtunk. İ is sittes. Higgye meg, kishölgy vagy asszony,
mindenkinek megvan ott a téglája. Mindegy, hogy úriember vagy utcai vagány, mindenki
lehet börtöntöltelék. Bőnözı! Ugye, Zoli bácsi?
Zelk felriadt.
– Igen– nézett a másikra, majd csodálkozva a lányra. De úgy, mintha még nem látta volna
és nem értené, hogy is kerül ide.
– Hugyoznom kell– mondta az elítélt, és kikiabált:– Altábornagy úr, hugyoznom kell…
Jöjjön már, mert bepisálok…
Az ırködı tizedes megjelent az ajtóban.
– Jól van, hallgasson már el!
Amikor kettesben maradtak, a költı bocsánatkérıen mondta:
– Rendes fiú ez… Jól megvagyunk. Kár, hogy holnap már visszaviszik… Aztán
váratlanul témát váltott.– A Sirály… Képzelje, volt két sor, amit nem engedtek
megjelenni. Nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Mert kifosztották. Nem
lehettem ott a feleségem temetésén. Csak így jelenhetett meg elıször: nem láthattam holt
arcodat, nem láthattam holt arcodat. Ugye, érzi a különbséget?
– Érzem– bólintott a lány, és picit elfordult, ne lássa a beteg költı, hogy könnyezik. De
összeszedte magát.– Maga is úgy érzi, hogy költınek született?
– Dehogyis… Gyereknek születtem.
– Jó… Hogy lett költı?
– Ez buta kérdés, szépségem… Mondjam azt, hogy egyszerően jött?
– Mondja– sóhajtott Blanka-Bianca.
– De elmesélem, ha maga elmondja, hogy lett ilyen szép!
– Mondjam, hogy egyszerően jött?– mosolyodott el a lány.
A beteg költı sápadt arcára kis pír költözött. Mintha jobban lenne, konstatálta. Egy szép
hölgy jelenléte többet ér húsz infúziónál. Kicsit fölemelkedett.
– Megigazítaná a párnám?
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A lány készségesen segített, bár ügyetlennek érezte magát. A költı fölé hajolt, aki feltőnı
szenvedélyességgel itta be a finom parfőm illatát. A nıi illatot.
– Ha most egészséges lennék, magamra húznám.– És megcsillant fáradt szeme, mikor
látta, hogy a lány elpirul.– Bianka, ugye? Volt egy ilyen nevő ló a galoppon. Sok pénzt tettem
rá. İ meg tett rám.
Bianka nem sértıdött meg, amiért egy lóhoz hasonlították, sıt…
– Sok pénzt vesztett a lovin? Tudom, hogy szenvedélyes lóversenyes.
– Vesztettem. De többet nyertem… Kaptam állandó belépıt a Lóverseny Vállalattól.
Eladtam, visszamentem hozzájuk, azt mondtam, elvesztettem a bérletet. Kaptam másikat.
Persze eladtam megint.– A költı úgy nevetett a csínyjén, mintha egészséges
lenne. Egyszer majd én is kimegyek a lóversenypályára – Fülembe súgja Krúdy úr: Az ötös
lovat játssza. Na, ebben a versemben megírtam a szerencsémet. A szép álmot. Ha nyertem
néha, nem volt jó. A vesztés után, üres zsebbel mindig vers született. Mert nemcsak a rím
szülte a verset, hanem a pech is. Érti ezt?
– Azt hiszem.
– Szóval megkaptam az élettıl minden jót. Szükséglakást, börtönt és másfél Kossuthdíjat.
– Másfelet?
– Igen– kuncogott Zelk.– Mert az egyiket megosztva kaptam Kuczka Péterrel. Vagy
Kónyával? Most hirtelen… Lehunyta a szemét.– Elfárasztott, Bianka.
– Jöjjek máskor? Holnap?
– Jó, nem bánom.
– Mond még nekem azért egy verset?
– Egy kétsorost, rendben? Seggem alatt ágytál, faszomban katéter, Csoda-e, ha nem ízlik
sem élet, sem étel? Maga szerint ez vers?
– Szerintem igen– vont vállat Blanka, és megsimogatta a költı hideg arcát.– Akkor még
visszajövök. Még nem fejeztük be.
– Magáról fogok álmodni– felelte Zelk, és fektében kezet csókolt a lánynak.– Remélem,
valami kéjeset, hogy vers legyen belıle.
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KULCSÁR TIBOR
Metamorfózis
Ilyenkor az ember olyan esetlen, árva.
Bár összeszorul a szíve és a torka,
viseli kínját bıszen, hivalkodva,
mintsem hogy békülı szóra nyílna szája.
Lanyha, kis mérgek sose marták a lelkem
– viharban is csak csörgedez a csermely,
ha zúdul az ár, háborog a tenger – :
haragom is nagy, akárcsak a szerelmem.
De elszáll a füstje, ha tüze ellobban.
Most már a szavak tırének sebhelye fáj csak.
Mert nincs annál sértıbb, ha megaláznak.
Nem is a szívedben, inkább tudatodban.
Mindegy már, ki a sértett és ki bántott,
gyötrıdünk néma daccal mind a ketten.
Az arcokon már szánalom, gúny se rezzen,
magában már rég mindenki megbocsátott.
S míg köztünk a csend sziklái merednek,
tekintetünk riadt madár fiókként rebben.
Elrejtem az arcod két tenyeremben.
Tudom, szeretsz. Tudod, nagyon szeretlek.

Forrás:
KULCSÁR TIBOR: Arcképünk tükörben, Bratislava, 1986, Madách Könyv- és Lapkiadó.
A költı jogörökösének, Kulcsár Zsuzsának engedélyével közöljük a verset [szerk.]
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SITKU RÓBERT
Be vagyok zárva
Be vagyok zárva ebbe a testbe
és nem szabadít meg senki.
Egyetlen dolog menthet meg tıle ha megtanulom szeretni.
Be vagyok zárva ebbe a ködbe,
hogy lélektelenné tegyen,
de bármilyen torz vagy hamis legyen,
én akkor is megölelem.
Be vagyok zárva ebbe a szívbe
és én verem bent a falát;
hittel és daccal, megbocsátással hogy túlnıje folyton magát.
Be vagyok zárva ebbe az örök
és végtelen álmodásba de mi lesz akkor, ha felébredek
és nem lesz majd, aki lássa?
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KARAFFA GYULA: Halogéntök…
a világ mindig forog
mőködik zajong
néhol zeng a dal
máshol forradalom
csend csak ott lehet
ahol állnak a napok
akár a hullahegyek
a mindigvan háborúban
csend csak ott lehet
ahol mindegy mikor
érünk fel a hegytetıre
mindegy ki áll a legelıre
mikor készül el az étel
ahol eszünk az Vác vagy Bétel
a személyes magányok
ha összeadódnak
talán akkor lehet csak egy
kis csend a világban
egyébként csak békésen öljük
egymást a fenenagy zajban
míg ki nem hal belılünk
az utolsó ember(ség) is

de mivégre árokásni
lerohadt már a kamásli
lehervadt már a mosoly
bırfej mondja ojojoj
néni mondja rutrutrut
mindegyiknek jutjutjut
hol egy kapa hol egy villa
hol egy ósan hol egy billa
költsd a pénzed arra való
egyél-igyál rúgja a ló
ha megdöglünk akkor mindegy
mindmegdöglünk hát nem mindegy?
*
ósan billa teszkó lidl
ameddig van addig vidd
ha nem lesz mi lesz veled
leszakadsz a hegymenet
ben húr talan szótlan már
te védtelen kis szamár
te kis pingvin totyogó
sárgaszárú bugyogó
te kis senki semmise
te kis ima kis mise
te harangszó konduló
bronzba hangot kolduló
te csendben is hallgatag
balga szóban balga tag...

*
forog mint a világbéke
állj közéjük táncolj véle
bocs vélük mert többes számban
jól megférünk a naptárban
péter és pál bátyám nézd csak
nem kell más ha néha bécsap
közénk egy-egy őrrakéta
vagy egy kék virágbokréta
görög török táblára ír
az ír iszik amíg csak bír
sört vedel az angol hébe
beleful a sötét lébe
léte ha végleg elmerül
ki beszél majd még emberül
nagy a lászló szent az istván
egyik király másik ispán
egyik költött másik akart
egy országot összevakart

*
látom hogy a madár repül
látom ahogy úszik a hal
vágtat a ló
hullik a hó
fekete a korom
fehér a kenyér
a vér vörös
és zöld a fő
csak azt nem látom
merre jár a lélek
mikor elhagyja
a testemet...

KARAFFA GYULA: Tartozásaim győlnek… Nagyoroszi, 2015, Runner Méfia Kft
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PETHES MÁRIA
Messzi évek illata
Naplórészletek

veszélyes az újságolvasás
halálos kimenetelő dokumentáció
a híreket írók agya lıszerraktár
karjuk robbanó töltető golyóstollban
végzıdik választékos szavaik falvakat
repítenek a levegıbe ıserdıket lobbantanak
lángra bozótharcok helyének neve gyullad ki
a rongyos térképeken a vasárnapi ebédek
meghitt levegıjét megrontja a vérben úszó
világkép a jó szándéknak a költészetnek
a szellemi magaslatokra hágóknak
nincsen hírértéke minél nagyobb
vértócsa ömlik a zörgı lapokból
annál nagyobb a siker mert a rettegés
sóhajt csikar ki az olvasókból: istenem
köszönjük hogy minket ebben a jól
mőködı létbizonytalanságban nem érint
ez az elménkben szájenszfiksön
kalandfilmként lepergı sok borzalom
*
évekbe telt mire jól megszervezett
puccsal megdöntöttem hatalmamat
önmagam felett azóta álmaim
követnek el rémtetteket ellenem
testem hirdetıoszlopára idegen
ideológiákat ragaszt a szél
lelkiismeretem felbıszült partizáncsapatai elıl a föld alá húzódom
nem gyıznek meg
az elferdített statisztikai adatok
zsarnokok és felszabadítók
nem politizálok a hold havi
morzejele rám már nem
csak az árapályra van hatással
Forrás: PETHES MÁRIA: Messzi évek illata Naplórészletek, Agárd, 2019, AlkoTóház
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TÁTRAI S. MIKLÓS
A muzsikáló angyalka
Az ezüst színő Opel Astra lassan fordult be a tízemeletes panelházak közé. Délelıtt tíz
órakor kevesen jártak az utcán. A felnıttek dolgoztak, a gyerekek iskolában, óvodában
voltak. Csinos, fiatal anyuka sétáltatta két- két és féléves kisfiát a koratavaszi napsütésben. A
szemben lévı járdán idıs néni húzta maga után bevásárlókocsiját. Nem törıdtek sem az
autóval, sem utasaival. A volán mögött ülı férfi elismerıen nézegette a fiatal hölgyet, a
mellette fészkelıdı középkorú nı a néni mozgását figyelte. Remélem nem ı az - dünnyögte
magában -, és kiszállt az autóból. Táskájából vékony pengéjő zsebkést vett elı, kinyitotta,
majd elindult a tizenkettes lépcsıházhoz. A pengét gyakorlott mozdulattal illesztette a
zárnyelvhez. Balkezével finoman rázogatta az ajtót, jobbjával a kést mozgatta. Néhány
másodperc kellett csak ahhoz, hogy a régi típusú kopott zárat megadásra bírja. A lift a
földszinten várakozott. A nı beszállt, és benyomta a negyedik emelet gombját. Sem izgalmat,
sem aggodalmat nem érzett, oly sokszor játszott már hasonló szerepet, amikor
régiségkereskedınek, használt ruha vásárlónak, vagy éppen eladónak mondta magát.
Zsebében névjegykártyák lapultak, gondosan ügyelt arra, hogy mikor melyiket adja át.
Külsıje, öltözete nem volt feltőnı, szolidan elegáns, semmiképpen sem adott okot
bizalmatlanságra. Ballonkabátja, cipıje, kesztyője illett egymáshoz, talán a ridikülnél jóval
nagyobb táskája volt az egyetlen, ami furcsának tőnhetett valakinek, ha figyelmesebben
megnézi. Ettıl nem kellett tartania, senkivel sem találkozott, aminek határozottan örült.
Ebben a hónapban már járt ezen a lakótelepen, nem szívesen jött újra, de a fınök
ragaszkodott hozzá. A negyedik emeleten óvatosan lépett ki a liftbıl, és elégedetten látta,
hogy sincs senki a folyosón. A huszonnégyes számú ajtót kereste, és a csengı alatti x-t, amit
Bagós rajzolt oda az elızı napon. Ezzel jelezte: ez az a lakás, amit ma kockázat nélkül
meglátogathat. Bagósban meg lehet bízni – gondolta –, jól tájékozódik, jól térképezi fel a
helyzetet, információi megbízhatóak, még azt is mondhatná rá, hogy jó szakember, ha ez nem
lenne vicces ebben a helyzetben.
A második csengetésre résnyire kinyílt az ajtó, amennyire a beakasztott biztonsági lánc
engedte.
– Mit óhajt kérem? – kérdezte Mariska néni, aki alapvetıen nem volt bizalmatlan, de
életének nyolcvankét évében bizony sok mindent megélt, és sok mindent hallott.
– Kezét csókolom! Zsigmondi Jolán vagyok, használtruha kereskedı. Tessék itt a
névjegyem.
– Ne fáradjon hölgyem, nekem nincs eladó ruhám, és nincs pénzem vásárolni.
– Én férfiruhát keresek, öltönyt, kabátot. Úgy hallottam a néni férje tavaly hunyt el. Ha
maradt valami szívesen megnézem, és ha tetszik azonnal fizetek is. Elég, ha itt a résen ki
tetszik adni. Ígérem nem fogok elszaladni vele – mosolygott Jolán, bizalmat ébresztve maga
iránt.
– Hát nem is tudom – bizonytalanodott el Mariska, és Egon ruháira gondolt, amikhez
azóta sem nyúlt –, talán a télikabátját megmutatnám, alig hordta szegény, csaknem új.
– Nagyszerő, csak tessék nyugodtan megkeresni! – kedélyeskedett a nı, és elégedetten
látta, hogy a néni eltőnik, majd hamarosan visszajön egy átlagos, egyszerő kabáttal, amit kiad
neki.
– Egyelıre ezt gondoltam megmutatni, bár nem hiszem, hogy érdekelni fogja! – csak
magában tette hozzá: az sem baj, ha elszalad vele.
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– Ez egy remek darab! Pont ilyeneket keresek! – lelkendezett megjátszott meglepetéssel
Jolán – Tessék ezt nekem eladni és máris fizetek érte hatezer forintot!
– Mennyit mondott kedveském? – hitetlenkedett Mariska néni – Azt hiszem nem hiába
imádkoztam reggel, ma szerencsés napom lesz.
– Hatezret mondtam, tessék már adom is! – vette elı pénztárcáját, és kezében lobogtatta a
pénzt – Nagyon igényes lehetett a kedves férje. Megnézhetném az öltönyét is? Szívesen
megvenném azt is.
– Persze, persze! Már nyitom is az ajtót.
Úgy tőnt a váratlan pénz miatt minden óvatosságról megfeledkezett az idıs hölgy,
kiakasztotta a láncot és beengedte hívatlan vendégét, aki gondosan becsukta maga mögött az
ajtót. Az elıszobából be lehetett látni abba a szobába, ahol a régi szekrénysor állt. A kétajtós
rész tárva-nyitva volt, azonban Jolánt sokkal jobban vonzotta a vitrin, amelyben értékes
porcelánok, dísztárgyak sorakoztak. Igyekezett úgy tenni, mintha csak az öltöny érdekelné,
de valójában alaposan szemügyre vett mindent. Elismerıen gondolt Bagósra, aki ügyesen
kiszedte a redınyszerelıbıl, hogy miket látott a lakásban, amikor néhány nappal azelıtt ott
járt. Szakértı kezekkel tapogatta meg a zakót, azután a nadrágot, vizsgálta anyagát,
győrıdését, majd kimondta a varázsszavakat: ez is megér hatezer forintot. Táskájából
borítékot vette elı, és beletett tizenkétezer forintot, a borítékot pedig a dohányzóasztalra tette.
Elégedetten hajtogatta össze a ruhákat, illetve úgy tett, mintha azzal foglalatoskodna, de nem
boldogulna vele.
– Bocsánat - ült le hirtelen a fotelba - megszédültem egy kicsit. Kaphatnék egy pohár
vizet? Kérem jól engedje ki, hogy hideg legyen.
– Máris hozom, üljön csak nyugodtan! – indult Mariska néni készségesen a konyhába.
Nem láthatta, hogy vendége azonnal felpattan, óvatosan elhúzza a vitrin üvegét, és
villámgyors mozdulatokkal pakolni kezd. Mire néni visszaérkezett, már újra a fotelben ült,
mint aki éledezik!
– Köszönöm, nagyon kedves! Már valamivel jobban vagyok. Lemegyek a fiamért, lent
vár az autóban, majd együtt visszajövünk, segít elvinni a ruhákat.
– Jól van kedveském, ahogy gondolja. - mosolygott kedvesen a néni, és készségesen
kísérte vendégét az ajtóig.
Nyolc-tíz percig türelmesen várakozott, azonban Jolán nem jött vissza. Arra gondolt
valószínő újra rosszul lett szegény. Aggódva nézett ki az ablakon, azonban az utca néptelen
volt, csak egy ezüst színő autót látott távolodni. Megfordult, és a dohányzóasztalra tekintett.
Határozottan emlékezett, hogy a nı oda tette a borítékot, amely most nem volt ott.
Megemelte a fotelba dobott ruhákat, hátha azok alatt van a pénze, de csalódnia kellett.
Tanácstalanul forgatta tekintetét, amíg a vitrinre nem pillantott. Rémület szorította össze
szívét, mert a polcokról dísztárgyak hiányoztak. Sírva rogyott le a fotelba, kétségbeesetten
temette kezébe arcát. Sokáig ült magába roskadva, majd rendezte gondolatait. Becsapták,
meglopták, elvitték néhány értékét, kedves emlékét. Egy aranyozott, vagy annak tőnı tányér,
két ónkupa és négy porcelánfigura hiányzott. Hármat még férje kapott munkatársaitól, azokat
is nagyon sajnálta, de legnagyobb veszteségnek a negyedik eltőnését érezte. A legalább
százötvenéves kis szobrocska nagymamájáé volt, amelyet édesanyja kapott meg esküvıjekor,
tıle pedig ı örökölte. Mindig nagy becsben tartotta, szeretettel nézegette a családi örökséget.
Emlékek sokasága perget le elıtte, megsiratta a kis angyalkát, amely egy hárfát tartott a
kezében, mintha zenélne.
Négy hónap telt el a szomorú esemény óta. A rendırség eredménytelenül nyomozott, nem
találta a tetteseket, nem bukkant az ellopott tárgyak nyomára. Mariska néni, és a család lassan
beletörıdött a veszteségbe. Még nagyobb óvatosságra intették a nénit, aki már csak a
családtagokban és két régi szomszédban bízott. Másokkal egyre bizalmatlanabb,
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tartózkodóbb lett. Imáiban gyakran kérte a tolvajok megbüntetését és a hárfázó angyalka
megkerülését. Egy napon úgy tőnt csoda történik. Örömmel hívta fel telefonon egyetlen
dédunokája, aki a barátjával Hévízen nyaralt. Azt mondta, az ottani bolhapiacon meglátta a
szobrocskát. Majdnem biztos abban, hogy az volt a dédi vitrinjében, hiszen kisgyerek
korában sokszor megnézte, a dédi csodás meséket szıtt köré. Az árusnak semmit nem árult
el, megvette az angyalkát. A barátja pedig – mintha csak bolondoznának – videóra vette az
alkut, névjegykártyát kértek az eladótól, így letagadhatatlan lesz a rendırség elıtt. A hír nagy
izgalomba hozta Mariskát, mégis azt kérte, mielıtt bármit tennének, mutassák meg neki a
szobrocskát. A fiatalok három nappal késıbb csengettek be a dédihez, örömmel és gondosan
becsomagolva vitték az angyalkát. Elıbb újra elmesélték, hogyan vették észre, hogyan
vásárolták meg, majd óvatosan kibontották, és asztalra állították. Mariska néni feltette
szemüvegét, nézte a szobrocskát, kézbe vette, forgatta, hümmögött, bólogatott, szeme
könnybe lábadt, majd megszólalt.
– Igen! Olyan, olyasféle! Köszönöm nektek, hogy elhoztátok. Azt mondtátok, tudjátok ki
az eladó.
– Persze, itt van a névjegye! - nyúlt a táskájába Fruzsina készségesen – Egy középkorú
pasas. Feljelentjük ugye?
–Találkozni akarok vele! – hangzott a meglepıen határozott válasz.
–Miért? Erre semmi szükség. Ha biztos vagy abban, hogy ez a családi örökség, akkor fel
kell jelenteni! A rendırség majd megoldja!
–Biztos vagyok benne, mégis azt kérem, vigyetek el hozzá! Tegyétek ezt meg egy
öregasszonynak!
Fruzsina kérdıen nézett Nándira, aki kicsit oldalra biccentette fejét, felhúzta vállát, mint
aki azt jelzi: ha ezt akarja, akkor ezt akarja, tegyük meg neki! A lány bólintott, majd
megígérte a dédinek, a következı hétvégén megkeresik Simon Gyulát, akitıl megvették a
hárfázó angyalt. Mariska néni ezzel nem elégedett meg. Mielıbb indulni akart. Kérte, most
azonnal hívják fel Simon urat, és valamilyen ürüggyel javasoljanak személyes találkozást
minél hamarabb, akár már holnap. A kérés egyszerre volt határozott és kétségbeesett, nem
lehetett nem teljesíteni. A rövid beszélgetés eredményesnek bizonyult, Simon Gyula két
nappal késıbb várta ıket szigligeti otthonában.
Fruzsina és Nándi a megbeszélt idıpontban érkeztek Mariskáért. A néni izgatottnak tőnt,
de nem olyannak, mint aki nagy leleplezésre készül, inkább olyan volt, mint aki egy csodára,
egy meglepetésre vár. Az autóban keveset beszélgettek, a rádióban halk zene szólt.
Tapolcához közeledtek már, amikor Mariska néni váratlanul megszólalt.
– Mielıtt Szigligetre érünk mondanom kell nektek valamit. Higgyetek nekem, jók a
megérzéseim. Nem tudom, hogyan került Simon Gyulához az angyalka, de nem hiszem, hogy
köze van a lopáshoz. Ne legyetek vele ellenségesek, bizalmatlanok, bízzátok rám ezt a
dolgot.
– Dédike, a megérzéseid már cserben hagytak egyszer-kétszer, legutóbb azzal a Jolánnal!
Ne legyél eleve bizalommal olyan emberhez, akit nem is ismersz. Ha nem tudja, vagy nem
akarja megmondani kitıl vette a szobrocskát, máris menjünk a rendırségre! Ha megmondja,
akkor pedig azért!
– Nem hiszem, hogy erre sor kerül, inkább úgy érzem: csodálkozni fogtok. Persze bizonytalanodott el - tévedhetek is, majd meglátjuk.
Simon úr udvariasan fogadta vendégeit, bár fogalma sem volt miért jöttek. A telefonban
egy nagyon jó üzleti lehetıségrıl beszéltek, azonban többet nem árultak el. Az idıs hölgy
megjelenése még rejtélyesebbé tette a helyzetet. A kölcsönös bemutatkozás után a
szegényesen berendezett szobába kísérte, és hellyel kínálta ıket, majd kíváncsian várta
mondandójukat. Mariska néni elérkezettnek látta az idıt.
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– Köszönöm önnek uram, hogy idıt szakított ránk. Számomra nagyon fontos ügyben
jöttünk, és remélem önnek is az. A rendırség is nyomoz benne. Néhány hónappal ezelıtt
fondorlatos módon megloptak engem, és elvittek egy számomra nagyon kedves emléket. Egy
porcelán szobrocskát, egy angyalt, aki a kezében hárfát tart, mintha zenélne. Ön egy ilyen
szobrot árult a piacon.
– Így van asszonyom, de biztosan nem azt, amit öntıl elloptak.
– Elhoztuk az angyalkát, kérem nézze meg, hogy ezt árulta-e! – mondta Mariska és
táskájából az asztalra tette a porcelánt.
– Úgy nézem igen – vette kezébe Simon Gyula a szobrocskát –, illetve biztosan
mondhatom, hogy igen. Van itt rajta egy pici sérülés, errıl megismerem.
– Igaza van uram, ez valóban jellegzetes!
– Remélem nem azt akarja mondani, hogy az önén is ilyen jel volt? Biztosíthatom, ez
nem lehetett a magáé! – kezdett ideges és türelmetlen lenni Simon úr – Tılem hívhatja a
rendırséget is.
– Erre semmi szükség, kérem nyugodjon meg! Pontosan tudom, hogy ez a szobor sosem
volt nálam, de tudni szeretném hogyan került önhöz. Higgye el, nem egy bolond
öregasszonnyal van dolga, mindent meg fogok magyarázni! Nagyon kérem válaszoljon!
A férfi Fruzsináékra nézett, akiknek arcán éppen olyan meglepıdést és tanácstalanságot
látott, mint amit ı maga is érzett. Furcsa helyzetbe keveredett. Egy ismeretlen idıs nı
bőncselekménnyel hozza kapcsolatba, ráadásul a saját lakásában, és olyan dolgokban akar
vájkálni, amihez semmi köze. Gondolkodott mit tegyen, de nem érezte úgy, hogy bármilyen
magyarázattal tartozna az ismeretleneknek, akik végül is becsapták, hiszen ebbıl bizonyosan
semmilyen jó üzlet nem kerekedik ki, pedig arra nagy szüksége lenne.
–Látom uram nehezen nyílik meg, és megértem – sóhajtott Mariska – Valóban én
tartozom magyarázattal önnek, és dédunokámnak is. Való igaz, amit mondtam. Tényleg
megloptak, és tényleg elvittek tılem egy hárfázó porcelánangyalt, amit én az anyámtól, ı
pedig az ı anyjától kapott. Amint megláttam ezt, ami most itt áll az asztalon, amit Fruzsina
vett meg nekem, azonnal láttam, hogy nem az enyém. Az én szobrocskám bal kézzel fogja a
hárfát és jobbal penget, ez pedig pontosan fordítva. Egyébként teljesen egyformák. Mintha
testvérek, mintha ikrek lennének, mert azok is! Egyszerre készültek, egyszerre születtek
ugyanabban a német mőhelyben, vagy gyárban, ezt nem tudom, de azt igen, hogy mind a
kettı az én nagyanyámé volt. Egyiket az egyik lányának, az én anyámnak, másikat a másik
lányának, Ilonka néninek, az én nagynénémnek adta! Vagyis, ha ön ezt a szobrot, vette, vagy
kapta valakitıl, akkor tudnom kell, hogy kitıl, de ha ez családi öröksége, akkor rokonok
vagyunk!
Hosszú másodpercekig tartó döbbent csend követte a dédi szavait. A fiatalok ámulva
tekintettek egymásra, kíváncsian várták, hogy ebbıl mi lesz. Simon Gyula arca lángvörössé
vált, borzasztóan zavarba jött, mint aki szégyelli magát. Kezébe vette a szobrocskát, nézte,
mintha tanácsot kérne tıle, azután lassan, halkan megszólalt, kereste a szavakat.
– Kedves Mariska néni! Engedje meg, hogy így szólítsam, mert valószínő rokonok
vagyunk, bár én nem emlékszem, hogy hallottam volna magáról. Özvegy ember vagyok, öt
évvel ezelıtt hagyott itt a feleségem, egyedül maradtam. Édesanyám leánykori neve talán
ismerısen cseng önnek: Baranyai Klára. Édesapját Baranyi Lajosnak hívták, édesanyját pedig
Szénási Erzsébetnek.
– Ó, istenem! – sóhajtott fel Mariska – Erzsike az én unokanıvérem. Kisgyerekként sokat
játszottunk együtt, aztán elszakadtunk egymástól, mindenki élte a maga életét. Most nagyon
szégyellem magam, mert ha jól számolom: legalább negyven éve semmit sem tudok róla. Él
még?
– Sajnos nem, és már édesanyám sem. Két évvel ezelıtt temettem el. Itt lakott velem
ebben a házban. Amikor legyengült, megbetegedett, félévig ápoltam. Tiszta a lelkiismeretem,
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megtettem érte mindent amire képes voltam, és … – csuklott el Gyula hangja, nem tudta
folytatni, könnyek szöktek a szemébe.
– Nem kételkedünk a szavaiban, illetve úgy is mondhatom, a szavaidban. Ezek után
nyugodtan tegezıdhetünk. Az unokatestvérem unokája vagy. Az én nagypapám, nagymamám
a közös ısünk, akik neked Gyula a dédszüleid. Csaknem másfél évszázad köt össze
bennünket. Nagyon sajnállak, amiért ennyi csapás ért. Vannak gyerekeid?
– Egy nagy lányom van, Budapesten zenét tanul. Barbara tehetséges, szorgalmas. Kissé
talán visszahúzódó, nagyon megviselte édesanyja elvesztése. Szépen éltünk. Sajnos egyre
nehezebben tudom elıteremteni a tanulás költségeit. Az albérlet is nagyon drága. İ is
dolgozik, ha erre lehetısége adódik, aminek nem örülök. Jobban szeretném, ha minden
energiáját a tanulásra fordítaná. Így, vagy úgy, de elıteremtem a pénzt. Korábban jó
munkahelyem volt, jól kerestem. Amikor eladták a céget, az új tulajdonos nem tartott igényt
rám. Most egy fatelepen dolgozom, bizony nem vet fel a pénz. Szerényen élek, láthatjátok, ha
körülnéztek.
– Ezért adtad el az angyalkát?
– Igen, és még sok minden mást is. Bolhapiacokra járok, pénzzé teszem a nélkülözhetı
értékeket, és reménykedem: majd jobbra fordul. Ezért is egyeztem bele ebbe a találkozásba,
mert jó üzletet ígért!
– Nagyon sajnálom, amiért megtévesztettünk, erre a fordulatra nem gondolhattunk.
– Nincs szó haragról, örülök, hogy találkoztunk. Most mi lesz? Visszakéritek a pénzt?
– Nem, dehogy! Az üzlet az üzlet! Az a kis szobrocska nekem egyébként is többet jelent,
mint neked. Ne érezd hibásnak magad, ez így természetes. Ha már a pénzrıl és üzletrıl van
szó, mégis volna egy ajánlatom. Három szobás lakásban élek egyedül. Szívesen fogadom a
lányodat. Lakhat nálam, és nem kérek érte semmit, csak annyit, tartson rendet maga körül.
– Mariska néni! Ez most komoly?
– Ahogy a jól ismert tréfa mondja: persze, hogy komoly, viccnek erıs lenne!
– Nem is tudom mit mondjak, ez óriási segítség lenne! Persze Barbarát is meg kell
kérdeznem, és te is találkozz vele, mielıtt végleges döntést hozol. Mégis csak idegent
engedsz be a lakásodba?
– Idegen? Ugyan már! Látom a fényképét ott a polcon. Mintha Erzsike szemeit látnám.
Barbara ereiben nagyszüleim vérébıl is csörgedezik jó néhány csepp. Nagyon örülök, hogy
megtaláltuk egymást. Ha eljön hozzám, ı lesz az én igazi muzsikáló angyalkám. Sohasem
hittem volna, hogy egyszer még hálával gondolok arra a szélhámos Jolánra.
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IHLET, ECSET, FESTİ
1950-ben születtem Budapesten. Gyermekkoromtól vonzott a
kreatív tevékenység, a rajzolgatás. Elıször tojásokra tájképeket,
kis miniatőr képeket festettem, aztán naptárakat, majd legyezıket,
gyerekszobai képeket, meghívókat. Közben próbáltam könyvekbıl
is tanulni. Elvégeztem több jobb agyféltekés tanfolyamot, on-line
festéssel kapcsolatosat, majd megkerestem a, Zsilip Art Center
tanodát, ahol akrillal festek, és kipróbálok különbözı technikákat,
a tanodák ívül fıleg pasztellel dolgozom.

VASVÁRY ILDIKÓ

Kiállításaim:
MATÁV Tölösi alapítvány rendezvénye
Király utcai Idısek klubja
Dózsa György utcai Idısek klubja
XVI. kerületi Idısek Klubja
Rózsa Mővelıdési ház
Rákosszentmihályi Plébánia Közösségi ház
Zila Kávéház

Rózsi-lak Balatonfüred 2014, rajzlap 21x29,7cm, akril
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IHLET, ECSET, FESTİ – VASVÁRY ILDIKÓ

Almádi régi nyaraló 30x25cm, tempera,
lakk, farost

Almádi új nyaraló 21x29,7cm, akril, rajzlap

Falu, 21x29,7cm, akril, farost
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IHLET, ECSET, FESTİ – VASVÁRY ILDIKÓ

Gipsz-képek, 10x5cm, akril

Húsvéti tojások – tájképes, virágmintás; tyúktojás nagyságúak – akril

Nyár, 50x60 cm, akril, farost
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IHLET, ECSET, FESTİ – VASVÁRY ILDIKÓ

Napraforgó variáció, 40x50cm, akril, vászon
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REJTİ GÁBOR
__._,_.___

Égi váltó

Bővölı

Jó estét
meghoztuk a holttestét.
Itt tessék aláírni
az volt fölé vésve
I.N.R.I.
Két nap és feltámad
de addig is mosson kezet
lábat
és arcot.
Nem lesz könnyő kibírni
kétezer évnyi kudarcot.

Szerelem, szerelem
a sötétbe’ terem.
attól lesz világos
életünk virágos.
Csak el ne hervadjon
szívem ne szakadjon
világok virága
fekete liliom.
Ha mégis elhervad
fekete lesz a Nap
öledbe engedj be
ha megkívántalak.

2020.02.27.

2020.02.21.

Négy kérdés

Isten üstje
Lyukas fazék az ég
toldozott-foltozott
hát ki-kipotyognak
belıle csillagok.

Magasság királya
mélység királynıje
merre a hátra
és merre az elıre?

Ilyenkor káromkodik
Isten, bassza meg!
és átkozza magát
hogy ilyen szakra ment.

Valami szétszakít
valami összetart
bölcsı és koporsó
ki ül itt diadalt?

És hagyná, dobná ki
a francba az egészet...
de mihez kezdene
a tengernyi lélek?

Valami összetart
valami szétfeszít
keresem - hiába
az elképzelt istenit?

Szusszan, fújtat
nagy úr a muszáj.
Majd megsegít kolompár
az üstfoltozó cigány.

Magasság királynıje
mélység királya
ugye a Semmivel
egy vagyok irányba?
2020.02.18.

2020.02.25.
https://www.facebook.com/rejtog

_https://www.facebook.com/rejtog._,_.___
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JENEY ANDRÁS
Százezer méh balladája
Este csöndjét, éjek álmát
Gépzaj őzte, verte fel,
Szárnyas szörnyek gyomra szórja
Permetét, hol méz terem.

Kél a reggel, s napsütésben
Méhecske is ébredez,
Méz virága kelyhét tárja:
Jöjj, kóstold az édesem!

Százezer méh zümmögése,
Szállna rá és újra fel;
S repce-tábla sírva hallja:
Fuldokol – úgy némul el.

Sárga rét a méhek ágya,
Szemfedı lett illata;
Százezernyi hullócsillag:
Emberkezek lábnyoma.
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KAMARÁS KLÁRA
Itt az idı
Elvásott lassan a sorsom,
mind, amit nékem szántak a párkák.
Itt az idı beosztani, lásd,
ezt a kevés maradékot.
Míg bıviben volt a jövıbıl,
haragra jutott, s pörölésre...
Céltalan már pazarolni a percek
gyors, tovaröppenı seregét.

Álmok országútján
Álomország álomútjai mentén
álomjuharfák állnak hallgatag,
vihartört ágak végig az úton,
nem tudom, téged mért álmodtalak…
álmodban vártál álomréteden,
de én a magam álmát álmodom,
botorkálok a tört ágak között
tört szárnyakkal, egy viharvert úton.
Van valahol egy öregember,
fehér-szakállú, mint a bibliák
lapjain (ékes illusztráció),
ha tényleg lenne, tán az lenne jó,
megmarkolná az idı kerekét,
hogy visszahajtson hosszú éveket,
de álomkézben nincs elég erı,
visszaforgatni semmit nem lehet.
Szálljunk ki itt az idıutazásból.
Elbírnak engem saját szárnyaim!
(Nem bírnak el.)
Most tépelıdve járok
álomjuharfák álomútjain.
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VERASZTÓ ANTAL KÁROLY: Megpihenve
21x29,7cm, ceruzarajz
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY
Szívem szemébe
„aztán mégis nélkülem
lesz egyszerre nagy sárga szívvé”
(Kalász Márton)

Itt szeretek ücsörögni,
a nagy diófa árnyékában,
amit még apósomtól kaptunk,
amikor a gyerekek
kicsik voltak. İ ültette
szent kezével.
Elfeküdni a zöld lomb alatt;
itt megtörnek hátamon
a sötét hullámok csontjai.
Ide járnak összeállni
szétdobált csodáim.
S amikor a fa levelei közt
agonizálni kezd
a lemenı nap sugara,
szívem szemébe csapódik
a kereszt-arcú
szeretet.
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BODÓ CSIBA GIZELLA
Kell több?

Semmi sem természetes

Elkoboztam egy szót

A meleg szoba oly természetes,

Talán a rádióból,

A tiszta takaró is természetes,

Talán egy lapról,

Ahogy étel az asztalon, s a tetı a fejem

Talán én írtam le

felett!

Magamtól még régen,
Most görgetem nyelvem hegyével,

Kinek mindez még, vagy már nem adatott,

S érzem, hogy újra éled,

Az vajon mit tehet, hozzánk fordulhat

Értelmet ad egy újabb szónak,

Ha megértést kér, vagy kenyeret?

A papíron máris együtt futnak,
Soronként rímet alkotnak.

Becsaptatok oly sokan, megégettetek!

A szó értelmet nyer,

Most becsukjam az ajtót elıttetek?

Együttmőködik egy sereggel,

Szenvedı arcodra nézek és eléd megyek,

S egy sor végén megállva

Sebedre teszem gyógyítón, kezemet.

Értelmes már önmagában is,
Vele sok szó-társ összeállva

Eléd teszem némán azt a keveset;

Kalákába, szó-csatába!

Tálon gyümölcs, egy pohár víz,
Hallgatlak! – ez oly természetes!

Lehet, hogy ezt nem akarom,
Inkább magára hagyom,
Miért e sok szó? Rágódhatom,

Budapest, 2020. február 14.

Egyetlen szó is hatalom,
Ha „megszólít” - és nem rágalom,
Rábízom, hogyan érvel,
Mondandójával mit ér el.
Figyelek – és elcsendesedek!

Budapest, 2019. december 12.
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DEDIK JÁNOS
Egy pohár bor
Ülök az asztalnál merengve, egy pohár bor a kezemben. Nézem a színét, szagolom illatát,
és várom megszólalását. Nem várat magára sokáig, mély öblös pohárhangon megszólalt.
- Nézzél, csak nézzél, neked ennyi elég? – vagy tán félsz meginni? Azt képzeled rossz
bor, vagyok? – netán, esetleg az jár a fejedben, hogy én nem is vagyok igazi bor? - még képes
vagy azt hinni, hogy valami tablettából készített a gazdám! Valami ócska rozoga beton
tartályban érlelıdtem. Ezt verd ki a fejedbıl! - hát nagyot tévedsz, te borivó ember!
Kezedben egy olyan pohár vörösbort tartasz, mely igazi közép-európai vörösborfajta. Az Egri
Bikavér legfontosabb összetevıje vagyok. Szekszárdi Villányi, Soproni, Mátraaljai borvidék
jellemzıje, de az ország egész területén megtalálható, ahol kékszılıt termelnek! Én erre
nagyon büszke vagyok!
- Te ivó emberke, nem olvastad az üveg oldalán életrajzomat? - az még nem azt jelenti,
hogy pancs vagyok!
- Kóstolj már bele a pohárba, te jó ember, ne gondolkozz annyit! Gyızıdj meg róla,
nemes bor van a poharadban! Nem holmiféle apró étszılıbıl készültem, hanem igazi
borszılıbıl, érlelıdtem testes, tekintélyes vörösborrá. Emelj fel, tarts a fény felé! Na mit
látsz? Látod a nemesi bíborpalást színemet. Most közelítsd a poharat az orrod közelébe!
Érzed a bor pincészet nemes penész illatát? Most ízlelj meg. Ha egy borivó ember vagy,
akkor az elsı korty után érezned kell a bennem lévı nemes ital ízét.
- Én nem arra vagyok hivatott, hogy berúgassam az embereket, én gyógyítani akarok.
Nem hiszed el? Kérdezd csak meg az orvosodat. Egy jó ebéd után, beszélgetés közben egyegy pohárkával inni gyógyszer. Azt kérded, milyen gyógyszer az alkohol? Hát elmondom
neked! Én utálom a koleszterint, azt hiszem te is. Ezért üldözöm, oldom. Az ereket tágítom.
A szív vérkeringését elısegítem.
Én még azért is vagyok, hogy a magyar bor hírnevét, ıseim nemes borát tovább adjam a
világnak Engem kortyolni kell, engem élvezni kell, engem értékelni kell s még azt is tudd
meg te kételkedı emberke, hogy egy borlovagrend kiváló borának választottak az elmúlt
években.
- De persze szeretek jó kedvet is csinálni, énekre bírni az elkeseredett embereket,
hangulatot hozni az ünnepnapokra. A szerelemre éhezıket segítem, hogy könnyebben
egymásra találjanak
- Ugye, hogy nem tudtál rólam semmit? Csak isztok, isztok, és fogalmad sincs te ivó
emberke, mit iszol!
- De most már tényleg igyál! – érezd a bor igazi zamatát.
– EGÉSZSÉGÜNKRE!
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BUDA FERENC
Az a város
Az a város: világ, világom.
Elvisz oda olykor az álom,
utcáit, zugait bejárom.
Napja-holdja fejem fölött ég,
s talán itt-ott ráismerek még,
ám a hunyorgó régi házak,
ahol éltem apró gyerekként,
dülöngve mind elcsónakáznak,
múltam vizén árnyuk, ha látom.
Lelkük bolyong az égi fákon.

Az a mennybolt
Amilyen még soha nem volt,
úgy ragyogott az a mennybolt
valahol Mongóliában,
ahol azóta sem jártam.
Fürdött a föld opál fényben.
Csillag fönn vagy hétezernyi,
nem gyıztem velük betelni.
Kelet felıl, pont középen,
arany fejő szög az égen,
ezüstsarló függ alatta:
valaki épp odarakta,
aranyszögre akasztotta.
Már-már magam sem hiszem el,
úgy tündököl s olyan közel:
ha kinyújtom a tenyerem,
talán meg is érinthetem.
Az imént volt?
Vagy már rég volt?
Hova hátrált az az égbolt?
Szemem mélyén csak egy vérfolt.

BUDA FERENC: Míg élsz
Versek
https://reader.dia.hu/document/Buda_Ferenc-Mig_elsz-16253
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UMHAUSER FERENC
Verseim
Verseim
árnyékban nıtt,
fény felé kandikáló,
sápadt, szimpla-kis virágok.
Egy csöpp remény,
mint harmatcseppek,
ezernyi kétség,
szürkébe hajló árnyalatnyi kék.
Keserédes, bús dalok.
Felemásak,
mint én vagyok.
Harsány jókedv,
de kioltja
a hétköznapok nyőge, piszka.
Ám fellobban néha
s váratlanul a felszínre tör,
a meghunyászkodó, fáradt,
magátvonszoló álarc mögül
a szilaj életöröm.
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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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VERASZTÓ ANTAL

Tóparti történet
Egy tó, amely nem fürdésre csábít.
Jó ideig azt hittem, minden megy a maga útján ebben a nyomorult világban – dohogott
Kerekes Ignác –, hát nem! A folytonosan egymás után következı dolgok elıbb csak unalmat
keltenek bennünk, majd undort vagy fásultságot. Súlyosabb esetben akár halálba menekül
elıle az ember, ha nem elég erıs az idegzete. Ezt olvastam ki a kezembe kerülı könyvbıl,
aminek hatására rögtön sorra vettem, vajon a környezetemben mostanában történt-e
valamiféle falrengetı esemény.
Nincs hírem arról, hogy ezen a héten a mi utcánkban – hála a mindenség urának – valaki
is felakasztotta volna magát. A mi vidékünkön az életuntak közül senki nem számíthat arra,
hogy majd folyóba öli magát, mivel a kezdetektıl fogva krónikus folyóhiányban szenvedünk.
Gyaníthatóan a csalódott leányok is beérték gyufaméreg oldat helyett valami másféle
ártalmas, de nem halálos mellékhatású löttyel. Esetleg a teljesen ártalmatlan „Titanic
koktéllal”, amit összetételénél fogva – víz és jég –, bármelyikük otthon is egyszerően
elkészíthetett.
Ennyit a szemlélıdésrıl, meg a visszahozhatatlan dolgokról. Kevés ember az, aki
mindent tud önmagáról, amikor elkezdi építgetni a maga világát. Kerekes Ignáctól tudom azt
is, hogy ı például egész életében árnyas erdıkbe vágyott, egy meghitt pillanatában meg is
kérdeztem tıle, akkor mért nem az erdészhivatást választotta.
– Több kifogást is felhozhatnék, de egyik sem lenne igaz – válaszolta. – A
továbbtanulásom valóságos oka az volt, hogy nem tudtam megbirkózni a fák és az erdıben
elıforduló növényzet latin neveivel. Az egyszerő akácfa (Robinia) vagy a Szilfa (Ulmus)
neveit még csak megjegyzi az ember fia, de azt a mérhetetlenül sok többit, úgy éreztem, nem
tudom a fejembe verni.
Ignác mindig kedvtelve gyújtott rá egy soron következı Csongor szivarra, megvárta,
míg a szürke füst egyenletesen áradni kezd a bizonytalan magasság felé. Csak azután mondta
ki a szentenciát, hogy ártalom, ide vagy oda, ı úgy érzi, neki ez ad feloldást élete nehéz
pillanataiban, ahogy megérzi szájában a megszokott ízt, minden esetben elfelejtıdnek aznapi
bajai. – Közel nyolcvanhárom évig hitt ebben, még mielıtt elfelejtette volna az életét. –
Mivel a gyaloglást sem tartotta méltatlan dolognak, ezért ha beköszöntött az ıszi szezon,
vadászni is eljárt. De Ignácot már a tavaszi napok is kicsalták a szabadba. Amikor a
kalendárium hétrıl-hétre elért a piros betős vasárnapig, a varjúszín ruhába öltözött
öregasszonyok meg a lakosok egy része templomba igyekezett.
– Nem állítom – mondta erre Ignác –, hogy egy jóíző imádság nem segíthet az emberen,
de a tavaszra megmosakodott ablakú öreg házak között kisétálni Isten szabad ege alá, az is jó
dolog. Észrevenni, hogyan kezd járni a tavasz az elhagyottnak látszó gyalogösvényeken.
Ignác különben is olyan jellem volt, aki tette, ami a dolga, ha elıtte volt a cselekvés
lehetısége. Ahogy mifelénk a mondás tartja, keveset evett és szépen járt. A gonosz szellemek
leskelıdését semmilyen helyen és formában nem tudta elképzelni és elfogadni. Abban viszont
meggyızıdéssel hitt, hogy amely tárgyhoz valahová való indulása elıtt hozzáért vagy
foglalkozott vele, az aznap ıt fogja szolgálni.
Ezzel kapcsolatban Ignáccal olykor furcsa dolgok is megestek, ı maga mondta el nekem
egy alkalommal: Mint a bolond, kerestem az elvesztett különleges bicskámat, de sehol sem
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leltem. Hetek múltán viszont a szokott helyén találtam, amikor nem is kerestem. Ilyenkor mit
gondoljon az ember? Netán azt, hogy a szökött tárgyak idıvel maguktól visszatérnek
hozzánk? Ezt el nem akarná hinni nekem senki, sok volna a jóból, akarom mondani a
titokból, ami itt belülrıl nyom. Egy ilyen dolog meghaladja a gondolkodásmódunkat és én
sem hinném az egészet, ha nem láttam volna.
Ignác bátyám – engedelmébıl szólítom így – volt az, akit nehéz volt bármivel is
meglepni. Amikor felesége láthatatlan úton való távozása után a rámaradt napokat egyedül
számolgatta, igyekeztem gyakrabban rányitni az ajtót.
– Tudom, most nem várt – mentegetıztem egyik alkalommal –, de mostanában nem
jutott idım idejönni.
– Drága fiam – mondta – már akkor tudtam, hogy ma meglátogatsz, amikor még el sem
indultál. A mi alföldi nyaraink, amikor igazán jól sikerülnek, azt leginkább abból lehetett
megtudni, hogy még a dinnyeárusok is beájultak az augusztusi hıségbe. Ilyen nyarakon az
Árpád kertben a világháborús hısi emlékmő érc alakjai is szinte izzanak a napfényben.
Mögöttük a jegenyetölgyek közt áttőnı iskola kétemeletes tömör négyszögének árnyékában –
akinek még marad kedve nézelıdni – tikkadt járókelıket láthat vánszorogni. Sok idı telt el
azóta, hogy ezek a történetek elkezdıdtek, nemcsak a városban, de a városból elérhetı
távolságban elterülı szikes aljú Fehér-tó környékén is, amelyet mindössze néhány tanya
ırzött, hogy el ne csurogjon másfelé. Nem fürödni való tó ez, sekély, aszályos nyarakon néha
ki is szárad, mégis ez a vonuló madarak ismert találkahelye. A népi bölcsesség szerint akkor
van benne víz, amikor éppen kell.
*
– Az otthon a pusztában majdhogy nem rejtélyes fogalomnak számít. Egyik utamon
találtam rá arra a kúriaszerő épületre, amely a tó közelébıl elhúzódva a bujdosó vadalmafa, a
mogyoró és kökénybokrok mögött csendben romladozott.
Az elvadult növényzet a ház környékét, az udvar zugait is benövögették, olyan helyeket
keresve maguknak, ahol emberek ritkán vagy sohasem járnak. A nyírfa erre ritkán fordul, elı
vagy a fa nem szeret erre, vagy a fát nem szeretik az erre élık, azt fogják rá, hogy sötétedés
után úgy fehérlik a törzse, mintha eltévedt kísértet lenne…
– Nem kellett bekopognom az elhanyagolt kúriába – idézte vissza a történteket Ignác –,
mert tulajdonosa, Kunos Ferenc kint bóklászott az udvaron. Amikor észrevette, hogy
közeledem felé, nem olyannak látszott, mint aki örül a látogatónak. A köszönésemet is
morgolódva fogadta. Hallgatag, ráncos képő, bizonytalan korú embernek látszott. De az is
lehet, hogy csak mások elé szánt álarcot viselt magán, elsı látásra olyannak tőnt, mint akit
agyonvakított a komorság.
– Örülök, hogy itthon találom – próbáltam lazítani a szellemi kötıféken.
– Öregembernek otthon a helye – mondta, vagy inkább morrantotta a bajusza alól. A
rövid válaszból már sejteni lehetett, hogy nem fogunk egymás szavába vágni. Látszott rajta,
nem olyan családból származik, aki fél szájjal bárkit túl tudna beszélni. Aztán váratlanul
mégis rám kérdezett: „Mán megin mit beszilnek rúlam az emberek?”
– Ha tényleg kíváncsi rá, megmondhatom, azt, hogy a bakancsa évek óta nem taposott
országutat.
– Pedig szeretnék egyszer még eltévedni – mondta enyhültebb hangon.
–Én itt születtem – mutatott körbe a portán –, ezért engem még a tanyasi kóbor kutyák is
ismernek. Kapaszkodhattam volna én is feljebb az uborkafánál, mert annak idején a tanítóm
azt mondta apámnak, adja ezt a gyereket felsıbb iskolába, nem árt ennek a tanulás. De hát
apám úgy találta, az ekeszarva közelebb esik hozzám, mint a városi iskola. Nem kárhoztatom
érte, hogy így döntött, biztosan jó oka volt rá.
Kunos Ferenc sápadt volt, mint aki még a dőlıknek is csak az árnyékos oldalán járt
volna. Tett-vett még az udvaron, néhány tőzre való fagallyat csomóba rakott, majd befelé
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indult a házba, és csak úgy mentébıl visszanézve mondta: Ha nincs jobb dolga, utánam jöhet.
Itt nálam nincsenek tapéta mögé rejtve a fehérre meszelt falak, mint ahonnan maga
idekeveredett.
Nem hiszem, hogy mentegetızésnek szánta volna, amit mondott, inkább kritikának. Hát
ez az a hely – néztem körül –, ahol Kunos Ferenc az idı labirintusában bolyongva szelíd
nappalok és a sőrő sötét éjszakák közt tölti az idejét. A szemem hamarosan rátalált a falon
függı két bekeretezett gyászjelentésre, amelyek szokatlan „kellékei” voltak a szobának.
Ezeket látva nekem az a határozott érzésem támadt, hogy a ház gazdájának nincs szüksége
még egy adag különcségre. A tekintetemet követve vendéglátóm csak annyit mondott: – A
szüleim fekete keretes bizonyságai azok, így tisztelgek az emlékük elıtt, mivel a temetıben
már nincs erım felkeresni ıket. Különben is, mostanában folyton azon spekulálok, hol
lehetne olyan helyen üldögélnem, ahol a halál nem vesz észre, pedig tudom, hogy ez
marhaság!
– Megfigyelte már, hogyan hintjük a sót hüvelyk és mutatóujjunk egymás fölött járó
szórásával? – szögezte nekem a kérdést Kunos Ferenc. – Na, mi fölöttünk is így pörgeti le az
idınket egy láthatatlan kéz. Oszt ennyi. Igazából meglepett ennek a remeteségben élı
embernek a bölcsessége. Hagytam beszélni, mert látszott rajta, hogy kikívánkozik belıle
valami.
– Én már tudom, mikor mibe kell belenyugodnom – kezdte. – A magány tanított meg rá,
az is rég volt már, amikor a messzeségbıl nıi lábak kopogtak felém. Akkoriban, mikor
szálasodni kezdtem, meg az orrom alja is bemohásodott, a lányok szerettek a közelembe
lenni, elbolondoztam velük. Mostanában meg esténként, amikor beszorulok a kinti
munkámból és üldögélek idebenn a szobában, többféle dolgon is elmorfondírozok
magamban. Elképzelem például, ha most tévedne be ide egy hajdanvolt lány, bizonyára így
kiáltana fel: „Jaj, de setét a szobája, talán nincsen is gyertyája?” A legtöbben különcnek
tartanak, mert mások ezt mondják nekik rólam, és elhiszik.
A legtöbb ember szeretne tovább élni az emberek emlékezetében, én a saját házamban
szeretnék tovább élni. Ha ez különcség, akkor legyen az! Talán az esti sötétség hozza elı –
vagy a fene se tudja mi –, de legtöbbször az elmúlás gondolatával szeretném magamat
egyenesbe hozni. Ne gondolja ám, hogy azért, mert annyira be lennék rottyantva attól, hogy
el kell bújnom az általam is annyit megszántott földtakaró alá.
A fenéket! Nem félek a haláltól. Csak a megfoghatatlansága az, ami valósággal feldühít.
Attól még, hogy én csak egy tanyasi remete vagyok, maga is egyet érthetne velem abban,
hogy a halál, mint élmény átélhetetlen. Mert ugye, ilyet még magának sem mondott senki: –
Nézze Ignác, hát nem meghaltam!
Volt már, aki azért nyitotta rám az ajtót, mert az a hír jutott el hozzá, hogy évek óta a
szobámban ülök, föl se kelek, nem merik megkérdezni tılem, hogy vagyok, mert lehet, hogy
már nem is élek. Komolyan mondom, míg ezt végighallgattam, fájt körülöttem a szoba. Én
már eljutottam oda, hogy nem érzem magányosnak magamat. Igazán magányos csak
társaságban lehetnék. Én aztán joggal kérdezhetném minden erre vetıdıtıl, hogy mi újság,
mivel akad esztendı, amikor nem olvasok újságot, de azok a hírek engem igazán nem is
érdekelnek.
Az öregség sokat változtat ám az ember gondolkodásán. Emlékszem, apai részrıl való
nagyanyám, amikor már túllépett a nyolcvanon, szóval olyan idıs korban lehetett, mint most
én, akkor kezdett erısen hinni a túlvilágban. Sokat bajlódhatott velünk, három unokájával,
mert mikor szüleink a dolgok nehezével voltak elfoglalva, mindig ı vigyázott ránk. Azért
gondolom ezt, mivel átlagon felül rendszeretı volt. Sokszor hallottam a szüleimtıl
gyermekkoromban – ha róla esett szó –, hogy semmit sem tudtak úgy csinálni, hogy ı ne
talált volna rajta utólag igazítani valót. Erre mondta apám egy alkalommal futó indulatában:
– Még megérjük, hogy halála után ı fogja magára húzni a szemfedıt.
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A fák fekete árnyéka vetıdött a gyalogösvényre, mire Kunos Ferenc portájáról
hazaindultam. Az udvarról még utánam szólt:
– Mit is mondott, hogy szólítják magát? Igen, persze, Ignácnak! – Hát Isten vele Ignác,
látott, hallott eleget ahhoz, hogy ne kelljen még egyszer ide törni magát az Isten háta mögé.
Ha ezek után is hall valamit felılem, ami köszönıviszonyban se lenne az igazsággal, igazítsa
helyre, elég, ha annyit mond:
– Nem úgy van!

BALOGH ÖRSE: A kúria
25x35 cm, papír, pasztell
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MESE, MESE…
LÁM ETELKA
Angelika és Leo a leopárd
Volt egyszer egy aranyos kis halászfalu és ott lakott, egy szép szıke hajú leány, Angelika.
Vele lakott, hőséges leopárdja, akit úgy hívott, hogy Leó.
Angelika egyedül élt, a szülei már régen meghaltak. Volt egy nagy titka, amit nem
mondott el senkinek sem, hogy amikor fésülte a szép hosszú haját reggelente, akkor arany
tallérok hullottak ki a hajából, de csak akkor, ha boldog volt.
Történt egyszer, mikor a haját fésülte egy gazdag úr meglátta ıt az ablakon keresztül.
Kileste több napon keresztül és eldöntötte, hogy megszerzi magának a leányt még több pénzt
akart magának.
A lány sokat járt egy családhoz, ahol el kellett a segítsége, mivel igen nagy
szegénységben éltek. Angelika vitt nekik sok élelmet és ruhát, sőrőn látogatta ıket. Egyszer a
gazdag úr magához hívatta a leányt, hogy ı is adakozni akar a családnak, de amikor a lány
elment hozzá, adakozás helyett bezárta ıt egy toronyszobába a palotájában.
Angelika zokogott, sírt, hogy engedje el, de az úr nem akarta ıt elengedni. Csak vártaleste, hogy a leány fésülje a haját, de amikor erre sor került, nem potyogtak az aranytallérok,
hiszen nem volt boldog, hanem szomorú.
Az úr nagyon mérges lett, de továbbra sem engedte szabadon a lányt. A toronyszobába,
ahol Angelika fogolyként tengıdött, tele volt sok régi kacattal, ahol megbújtak a pici egerek.
Angelika elnevezte ıket Incinek és Pincinek. İk vidították fel szomorú magányában. Az
egérkék eldöntötték, hogy segítenek Angelikának. Inci és Pinci kilopakodtak a folyosóra és
megkeresték a kertbe vezetı ajtót elég volt, egy kis rés és már ki is osontak rajta és nem
kellett messzire menniük, mert ott ült és várt a fekete leopárd.
Ekkor Leó a nagy macska gondolt egyet és beosont a nyitott kapun, felszaladt Angelika
szobájáig nekirontott az ajtónak és kiszabadította a lányt fogságából, majd mindketten az úr
szobája elıtt megálltak és vártak. Amikor meghallották, hogy felébredt az uraság, Leó a
mancsával elfordította a kulcsot az ajtózárban és bement a szobába. Ott elkezdte húzogatni a
férfi nadrágját. Erre az úr nagyon megijedt, rémülten figyelte Leót.
Mindent megígért, hogy szabadon távozhat Angelika, eközben a leány is megjelent és
hallott mindent.
Az úr már szánta-bánta bőnét és megígérte megossza a vagyonát a szegényekkel, csak ne
bántsa ıt a leopárd. Nem tudta, hogy Leo sose bántaná ıt, a légynek sem tudott ártani.
Leo kisomfordált a szobából, majd mint egy gyıztes macska farkát lóbálta és hazasétált a
leánnyal. Angelika újra boldog volt, amikor fésülte a szép hosszú haját ismét potyogtak a
tallérok, amit bıkezően szétosztott a szegény halász családok között.
Az úr pedig igen csak szégyellte magát, de betartotta ígéretét és ezután itt a kishalász
faluban mindenki boldogan élt.
Inci és Pinci beköltözött Angelikához és esténként mindig vidám futkározás folyt a
kacatok között. Így éltek boldogan Angelika, Leó és a két kisegér.
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MESE, MESE…

MESTER GYÖRGYI
A nagy ötlet
A nagycsoportosok tudták, hogy ez a farsang lesz az utolsó az óvodában, tehát nagyon ki
kell tenni magukért, ha emlékezetes jelmezt szeretnének kitalálni.
Mindenki ötletelt, persze Anita is, de csak nem jutott eszébe olyan dolog, ami még ne
szerepelt volna az elmúlt évek farsangján.
Fıként az okozott számára gondot, hogy az óvónéni feladatot is adott. Azt kérte,
próbáljanak maguknak mesefigura jelmezt csinálni.
Otthon is csak azon járt az esze, mi újat tudna kitalálni?!
Anitának persze nemhiába fıtt a feje, mert szinte már minden, szóba jöhetı jelmez
felvonult egyszer valamelyik farsangon.
Voltak királyfiak, királylányok, még sárkány is, na meg Breki, kockás fülő nyúl,
Dörmögı Dömötör, és persze boszorkány, nem is egy, seprővel, vagy anélkül.
Töprengés közben, pillantása a szınyegen legózó kisöccsére esett, akivel ugyanabba az
óvodába jártak.
Milyen jó, hogy neki nincs ilyen problémája - gondolta -, hiszen még csak kiscsoportos.
És ekkor beugrott a nagy ötlet.
Anyukával megbeszélte a dolgot, aki beleegyezett, sıt, egyenesen helyeselte az ötletét,
még gratulált is hozzá.
A megvalósításhoz elıvették anyuka régi, már használaton kívüli báli ruháját, amibıl
jócskán be kellett venni, na meg kurtítani is kellett rajta egy kicsit. De végül igazán szép lett,
mert színes krepp papírból virágok is kerültek a fodrok mellé.
Azután anyuka varrókosara is elıkerült. A subázáshoz használt fonalak között szerencsére
akadt fekete színő is, emiatt nem kellett külön elmenniük a boltba.
Tulajdonképpen minden kéznél volt otthon. Azután még elıszedtek egy kis fehér vattát, a
piros kötött sapkát tetején a fehér bojttal, és az ügyes kező anyuka egy kis lámpást, meg egy
kis csákányt is készített keménypapírból…
Na, kitaláljátok, mi volt a jelmez?! Ugye nem…
A nézıközönség is egészen elámult, sıt, igazi vastaps fogadta a fellépıket, amikor ık
ketten az öccsével elvonultak a dobogón a farsangi zsőri elıtt.
Mindenki mosolygott, mert nem is lehetett mosoly nélkül megállni a látványt, amikor a
szıke haját kendıvel takaró, fekete pamutfürtös, báliruhás Anita elvonult a nézısereg elıtt,
kéz a kézben kiscsizmás, kockás ingő, piros sipkás, csákányt és lámpát tartó öcsikéjével, mint
Hófehérke az egyetlen kis törpéjével.

… mese, mese… vége.
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SZÁNTAI SÁNDOR
A játszófa
Földre hajló ágaival

Erıs lehajló ágakon ringatózva

büszkén a tájba illıen

múlattuk óráink zömét

áll a fa. Idıt ırzı suhogása

lányok szép arcát építve tudatunkba.

visszazuhog s képet jelenít
gyermeki arcokat hangokat
s a ringó alsó ágakon
nyurga fiúk és lányok
kellemes csacsogása, üdesége.

Hogyan és miként voltunk, az már
rég feledve. Apák-anyák lettek társaink
s az utódok már nem látják a fa ágait
s nem a gyümölcsöt, a virágot
(ez utóbbiak voltak a lányok)

Fentebb az ágak között jelölt helyek.

s anyaivá domborodtak melleik.

Fiúk birodalma, trónfoglalás,
Messzebbre látás a csúcsról
S lányok sikolya az ágak
Nagyobb reccsenésénél.

Földre hajló ágaival
áll a fa a táj magányában.
Sehol jel, sehol mozdulat, egy fütty
magasból való széttekintés,

Idınként ág is tort, ruha is szakadt
– anyánk nem nagy örömére,
testünkön horzsolások nyomai
izmainkkal dicsekedve
ágról-ágra másztunk, mutatva magunkat
a virágokat hajukba tőzı lányoknak.

egy összetartó szólam
nem tapodja füvét az útnak gyermekláb
nincs a valamiért való erılködés
nincs vágyakozás közelségre
gyermeki barátságra,
a harang szavaiban sincs hívó szó
s búcsúzó ölelés.

Ének is hangzott, szárnyaló,
Így adtunk jelt szülıknek: létezünk,
Vagyunk a fa tetején, ágain,
Árnyékban, levelek rezdülésében
S messzire tekintı okoskodásunkban.

Áll a fa s csak a dühös szél
férkızik ágai közé és keresi
hol vannak a fiúk, a lányok?
Gödöllı, 2000. június 4.
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STANCSICS ERZSÉBET
Láthatósági mellény
(Édesanyám halálának 25. évfordulójára)
Az utóbbi idıkben gyakran eljátszom a gondolattal: mi lenne, ha édesanyám egy rövid
idıre feltámadna és körülnézne ebben a világban? Kerek 25 éve halt meg, amikor még
minden tempóban, távolságban, emberi mértékhez igazodva lassabb, elérhetıbb és
megérthetıbb volt. Itt nemcsak a megváltozott városarculatra, politikára gondolok, hanem az
emberi kommunikációra is. Akkor még a fı hatás hordozó eleme a sajátosan egymáshoz
kapcsolt szavak interferenciája volt, amit úgy neveztek, hogy beszélgetés.
Ma már nyelvünk használata és megjelenési formája teljesen megváltozott a negyed
évszázaddal ezelıttihez képest. A hagyományos, olvasóbarát stílus megszőnt, elütı nyelvi
regiszterek léptek az eszmecsere porondjára. Az összekapaszkodó szavak közötti távolság
megnıtt, amely általában belsı feszültséget, érdes valóságot, kemény egyértelmőséget
hordoz, amire anyám azt mondaná: káromkodtok, mint a kocsisok! Talán megkérdezné: édes
gyermekem, nálatok most hol húzódik a fogalmak által körülkerített játéktér hatósugara? Ami
azt jelentené: elfelejtettetek normálisan beszélni?!
Találkozna olyan szavakkal, amelyeket azóta termelt ki a tudomány, a politika, a közélet.
Ilyen a „láthatósági mellény” is. İ nagyon jól emlékezne a kerékpárokon elhelyezett
„macskaszemre”, az utcaseprık csíkos kabátjára, a motorok, autók fényszóróira, de
láthatósági mellény?! El sem hinné, hogy egy nagy, európai országot hónapok óta mozgásban
tart a „sárga mellényesek tőntetése.” Politikai fogalommá lett ez az un. láthatósági mellény,
amit ma már mindenki hord, aki szórólapozik, gyalogol, vagy jármővön közlekedik.
Megkérdené, hogy mi ennek az oka?
Röviden csak annyit mondanék: a felgyorsult élet, a rohanás, hogy ebben észrevegyük
egymást. İ elgondolkodna, majd újra kérdezne: Én egy dolgot nem értek, de azért a többit is
magyarázd el, kérlek! Megpróbálnám.
25 évvel ezelıttig az emberi érzések széles skáláján tudtunk fogalmazni, profántól a
vallásosig, vidámtól a tragikusig. Kiapadhatatlan forrásunk a könyv volt. Aki olvasott,
nyelvét gazdagította. Mára az egykori történetek, meghatározó alakok éles körvonalai
fokozatosan elhalványultak, majd szertefoszlottak, mire eljutottak abba a jövendı világba,
amit mi jelenként élünk meg. Hajdanán az ember kezében, fejében és szívében hordozta
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munícióját, ma a számítógépben. Mire ezt kimondom, már ez is elavult lesz és nem vagyok
elég gyors, hogy mindent utolérjek.
Mára már azt sem tudjuk, hogy igazat mondunk-e, vagy hazudunk, mert félszeg tudósok,
merész dilettánsok, visszatekintı történészek, prófétai politológusok mondják meg, mi a napi
valóság. Ezek a dolgok éjszaka már érvényüket vesztik, reggelre új formációk, tartalmak
jelennek meg. Ehhez már a szabvány lélegzetvétel sem elég, a szívdobogás is lassú, az
értelem tehetetlenül toporog az elrohanó valóság mellett.
Anyám valószínőleg fejét csóválná és megkérdezné: de miért pont láthatósági mellény?
Akkor eszembe jutna Paul Valeri francia író mondása: „Az ember olyan állat, akit a ketrecen
kívül zártak be.” – Ezért kell nekünk hordani, - válaszolnám - hogy meglássák és
megkülönböztethessék az embert a többi élılény-társától. De ez már amúgy is a
humánerıforrás politikájához tartozik…Nos, erre már rá sem kérdezne, mert kicsit még
mindig hiú arra, hogy olvasott, mővelt és sok mindent tud…Keresné a közös emlékeket,
szavakat, de érezné, hogy látogatásának ideje pillanatnyi illúzió, ami nagyon rövid idıt jelent.
És mi az az önvezetı autó? – kérdezné még gyorsan, tágra nyílt szemmel.
Elmagyaráznám neki, már amennyire tudnám. Akkor homlokára csapna, mert neki is ugyanaz
jutna eszébe, amit Hitka Anita írótársnım is mondott: Az önvezetı autó jó dolog, csak nem a
kátyús utakon. Régen egy jó ló is „önvezetı üzemmódban” hazavitte gazdáját, ha az
kapatosan aludt a bakon!
Tudtuk, hogy képzeletbeli látogatásának ideje lejárt, indulni készül vissza oda, ahol
nincsenek megválaszolhatatlan kérdések, rendeletek és általában fölösleges dolgok.
Felcsillanó szemmel azért még huncut mosollyal visszaszólna: Te gyerek, a papír még
mindig a perforációnál a legerısebb? Én pedig boldogan bólintanék az idı egyetlen
megmaradt közös nevezıjére.
Vannak elmaradt találkozások, amelyek azért hiányoznak az embernek, mert lehet, hogy
az élet egyszeri, álombeli ajándéka lett volna…
Tolsztoj azt mondta: „Múlt nincs, a jövı még nem érkezett el. A jelen végtelenül kicsi
érintkezési pontja a nem létezı múltnak a nem létezı jövıvel.”
Talán ezen a láthatatlan ponton keresendı a láthatósági mellény is…

2019. április 7.

75

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2020. X. évfolyam 1. szám

AMBRUS JÓZSEF
Füstifecske barátaim
(néhány epizód)
Anyagias világban élünk. A birtoklás vágya odáig jutott, hogy sokan a tárgyakon túl,
már kígyót, pókot, madarat, más egzotikus állatokat tartanak (rabságban), a természetes
élıhelyükbıl kiszakítva. Az indián törzsek legtöbbjének a nyelvezetében nincs olyan
kifejezés, hogy az én földem, vagy erdım. Hogy is lenne, hiszen az a terület, az ı felfogásuk
szerint ugyanúgy a növényeké, rovaroké, madaraké, egyéb élılényeké is. A birtokviszony
helyett, így fejezik ki a kapcsolatukat: „együtt élek ezzel a földdel, erdıvel!”... Én is így élek
együtt a fecskékkel, több generáción át, gyermekkorom óta. Megtiszteltek bizalmukkal.
Három fészkük is van a konyhában, a negyedik meg a fürdıszoba elıterében. Jól
megfigyelhettük egymást! A rengeteg történetbıl néhányat megosztok Önökkel, melyek
mindegyike más évben játszódott.
A fészekrakás, éppúgy mint az embereknél, nagy körültekintést, gondos tervezést
igényel… Egyszer, hosszas tanakodás után, a tőzhely fölötti gerendát szemelték ki.
„Fecskéül” közöltem velük, jobb szeretném, ha más helyet választanának. (A gerenda
oldalára tixo-szalagot ragasztottam. Nem tapad rá a sár, ergo a célnak nem felel meg.) Új
helyet választottak, de az elsı sárdarabok rendre lepotyogtak. Néhány szeg beütésével
felajánlottam a segítségemet, amit el is fogadtak. „Módosították” a tervüket, s néhány
centivel arrébb, azokat felhasználva építették fel lakhelyüket, melyben legalább 15 éve
rendszeresen költenek...
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A családfı… Egyik reggel a fürdıszobából jövı, mocorgásszerő hangokra figyeltem
fel. Bekukucskáltam... A pipereszekrény középsı, nyitott polcán a fecskepapa a tükörrel
birkózott. Halkan beszélni kezdtem hozzá. Egy pillantást vetett rám, mondott egy rövid
„csivit”-et. Ez azt jelenthette, nem ér rá velem foglalkozni, mert most afférja van egy
konkurens betolakodóval, s a családját kell megvédenie. (Felismerte a kétdimenziós képet, sıt
még azt is, hogy hím a delikvens!) Áthívtam a szomszéd Ibikét és Orsit. Nézzék meg, mert
ilyen látvány az életben egyszer adódik!... Megközelítettem, elvontam a figyelmét. Mikor
felröppent, letakartam a tükröt… Röpködött körülöttem. A tılem félméternyire levı
tárgyakra, ajtóra, lámpára, boylerre, törülközıtartóra szállt, és magyarázta: bizony az illetı itt
volt! Tán még azzal is meggyanúsított, hogy rejtegetem. Csak órákkal késıbb nyugodott
meg, állt helyre a bizalom...
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Kommunikáció… Lakhelyem egy régi parasztház, dupla, kétszárnyú ablakokkal,
amiket a szellıztetéshez ellentétesen csukom egymásra, így tenyérnyi rés marad közöttük.
Történetünkkor a fürdıszobában voltam. A „fecském” berepült, leadta a vészvijjogást, és már
hussant is ki. Ezt többször megismételte, mint aki azt mondja, igyekezz már, mert baj van!
Macskára gyanakodva követtem, ám meglepetésemre az elsı szoba ablakához vezetett. Ott
volt a párja az ablakszárnyak fogságában. Nem tudom, hogyan került oda, miként mérték fel
a helyzetet, de számomra valami egyértelmővé vált. Jobban ismernek minket, mint mi ıket, s
jobban megértetik magukat „emberül”, mint fordítva...

Az áll a köztudatban: nem szabad a fészekbıl kipottyant kismadarat megfogni, mert a
szülei nem etetik tovább!… Kora reggel az egyik fiókát a konyha kövezetén találtam.
Féltettem, hogy megfázik. A fészekben levı társait nem akartam megijeszteni, ezért az alá
csavarozott lapra (a fecskepelenkára) helyeztem. Délután ismét a földön fogadott, de látszott,
nincs rosszabb állapotban, mint reggel. Érkeztek a szülık. A konyha kövén etették, majd
megkezdıdött a tanítás. Felváltva repültek fölé, onnan a fészekhez, a kihúzott drótra, a
hőtıre, a szék karfájára, különbözı magasságú tárgyakra, több százszor(!), végtelennek tőnı
türelemmel. Mivel ez sem volt elég, az anyja leszállt mellé, s leguggolva mutatta az
elrugaszkodás mozdulatát! A sok próbálkozást végül siker koronázta. Feltornázta magát egy
seprı cirokjára. Ezen felbuzdulva még inkább magára vonta a figyelmet. Szárnyait
lebegtetve, csırét hatalmasra tátva, teli torokból követelte a jussát. A következıkben kiemelt
figyelmet és dupla (vagy tripla) élelmet kapott. Biztonságban gyakorolt, majd 2-3 nap múlva
kiröpült. Leszállt az est, de ıt hiába vártam. A fecskepár szorgalmasan etette a másik négy
fiókát. Megerısödve és tanulva testvérük esetébıl, néhány nap elteltével szárnyra keltek.
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Estére ık se tértek vissza… Másnap, harmadnap sem… A negyedik nap délutánján vihar
kialakulásának baljós jeleit láttam. Beborult, szinte beesteledett. A szél süvített a lombok
közt. Az udvarról felkapott tárgyak tompán puffantak a kapunak ütıdve. A jég már kopogott
a tetın, mire a konyhába érve az ajtót becsuktam. Ekkor, az üveg helyén lévı rácson
keresztül, elsuhant mellettem valami. Aztán még egy, még egy… Mire feleszméltem,
szemben a dróton sorakozott mind a hét fecske. Jó érzés töltött el. Így van ez rendjén. Élik a
maguk életét, de tudják, ha szükség van rá, itt biztos menedék várja ıket...

Az állatvilágban, amint az embereknél is, minden egyed más. Veszekedısek,
visszahúzódók, vagányok, hízelkedık stb... A visszatérı fecskék minden évben (többször is)
karnyújtásnyira megközelítenek, lebegve a levegıben. Ez lehet kíváncsiság, a barátság
megerısítése, de a viselkedésem tesztelése is. Fontos a bizalom, ám az csak a megbízhatónak
dukál… Egy alkalommal, az egyik, éppencsak szárnyait bontogató ifjonc, szülei távollétében,
önállóan gyakorolt. A szobába tévedve, a függönytartót célozta meg, de elvétette. Érezte,
fogy az ereje. Tett még egy fél kört, majd a fejemen landolt. Erısen zihált, apró lábaival a
hajamat markolta. Bár a környezet ismeretlen volt számára, ezt a bozontos, fészekszerő
valamit sokszor látta már, hát oda menekült. Lassan megnyugodott, leült. Ekkor érkeztek a
szülei. Egyikük szemben, a ruhaszárítón foglalt helyet, tollászkodni kezdett, ezzel is jelezve,
hogy minden a legnagyobb rendben van. Másikuk, engedve az ekkor már járandóságát
követelı fiókának, megetette a fejemen(!), majd békésen a párja mellé telepedett... A
bizalomnak ez már igen magas szintje lehet! (Azt hiszem, jól vizsgáztam, pedig csak
mozdulatlan próbáltam maradni...)
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Mondják, az állatoknak csak ösztöneik vannak, nincsenek érzelmeik… Nekem már volt
szerencsém látni az éppen hazaérkezı lakótársamat. Egy ívben megkerülte a fészküket (meg
engem is), majd leszállt a „drótjukra”. Szinte lélegzetvétel nélkül, folyamatosan, hangosan,
soha nem hallott változatossággal csicsergett. A fejét körbe forgatta, a szíve majd’ kiugrott a
helyébıl. Harsogva közölte a világgal, hogy baj nélkül visszatért, mindent rendben talált,
egyébként is az élet szép!…Hirtelen eluralkodott rajta a hosszú út okozta kimerültség.
Nagyot ásított, fejét szárnya alá dugta, elszundított. (Tılem egy méter távolságban!) Néhány
percnyi pihenés után rövid tollászkodás következett, majd járırözés, az elszemtelenedett
macskák megregulázása. (Mire a párja megérkezik, rendnek kell lenni!) Kezdıdtek a dolgos,
a kevésbé érzelmes hétköznapok…

Az évtizedek alatt valamit megfigyeltem. Jöhettek jobb vagy rosszabb idık, ık sohasem
akarták leigázni a természetet, a vas és acél országa lenni. Nem hirdettek ortodox vagy
unortodox gazdaságpolitikát, hatalmi ambícióik sem voltak. Ha valami rosszul sikerült, nem
másokat okoltak, újra próbálkoztak, esetleg másképp. Ideológiáktól mentesen, igyekeztek
alkalmazkodni a folyamatosan változó kihívásokhoz. Volna mit tanulnunk tılük! (Lehet
persze bárkinek más a véleménye, én a fecskékkel vagyok, s ha rajtam múlik, maradok is!)
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A leírtak, és még sok más történet alapján, csoda-e hát, hogy minden évben annyira
várom a tavaszt, villás farkú barátaim érkezését, az újabb élményeket?!

Fotók: AMBRUS JÓZSEF
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HAJNAL ÉVA
nyom nélkül
komótosan kúszott be a szorongás
apró cseppekben jelent meg
elıször a kabátján kutakodott
lassan
bizonytalanul csordult végig a gombok mentén
nem csapott zajt
parányi részecskéit nyom nélkül felszárította az esti szellı
mintha nem is lett volna jelen
a következı alkalommal nagyobb helyet áhított magának
erıteljesen folyt végig a hajtóka alatt
elöntve a vállpántokat
egészen a mellkason lévı díszvarrás közepéig
épp hazaért
így egybıl levette a kabátját
nem fedezte föl a foltot
legközelebb seregestül lepte meg a rémület
magával hozva a frusztrációt
az alkalmatlanságérzést
az arroganciát
ez utóbbi volt a legerıteljesebb
együtt
elárasztották a kabát minden ízét
beömlöttek a bélés alá
elérték a pulóvert a pólót a melltartót
míg végül a bıréig hatoltak
innen már
pár másodpercen belül elfoglalták vágyott helyüket a bır alatt
kitaszigálva onnan a nevetést
az öröm minden porcikáját
reggel vette észre a cserét
besötétítette szobáját és visszafeküdt
átaludta a tavaszi hónapokat
át a nyarat
mindössze egy alig érzékelhetı
erıtlen ıszi sóhaj hallatszott amikor rátaláltak
parányi részecskéit nyom nélkül felszárította az esti szellı
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MÁRKUS LÁSZLÓ
az idı
nagy a baj
ha lelkeden az idı csak átcsorog
de hordalékát mások lelkében rakja le
kilúgoz belıled mindent
így nem marad semmi kincsed
mint tartályból a víz zubog alá
éltet mindent mit benned talál
de tudd
bár végtelennek gondolod
mint ahogy a föld forog
drága kincs
utánpótlása számodra nincs
sosem csordogál lassabban
mint a karsztvíz olykor a patakban
váratlanul apad el
s mint dıre nı
hirtelen fut ki belıled az idı

más ez a tavasz már
mint az öreg káplán
nem plántál hiú reményt
a barkafakadás belém
a hóvirág
a hunyor
a krókusz
nem pezsdítik vérem
inkább múltidézın néznek
üzenetük nem evilági
mint a padlásmélyi kamásli
lelkem sem szálldos
inkább lógófejő táltos
istállója testem
bolyong bennem elveszetten
más ez a tavasz már
megcsihadt a kalandvágy
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Tavaszi tızike
Fotó: KEGLOVICH ANITA
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JÓNA DÁVID
feltámadás
Éjszaka csöndje, hajnali álom,
mélységbe süppedt pikkelyes múlt,
ez kórházi ablak, hiába tárom,
a látóhatáron a hold is kimúlt.
Gépi közönnyel viselt a sors,
fájdalom újra, szárnycsapkodás,
a halál ha hérosz, legyen az gyors,
elolvadt gyertyának szép ájulás.
Embriópózban, szapora sejtek,
nem várják már az égi csodát,
kiszáradt percek, körbe is vettek,
szürkévé tették az egész szobát.
Dacol az önzés, magába roskad,
a kıpad is üres, hideg az arc,
álmatlan éjben, fakul és rothad,
kegyelem kelyhében utóvédharc.
Alázat nélkül, kormozott lélek,
érzem ahogy köröz az aranysakál,
magára rántja, mítoszát zárja
a szörnyen magányos tucat-halál.
Örvénylı folyóban kipusztult ösztön
partot érez a lába alatt,
megérkezését közlik is rögtön,
átázott szívvel fekszik hanyatt,
Homályát vesztı szellemi lét,
kiadott versek, feltámadás,
a költı az ismeri a varázsigét,
túlélése szép lázadás.

Art'húr Irodalmi Kávéház:
https://www.facebook.com/arthurirodalmikavehaz/
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EGERVÁRI JÓZSEF: Tisztelet az érdemeseknek
(az elesetteknek, a tehetségeseknek és a kortárs költıknek is)
Megfeszített izmokkal iszom
egy pohár vörösbort,
csak mert fontos a testmozgás,
fejben dıl el minden,
okosít valaki,
én pedig
tudatosan kerülöm most a rímeket
(rémesek!),
fejlıdésem (vagy nem fejlıdésem),
– rá kell döbbennem –
rendszerfüggetlen.
Aztán ismét megfeszítem izmaim,
még egy pohár bor,
ez már a ráadás és a levezetés,
a kiérdemeltnek vágyott dicsıség
a sport és a költészet oltárán,
vad, pogány áldozatot hozok
saját felemelkedésemért,
de nem emelkedem,
én már nem, sehová sem,
csak bámulom a riszáló
tehetséget mások égboltján.
Az íróasztal kopott fiókjába
zárva
dübörögnek a versek,
néha éjjel is hallom ıket,
pimasz diskurzus zajlik,
a líra híja nem befolyásolja
a dollár árfolyamát,
de Vakarek néni,
a szomszéd is
jól alszik attól,
hogy nem olvasott
még tılem semmit.
Holnap – azt mondják –
megváltanak engem,
spirituális létem
az esélytelenek nyugalmával
szemlélıdik,
nem indul már újabb versenyen,
a papok tehetetlenek

ily eretnekség láttán.
Nem kötözködöm,
rendszerileg alkalmatlan
vagyok nem embernek lenni,
de ez csak tévedés részemrıl,
nem vesznek emberszámba,
öreg aktákban adataim,
arctalanságom senkit
nem zavar,
nem hoznak úgysem
nyilvánosságra.
Kicsit hamisan éneklem
a Himnuszt,
nem azért, mert hazaáruló
vagyok,
hanem mert pocsék
a hallásom,
ám ettıl még gyanúsabban
tekint rám a hatalom;
amit nagyon akar az ember,
az megtörténik,
mondják határozottan.
Ezt én még nem vettem észre,
pedig annyi mindent akartam
nagyon,
egy Fender stratocastert,
feketét,
és egy gitárszintetizátort,
tudást, mely sosem kopik,
csak növekszik,
afrikai harcsát, rántva,
túrós rétest,
amilyet nagyanyám
sütött valamikor;
boldog országot
boldogtalan, bezárt
gazemberekkel,
Shakespeare összes drámáját,
egy dedikált könyvet Adytól,
Esterházyval még egy
beszélgetést
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a Gerbeaud teraszán,
Göncz Árpáddal egy
kötetlen borozgatást
a teraszunkon;
a kutyánknak egy új ruhát
és öröklétet,
Justitia kegyét és szigorát,
a józanság
következetességét,
a halál irgalmasságát,
ám belátom,
nehéz szívvel,
mindig többet akar
az ember,
mint ami jut,
hát, nem elégedetlenkedem,
csak azt tudom,
tegnap mi volt,
azt nem,
mi lesz holnap.
Nem szégyenkezem,
ha a halál eljön egyszer
értem,
megfeszített izmokkal
iszom még egy pohár
vörösbort, és ı is,
a mámor legyen mély,
és sekély a kín,
fenébe a költészettel,
mondom majd vigyorogva,
menjünk, ha menni kell.
Szép este van ma.
Már nem ágálok semmiért
sem.
Bámulom a tehetséget.
Minden tiszteletem
(rongyba öltözötten is)
az érdemeseké.
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SZEPESI JOLÁN: Történetek
(versciklus)
6.
Sötétedik ajtónk zárva
kinn rekedtünk húgommal
a disztingvált polgári házban
míg nem egyszer gondos kezek
pokrócot dobtak le a földre
elfoglalhattuk helyünket
a lábtörlı mellett.

51.
Álom
Semmiben lépkedek vagy várok
szürke tájon felhık alatt vagy felett
vonalak síkok nélkül
csak a szürke határolja be
ami a lábam alatt fejem felett
a távolban mozdulatlan
de nem élettelen
földig érı kámzsák – bár föld nincsen
mély csuklyákkal
magas és alacsony párban
távolabb csoportok sejlenek
közömbös szürke mind
nem érdeklem ıket – gondolom
míg a magas kámzsában Apámat
hajlott hátáról széles válláról
fel nem ismerem
hozzám lép kitárt karokkal
ölel
míg mellemre simul a kámzsa
üresen.

50.
Csak egy érintés volt
száraz bırén kopogtam ki
a morze jeleket
együtt érzek veled
sírása oroszlán üvöltés a szavanna felett
szállt kertemig
már nem borzongok bele
fájdalma feltekeredett a fákra
falakra önmagára
s arra akit ért.
társa volt Jin
a Paradicsomban Éva
nincs bizonyítéka annak
hogy ez valaha másképp lehetett
míg átmentem az utca túloldalára
keretbe foglalta az idıt
szót fogadtam és méltósággal siettem
nehogy kihőljön a karalábé leves
kávé mellett történelem óra
az öblös fotelba bekuckózva
az idı itt végtelen
aztán elfolyt
mint Berlinben Dali képein
és ujjlenyomataim
már sehol.

54.
A halálnak szaga van.
savanyú érdes mellyel bejelenti magát
megjelöl birtokba vesz olvasom a Svéd-ben
elıjönnek képek
fekszik élettelen
gyöngyözı homloka mögött hol jár?
szólnék de Anyám sírva készít elı
halotti ruhát a többi teendı is várja
már szaga van mondja s megáll
mindennek van szaga gondolom én
de nagyon félek
akkor úgy írtam Apám megkegyelmezett
velünk maradt még egy évet
vagy talán a halál volt engedékeny ?

* Elsı közlés: az 50-es és 54-es számokkal jelölt versek. [szerk.]
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KETYKÓ ISTVÁN
Alattam hőlni látszó láva, felettem csillogó fény
Éjjelente még jönnek szememre szép szerelmes álmok
alattam hőlni látszó láva, felettem csillogó fény
kedvesem ıszülı haján olykor elmélázok,
de megmarad bennem még pár öröm, simogatás, remény,
hogy talán együtt hullunk majd le a mélybe
kéz a kézben ugrunk, szirének húznak magukkal
s az örök csendben lesz életünk lemérve
leszámolunk végre a tabukkal.
Alattam hőlni látszó láva, felettem csillogó fény,
csak ne simulna hozzám hamis macskamódján az éjszaka,
inkább hőséges ebként csókolná kezem, mint aráját a vılegény
talán könnyebb lenne elmúlásom, véget érne az ásó és kapa,
talán a talpig hőség sem fonna körém szétvághatatlan liánt,
talán gyermekeim szemében sem látnám meg gyengeségem;
nem hadarnák el sok meggondolatlan, imát, litániát,
talán így megmaradna belılem pár pislákoló láng Isten tenyéren.
2020.02.06.

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
Hajnalszonett
Mészáros Ilonának
...lassan múlik az este, alátemetıdik az aszfalt
harmata, páragomollyal játszik az ágon a szellı.
Felhı árnya sötétlik az égre: esıt hoz a hajnal
s arcra borultan szunnyad elázva a kába tekergı.
Piszkos rongya kinıve, alig fedi; reszket a nyirkos
gyilkos bokrok alá ledobott szivacson gebe teste.
sebzett kézfeje, tarkoponyája s a homloka csillog,
szitkot vinnyog a bajsza alatt, lila szája; szederjes.
Áporodott köd leple körülveszi: légy a koporsót,
hitveseként ölel át karjával egy éteri korsót
s bortól mámoros aggyal a köznapi gond elenyészik.
Nézi-e kései órán bárki a hold hideg ívét,
látja a vértelen arcon játszani végzete színét
s szívét nyomja-e? mert dobolása nem érhet az égig...
Budapest, 2000. augusztus 10.

Dedikáció az örökkévalóságnak, 2005
http://mek.oszk.hu/04200/04270/04270.htm
A Hexameteresk ciklusból
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A. TÚRI ZSUZSA
Üzenet
Jégpalástban látlak
ragyogó fényhíd
szélérıl csodállak
szemed elnémít
hószirom kezedben
fagyott virágom
a tekintetedben
legelsı álmom.
Te mindig csak adtál
sohasem kértél
rég belefáradtál
rosszat dicsértél
és mert alig éltél,
szeretni nem tudsz
tılem mindig féltél
elılem elfutsz.
Feldereng a holnap
ködös örvénye
sápadt teliholdnak
ezüstös fénye
reményekbıl épült
szélén utamnak
hófelhıvé szépült
árnyak suhannak.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET
Kora-reggel
Szeretem a reggeleket,
amikor éjszakai álmukból
nyújtózkodnak
harmatcseppes főszálak,
a horizonton felbukkanó
napsugarak sejtelmesen
suttogó fák ölébe ülnek,
s azok úgy dajkálják
a fénynyalábokat, mint
szeretı anya a gyermekét.
Szeretem a reggeleket.
Olyankor nyitják szemüket
a házak, s a még üres
utcákon érezni lehet
a várakozást.
Várakozást egy új nap
apró kis csodáira, melyek
még ott szunnyadnak
az ózondús levegıben.
Ilyen egy éppen kibomló
virágszirom, madarak röpte
azúrkék égen, langyos esı illata,
egy felragyogó szivárvány,
de akár egy kedves mosoly
egy szembejövı ember arcán.
Szeretem a reggeleket…
amikor magamban bandukolok
üres utcákon, s az élet minden
apró rezdülését magamba fogadok.
Ilyenkor érzem Isten jelenlétét.
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SZ. PİRDY MÁRIA
„Hogy újra légy,
csak egy szó kellene,
s olyan szó nincs”
(Szabó Lırinc: A huszonhatodik év)

A szerb fiú
A presszó kis beugró részén álló asztalnál, egymással szemben idısebb pár ült. A férfi két
kezében fogva tartotta a nı összekulcsolt ujjait. Hüvelykujjával gyengéden simogatta a
kézfejét.
‒ Éva! Tudom, a vigasztaló szavak nem mulasztják el a szomorúságodat. Fájdalmas
valakit végleg elveszíteni. Még akkor is, ha sok év óta nem találkoztál vele, és semmit sem
tudtál róla.
‒ Hiába volt azóta egy másik életem, és kaptam tíz év második esélyt boldog,
kiegyensúlyozott párkapcsolatban élni, úgy érzem, különösen most, hogy soha nem tudtam
elfelejteni Radomirt ‒ lassan, elgondolkozva folytatta. ‒ Látod, annak is lassan tizenöt éve,
hogy Zsolt meghalt. Az egyedüllét elviseléséhez még sokáig a vele töltött évek emlékei adtak
erıt. Szégyellem kimondani ‒ aprót rándított a vállán ‒, idıvel azonban halványultak, s egyre
többször jutott eszembe Radomir. A megismerkedésünk, a találkozásaink és a szerelmünk
idıszaka. Néha megfordult a fejemben, jó lenne bizonyosságot szerezni róla, él-e még, hol és
hogyan, de mindig elvetettem. Talán, mert fiatalnak akartam megırizni az emlékeimben és
magamat is az övében. Ezt neveznék gyávaságnak?
‒ Nem! Nem hiszem. Inkább természetes védekezés. A bizonyosság megbolygatja az
emlékeket, s veszteségérzés is lehet a következménye. Emlékszel? Vagy harminc éve, az
elvált nık érzelmi életérıl a kérésemre készített riportsorozatod milyen nagy vihart kavart!
Így, vagy úgy, de mindenkinek nehéz szembesülnie a valósággal és a veszteségeivel.
A nı hallgatott egy ideig, majd alig észrevehetıen megcsóválta a fejét.
‒ Harminc éve könnyebb volt nekem, mert mögöttem álltál, fınökként és emberként
egyaránt… és akkoriban találtunk egymásra Zsolttal is. A régi életemet a frissen megjelent
kötetemben temettem.
‒ Mostanában is találkozom a neveddel folyóiratokban és a neten, tudom, hogy nem
hagytál fel az írással. A történet, amit Radomirról, magatokról írtál a kötetedben, valójában
most fejezıdött be. Írd meg! Erre bíztatlak. Meglátod, utána könnyebb lesz!
Megfogadtam a tanácsot.
***
Gyereklány voltam, amikor megismertelek.
Tanyasi lakodalomba vitt magával nagymama. Szomszédasszonyának a fia ott, a lányos
háznál tartotta esküvıjét. Oda hívták fızıasszonynak.
Indulás elıtt nagymama a kapuból visszahívott.
‒ Évica! Itt van nagyapád bekecse! ‒ nyújtotta felém a vastag, ritkán hordott, kicsit avas
szagú holmit. ‒ Nem szeretném, ha megfáznál a tanyáig tartó hosszú úton.
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Nyelvemen volt, hogy nem akarok ilyen büdös holmiba bújni, de végül nem ellenkeztem,
mert mielıbb szerettem volna felülni a színes szalagokkal díszített szekérre.
„…Nagy nap ez nekem! Még sohasem voltam meghívott vendég lagziban, és tanyát is
csak az út szélérıl, meg a vonatablakból láttam. Nagymama új szalagot vett, széles-fehéret, a
copfjaim majdnem elrepülnek. Még ezt a barna kendıt is a fejemre tegyem? – úgy nézek ki,
mint egy banya!...
… Messzirıl énekszó, kurjantás, a szekerek nyikorgása hallatszik. A sok feketeruhás
vénasszony, mint a megbolydult svábbogarak, ide-oda rohangászik. Még egyszer ellenırzik,
hogy minden rendben van-e? Aztán kitódulnak a ház elé. A zenészek is felélednek, az egyik
bebújik a harmonikába, a másik kettı a hegedőjét cincogtatja.
Na, végre! Megjöttek a templomból! Jó lett volna azt is megnézni! Szeretem a falusi
esküvıket, mert a szertartás után aprópénzt szórnak szét a templom lépcsıjérıl a
bámészkodók közé. Ilyenkor néha még egy forintnyit is sikerül összeszednem. Fütyülıs
cukrot veszek rajta, meg dianával töltött, süveg alakú, rózsaszínő cukorkát. Én is kint állok a
várakozók között. Csak tudnám, miért rúgott fel egy vödör vizet az újasszony? Majd
megkérdezem a nagymamámtól. Egy, kettı... hat koszorúslány. De szép rózsaszínő ruhájuk
van! Az a magas, szıke koszorúslegény meg ki lehet?...
…Jó hideg van itt kint az udvaron. Nagyon megfájdult a gyomrom a vacsorától – vagy a
bortól? Nem is ittam sokat! Nem megyek be! Már táncolnak, és én nem tudok táncolni. Mit
mondott az a koszorúslegény? Hogy szerb és Radomir a neve? Milyen mérgesen nézett rám a
nagymama, amikor vele beszélgettem! – pedig nekem tetszik, és nagyon szépen énekel! Én
azt sem tudok – semmit se tudok!
Szédülök... hányinger kerülget... Most már jobb! Be kellene mennem a házba!
A szerb fiú is kijött. Azt mondja, melege volt a szobában. Az itató szélén ülünk. A házból
kihallatszik az énekszó! Felém fordul, ı is énekli: »Egy vallomás, ez a tangó egy
vallomás...«. Gyönyörő hangja van. Nekem így még soha senki nem tetszett!...
…Csend. A vendégek elfáradtak, el-elbóbiskol a lakodalmas nép. A cigányok is
szunyókálnak. Nagymama az öregasszonyokkal foglalatoskodik a konyhában.
Radomirral beszélgetek – egyáltalán nem vagyok álmos. Faggatom, hogy feleségül
venne-e magyar lányt? Naivul így szeretném megtudni, hogy Klárival van-e ilyen szándéka?
Feltartott fejjel nevet. Egyik karjával átölel. Hozzábújok, fejemet a mellére hajtom. İ pedig
egy gyereklánynak mesél arról a világról, amelynek én is részese vagyok. Én is látom,
hogyan él egymás mellett szerb és magyar, de nem értem ezt a világot. Nem érzékelem, mitıl
más az egyik, vagy a másik, mert én a szerb pajtásaimmal ugyanúgy és ugyanazokat a
játékokat játszom, mint a magyarokkal. Engem csak az öreg Mákszó zavart ki a házukból, de
hát, eszem a lelkét, az meg örökké iszik és mindenkibe beleköt. Mi, gyerekek, szerbek és
magyarok, egyformán örülünk és veszekszünk. Miért kellene győlölnöm a szerbeket?
Radomirral is olyan jó! Nagyon szeretem és feleségül akarok menni hozzá. Csak ne
mondaná, hogy még nagyon kicsi vagyok! Maholnap középiskolás leszek!...”
***
Egyszer már eltemettelek, az egyik könyvemben.
Harminc évvel a veled való elsı találkozás után újra szerelmes lettem. Pedig sokáig úgy
éreztem, senki nem tudja elfoglalni helyedet a szívemben.
Temetnem kellett a hozzád főzıdı érzelmeimet, hogy az újakat elfogadhassam. Másként
nem ment.
Így vallok errıl az idézett könyvben.
„…Zsuzsa zavartan krákogni kezdett, mintha már most megbánta volna a ki nem
mondott, tapintatlan kérdését. Éva azonban olyan bíztatóan nézett rá, hogy mégis kibökte. –
Egyedül élsz? – Abban az értelemben igen, hogy van-e férjem vagy élettársam. Egyébként
nem. – Értem – bólogatott Zsuzsa. A férfiismerıseid... – kereste a szavakat – ...szóval, az
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eddigi partnereid között egy sem akadt, akivel el tudtad volna képzelni az életed? – Volt.
Egy. İ az, akire gondolsz. Radomir. És én is elkövettem azt a hibát, amit te. Igaz, jóval
fiatalabb koromban... Zsuzsa tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve hallgatott. Létezik egy másik
Éva is? – A hiábavaló keresés éveiben valószínőleg elmentem vakon néhány értékes ember
mellett is, de akkor ezt úgy sem hittem volna el senkinek. És azóta? Azóta voltak szép, meg
kevésbé sikerült kapcsolataim... és köztük a magányok: a pihentetı, az otthonról előzı, a
megnyugtató, a kapkodásra késztetı, a munkára ösztönzı, a testet gyötrı... – Elhallgatott.
Újabb cigarettára gyújtott, de nem folytatta tovább…”
***
A kapcsolatunk megszakadása után egyszer még találkoztam veled.
Nagyapám temetésére érkeztem a faluba. Alig szálltam le a buszról, amikor megláttalak.
A szövetkezeti boltból léptél ki. Mire eldöntöttem volna, hogy odalépjek-e hozzád, rám
vetıdött a tekinteted, és arcodra kiült a csodálkozás. Álltunk egymás elıtt, néztük egymást,
de egyikünk se mozdult. Aztán kinyújtottad a kezedet és megsimogattad az arcom. ‒ Moja
draga! ‒ Mintha ezt suttogtad volna, de lehet, hogy csak képzelıdtem. Ujjaid megremegtek a
bırömön.
‒ Nagyapámat ma temetik – mondtam köszönés helyett. – A család már a háznál vár.
‒ Részvétem. Hallottam, hogy Péter bácsi elment. Hány éves is volt?
‒ Nyolcvannégy.
‒ Szép, hosszú élete volt ‒ mondtad ‒ miközben elindultunk.
Megtorpantam.
‒ Ki tudja, mit válaszolna erre? ‒ tőnıdtem.
‒ És közben az élet meg olyan gyorsan múlik ‒ jegyezted meg halkan. ‒ El sem hiszem,
hogy közel tizenöt év óta nem láttuk egymást.
Szótlanul mentünk egymás mellett. Hirtelen megfogtad mindkét karomat,
szembefordítottál.
‒ Mit tehettem volna? Milena várandós lett. El kellett vennem, különben nem lett volna
maradásom a faluban.
Nem válaszoltam. Mit is lehetett volna ennyi idı után? De, most is ugyan úgy elszorult a
torkom, mint tizenöt éve.
A Vasút utca keresztezıdésénél megálltunk. Éppen olyan szótlanul, mozdulatlanul néztük
egymást, mint a találkozásunk pillanatában. Amikor a csend már szinte fájt, végigsimítottam
az arcodat és befordultam az utcánkba.
***
Miután megírtam a történetünket, azzal mentegettem magamat, hogy a népi mondás
szerint, akinek halálhírét költik, az sokáig él.
Amióta rátaláltam a neten gyerekkorom falujának honlapjára, szokásommá vált, hogy a
helyi újság alapján tájékozódom a település életérıl. Hogy mit éreztem, amikor a Családi
események rovatban az elhalálozottak között a nevedet olvastam? Egyszerően hihetetlennek
tőnt! Sokszor el kellett olvasnom, mire egyáltalán felfogtam. Nehéz volt szembesülnöm a
halálhíreddel, amit már az élet írt.
A nyár végén még megérted a nyolcvanötödik születésnapodat, és nem sokkal utána
végleg elmentél. Az általános vélekedés szerint szép, hosszú életed volt. Nem tudom, te
hogyan érezted? Soknak-e vagy kevésnek a nyolcvanöt évet? Szépnek? Vagy kevésbé
szépnek? A választ magaddal vitted.
Albinoni Adagióját hallgatom, Varnus Xavérral, és rád emlékezem. Amit akkor, a
könyvemben írtam rólad, rólunk, lelkembıl jött szavak voltak. Ma se tudnám szebben,
igazabban megfogalmazni.
„…Kilépek a térbıl és az idıbıl...
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Anyu elkísért a vonathoz... sír... vigyázz magadra kislányom... fıváros... tankönyvek,
jegyzetek... az elsıéves egyetemisták kicsit-nagyon beképzeltek, én is... a tavaszi szünetben
vérig sértettem Radomirt... ı is tanulni fog – mondta örömmel – a marxista egyetemen. –
Miért nem oda jársz, ahol igazi diplomát kapnál?... elkomorult... nem akartam megbántani...
még azon a nyáron megnısült, szerb lányt vett el... messze szakadtam tıle... nem tudom
elfelejteni... minden férfiben ıt keresem ... felbontottam az eljegyzésemet... kapcsolataim a
magányom körül bıvülnek-szőkülnek.
Futok a sárga hintıpor homokon... ı vár... mili moj!... elbújunk az emberek elıl... A szél
arany-ezüst szemcsékkel vonja be testünket... rohanunk... a mezı virágai ölelik körül
főágyunkat... moja draga!... néhány nap múlva elutazom, messzire... erdei szél hősíti lángoló
bırünket... futunk... versenyt az idıvel és az ádáz győlölettel.
Osztálytársammal az ablakból bámuljuk a járókelıket, nincs kedvünk tanulni… messzirıl
látom közeledni... már két éve a városban dolgozik... lerohanok az utcára... mintha véletlen
találkozás volna!... hazakísér... az elsı csókja... már az ı szemében is nıvé értem... mintha
lázas lennék, egész testemben reszketek ... és nem szabad világgá kiáltanom, hogy szeretszeretem!
Táncolni tanít... indaként fonódom rá... lábaim mereven szögezıdnek az olajos
padlóhoz... lekérnek... nem megyek, most nem... türelmes szavakkal magyarázza: Ilyet nem
szabad mondani, kitáncoltathatnak, az szégyen... tizenöt évem makacs-butaságával szeretem.
Hosszú fekete csík és néhány mozgó fekete pont... temetnek... zuhog rám a föld...
megfulladok... – senki se hallja kiáltásomat? Fekszem az ágyban, ébren várom a hajnalt. Az
éjszaka nálad jártam, kedvesem. Hantágyadat körbe ültettem emlékeim virágaival. De
imádkozni elfelejtettem.
Mili moj!... Moj dragi!... Nek muje laka crna zemlja! Amin!.”*
Kedvesem! Legyen neked könnyő a föld! Ámen!

Fotó: FÁBIÁN MÁRIA

*

Az idézetek SZ. PİRDY MÁRIA Sorsfüzérek, Budapest 2001. URANUSZ Kiadó, kötetébıl valók.
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VÁNYAI FEHÉR JÓZSEF
Rongyos gárda,
avagy Daimagóg letörli homlokát
(Sematikus vers az ötvenes évekbıl)
Értsd meg, neked ott kell lenned
Közöttük, a bevert szájú
Megalázottak között, kik
Mindig esznek aktuális

Dózsákból, s hétrét hajolnak
Alamizsnát osztó kezek
Elıtt, sıt csókolják is, ha
Kell, kenyérért, túlélésért.

Végül is, harcoltál, ámbár
Nem értél el semmit, lúzer
Maradtál a Történelem
Nevő kávéházban, senki –

Elıre hát, rongyos gárda!
Értsd meg, ennek így kell lenni.
Az angyalka márjás huncut,
A megváltó csak néz, nézi.
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HOLÉCZI ZSUZSA
Májusi esı
„Májusi esı aranyat ér” tartja a mondás. De jó is annak, akinek a májusi esırıl csak ez jut
eszébe, mert nekem sajnos egy nagyon szomorú emlékem főzıdik a májusi esıhöz.
Középiskolás diák voltam még 1974 májusában Kecskeméten, amikor édesapámat elütötte
egy motor, és İ az ütközés után másfél perccel meghalt. Rettenetes volt a hír, hogy az az
ember, akit úgy szerettem, akivel kiskorom óta jobban megtudtam osztani apró-cseprı
gondjaimat mint az anyukámmal – nincs többé! Édesanyám és egy rokonom jött értem a
kollégiumba ahol laktam, ık tudatták velem, hogy azon a napon félárva lettem.
A következı napokat szinte kívülállóként éltem meg: hazautaztam velük, és én csak
hagytam, hogy történjenek körülöttem a dolgok: gyerek voltam még akkor egy temetés
intézéséhez – és hát anyukámék tízen voltak testvérek, mindig is összetartottak, volt aki
segítsen. Anyukám teljesen összeomlott, naponta járt ki az orvos a falutól öt km-re lévı
tanyára injekciózni ıt – lovas kocsival ment érte Sándor bátyám – valószínőleg nem volt még
akkor a falu orvosának autója.
Teltek a napok a rettenetes gyászban... Valójában már csak arra emlékszem, ahogy öt
nappal késıbb álltunk a sír mellett szakadó esıben – és én úgy éreztem, még az ég is ıt
siratja!
A rokonokon kívül az osztálytársaim voltak ott, illetve közülük csak a hét fiú, mert éppen
valami tornabemutató volt azon a napon a Széktói Stadionban, ahol az iskola összes
lánytanulójának élıképet kellett alkotnia. Onnan nem hiányozhatott huszonhat lány, hiába
kérlelték az iskola igazgatóját – pedig mindenki el akart jönni.
Amikor a ravatalnál álltunk még nem esett az esı csak dörgött és villámlott, de ahogy
elindult a gyászmenet a sírhoz „leszakadt az ég”, és pillanatok alatt mindenki bırig ázott.
Legalább három kilométerre volt a házunktól a temetı, és körülbelül ugyanilyen távolságra
volt tıle a vasútállomás is – ahová a fiúknak vizes ruhában kellett volna visszagyalogolni az
este hétkor induló vonathoz. Hogy kinek jutott eszébe, azt nem tudom, de arra negyvenhárom
év távlatából is tisztán emlékszem, hogy a nagybátyám lovas fogatára ültettük fel a fiúkat, és
elvittük hozzánk, ahol a nagybátyám begyújtott a cserépkályhába és ott szárogattuk a
ruhájukat.
… és hogy milyen a sors: ez év május 16-án megint lesz temetés a mi családunkban: az
egyetlen sógoromat temetjük, és az idıjárás elırejelzés szerint ismét várható zivatar vagy
esı... májusi esı!
2019
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SZEDİ TIBOR
Tudósítás
Ágy medre álmokkal teli,
emlékek özöne kicsordul,
elárasztó világosság árja,
hajnal szeme résnyire nyílik.

Fantázia cseppje padlóra hull,
mese hajója végül vitorlát bont,
párnasziklán álom alvadt töredéke,
ágytakaró ölében képzelet hulláma.

Álom rácsai közt jelen folyik át,
emlékek magas szintje apad,
ágy partján mese hajója kiköt,
ébrenlét kapitánya lehorgonyoz.

Budapest, 2020. január 5.
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FÖLDESDY GABRIELLA
Furcsa felismerés
A színház folyosóján sétálok le- s föl, ebben a vidéki színházban most járok elıször. Minden
információ érdekel, ezért nézegetem a színészek fotóit, a régi bemutatók plakátjait, mősorokat, fali
díszeket, tablókat. Szinte bizsereg bennem a várakozás, néhány perc múlva kezdıdik az elıadás,
amit az erkély utolsó sorából fogok megnézni. Ez nem hátrány, inkább elıny, kitőnı a rálátás a
színpadra, összehasonlíthatatlanul jobb az összkép, mint a földszint elsı soraiból.
Nyugtalanság és kíváncsiság jár át. Észreveszem, hogy figyel valaki, egy szemüveges nı,
idısebb nálam, hol elıttem, hol a hátam mögött közelít meg, rám néz jelentıségteljesen, mintha
akarna valamit kérdezni tılem. Elıször nem veszem komolyan, félrenézek, nem szeretem, ha
bámulnak, sem azt, ha leszólítanak, idegesít a váratlan érdeklıdés. Be kellene ülni a helyemre.
Maradok mégis.
Néhány perc múlva elindulok a hátsó sori ülıhelyem felé az erkélyen, a szemüveges nı
váratlanul elém lép, és határozottan nekem szegez egy kérdést, tegezı formában azt kérdezi, nem
jártam-e gyerekkoromban a Lovag utcai általános iskolába? Nem hangzik el, hogy egy budapesti
utcáról van szó, végül is, Lovag utca más városban is lehet, és most éppen Nyíregyházán vagyunk.
A meglepetés nem veszi el a frappánsra sikerült válaszom humorát, és pontosan ül: De, éppen nyolc
évig jártam a Lovag utcai általánosba, máshová se. Miért, Te is odajártál? Igen, ı is odajárt.
Julinak hívják, de nem voltunk osztálytársak. Hát? Akkor honnan ismertél fel? Juli, számomra
érthetetlen választ ad erre a kérdésre, azt, hogy bár fölöttem járt egy évfolyammal, de emlékszik
rám, mert most is ugyanúgy nézek ki, mint akkor …
Megáll a levegı körülöttem, mert ha ezt valaki meséli nekem, nem hiszem el. A Lovag utcai
iskolába (Bp. VI. kerület, a Nagymezı és a Jókai utca veszi közre) 1957 és 1965 között jártam, az
elsı általánostól a nyolcadikig. Vagyis, azóta eltelt közel hatvan év, én szinte csak a saját
osztálytársaim nevére emlékszem, lehet, ıket sem ismerném meg ennyi idı után, ha találkozom
velük. És most elém áll valaki, aki néhányszor látott a folyosón az iskolában, és felismer.
Azonnal sőrő beszélgetésbe kezdünk Julival, és egyszerre megelevenedik az 1950-es, 60-as évek
fordulójának Lovag utcai általános iskolája. Eltőnik a színházi külvilág, és egymás szájából kapjuk
ki a szót, amikor felidézıdnek az iskola falai, az osztályok színhelye, és persze soroljuk az általunk
ismert tanárokat, igazgatót, tornatermet, és ami még eszünkbe jut.
Már háromszor is csengettek, hogy kezdıdik az elıadás, menjünk be a helyünkre. Elhatározzuk,
hogy szünetben folytatjuk mindazt, ami még kimaradt. Az esemény a színdarab alatt sem hagy
nyugodni. Történetesen, a Mesél a bécsi erdı c. Ödön von Horváth darabot játsszák, többször
rajtakapom magam közben, hogy Julira, és az ı felismerésére gondolok.
Eszembe jutnak gyermekkorom szép és felemelı érzései, amelyek ehhez az iskolához kötöttek.
Jó volt ide járni, egy csodás burok vett bennünket körül, amely megvédett minden rossztól. Ha értek
is kisebb-nagyobb csalódások, több volt a pozitív élmény, a környezettel való töltekezés, a tudás
csodás tára, amely kinyílik a különféle tantárgyak ismeretei kapcsán. Ez a nyolc év alapozza meg a
gyerekben, hogy az életnek van bizonyos rendje, alá- s fölé rendeltsége, szokásai, sıt, neki meg
kötelezettségei, amiket el kell végezni. De meg is simogatják néha, körülveszik az iskolatársak,
köztük néhány barátság, az iskolai ünnepségek, kirándulások, plusz órák, szakkör, az akkori idık
szeretve utált kisdobos- és úttörı foglalkozásai. Mindezek együtt a késıbbi tevékenység alapját
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képezik, az origót. A Lovag utcai iskola kiváló színhelye volt mindennek. Csupa egyéniségbıl álló
tanári kar, néhányukra felnéztünk, respektáltuk tudásukat, igazi tekintélynek számítottak, mint a
nagyon idıs Csitári Irén néni, aki kémiát tanított. De ilyen volt Révay Bori rajztanár is, aki Szınyitanítvány volt, festmény-elemzı óráira ma is emlékszem. Vagy Dudás Éva énektanár, kórusvezetı,
akinél nem lehetett megállapítani, hogy szívbıl vezényli-e a Szovjet himnuszt és a Rablánc a lábon c.
mozgalmi dalt, vagy csak az elıírt muszájból. Felnéztünk Badál Edére, nemcsak magas termete
miatt, hanem remek történelmi elıadásai és irodalmi szakköre miatt is. Sosem kérkedett tudásával,
pedig azt szerzetesként szerezte, két egyetemen is. A feloszlatott szerzetesrendek idején el kellett
hagynia a kolostort, azóta tanított általános iskolában. Szerénysége még lenyőgözıbbé tette alakját.
Persze voltak utált tanárok is, mint Teca néni, a tornatanár, vagy Regina, a matektanár. Nem
szerettük Földvári Erzsébet osztályfınökünket sem, aki magyar irodalmat tanított. Túl öregnek
láttuk, fegyelmezési fordulatait ki nem állhattuk, kinevettük szegényt, amikor nevetségessé vált
számunkra – beszéd közben föl-le járt a mőfogsora -, pedig nem érdemelte meg. A gyerekek
kíméletlenül tudják kifejezésre juttatni elítélı véleményüket. Kritikájuk nem ritkán gyilkos
méreteket ölt.
Mikor Földvári Erzsébethez érkezünk Julival, kiderül, ıt nem tanította, de látásból ismerte,
viszont élénkebben emlékezett az igazgatónıre, még anekdotát is mesélt róla. Ráadásul, Juli az
iskola további sorsáról is tudott információkat. Szomorú valóságként hallottam, hogy Lovag utcai
iskola nincs többé. A rendszerváltás után valamikor eladták, bezárták. Nem tudni, most mi van
benne.
Elıadás után még váltunk néhány mondatot Julival és férjével, ık Tokajból jöttek autóval ide, a
színházba, mert évek óta ott laknak. Otthagyták a fıvárost, és leköltöztek, hogy nyugodt öregségük
legyen. Két felnıtt gyermekük, unokáik maradtak a fıvárosban. Én viszont még mindig Budapesten
élek, de néha leruccanok színházat nézni egy-egy vidéki városba. Névjegyet, e-mailt cserélünk, és
udvariasan elbúcsúzunk egymástól.
Az elkövetkezı napokban folyton azon gondolkodom, hogy miként vélekedjek a történtekrıl. A
dolog ugyanis nem abszolút jelenség, nagyon is relatív. Juli nem azért ismert fel, mert az eltelt
ötvenvalahány év alatt tényleg nem változtam, és megıriztem volna fiatalságomat. Errıl szó nincs,
erre utal napi szembesülésem a szemem és állam körüli ráncaimmal, megritkult hajammal, az egyre
növekvı kilókkal. Ugyanúgy megöregedtem, mint bárki más ennyi idı alatt, pusztán egy kíváncsi
tekintet megırizte arcomat Juli számára, és a kellı pillanatban képes volt az emlékképpel
azonosítani. A felismerés csak egy pillanatig tartó csoda, ellenben a Lovag utcai iskola az a közös
pont, ami mindkettınk számára egy igazi értéknek bizonyult, amit megıriztünk, és az eltelt évek
alatt mindig is velünk volt, alakította személyiségünket, tudat alatt formált bennünket.
Ezzel a vallomással pedig a nosztalgiázó írások sorába lép.
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HABOS LÁSZLÓ
Csak te meg én
Szeretni vágylak,
megajándékozni és kifosztani
e viharos éjszakán.
Félelmetes dörgése a mennynek,
reszketsz, hát átölellek,
s csókokkal zárom le szemhéjad,
hogy ne lásd
a vakító fényt és könnyeim.
Érezd megszelídült mozdulatait
vad ösztönömnek,
legyél hullám, míg én tengermély,
s ne szólj,
hagyd, hogy elnyeljen a végtelen mély,
hagyd elveszni e zajos világot,
most nincs itt más, csak te meg én.
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Kİ-SZABÓ IMRE
A tarka kis malac
Zsuzsika, öt éves volt, amikor a szüleivel elmentek a vásárba. Emlékszik, pont születés
napját ünnepelték. Most, nagymama korában eszébe jutott az a kis disznós történet, amely
úgy zajlott le, hogy apja megígérte:
– Veszek neked egy malacot, mégpedig olyan, amelyet te választasz!
Örült ennek, mert az állatokat nagyon szerette, tudta ezt Tacskó kutya, meg a Cirmi
macska is. A két állat, ha lehetett mindig a gyerek körül ólálkodtak. Fordítva is így volt, mert
Zsuzsika kereste a társaságukat.
Szóval azon a születésnapon, elindultak a közeli városba, ahol ilyenkor tartják a
kirakodó és állatvásárt.
Egész éjjel nem tudott aludni az izgalomtól, alig várta, hogy reggel legyen. A vásári
utazásnak az volt a családi célja, hogy kicsi, választási malacokat vegyenek. A családban
kialakult szokás volt, hogy egy ilyen tavaszi vásárón megvásárolják a kis malacokat, hogy
aztán ezekbıl, késıbb, levágásra alkalmas hízott disznók legyenek.
Reggel apja beindította a Zsiguli gépkocsit, ott pöfögött a ház elıtt. Anyjával együtt
beszálltak a hátsó ülésre és elindultak.
A vásár elég nagy területen kínálta áruját. Volt ott a disznókon kívül, tehén, meg ló, a
sort egy szürke szamár zárta. Róla késıbb kiderült, hogy nem eladásra váró „portéka”, ıt
csupán a gazdája hozta magával, aki két lovat akart eladni. A szamár és a két ló úgy
összeszoktak, együtt legeltek, gondolta a gazda, elhozom ezt a szamarat magammal, ne
legyen egyelıre olyan magányos. Persze majd megszokja azt a mondást, ha eladják a lovakat,
„úgy áll ott, mint egy árva szamár.” Mert aztán a lovak nélkül, árva marad. Ez a szamarak
sorsa.
A kis választási malacokból bı kínálat volt. Apja végig nézte a vásárlási lehetıségeket
és rögzítette magában az árakat. Mondta lányának:
– Na, te melyik malacot szeretnéd?
– Még nem tudom apa – mondta Zsuzsika és azon gondolkodott, hogy tényleg melyiket
válassza. Ezek a pici, párhetes kis malacok, kivétel nélkül olyan aranyosak, hogy az ember
legszívesebben, hazavinné a vásárban található egészet. Aztán ebbıl egy egész sertés telep
lenne. De nekik csak három kell, az apja azt mondta:
– Idén ennyit nevelek, hizlalok meg. Még ez is sok talán, de ha levágjuk, akkor jut hús,
kolbász meg hurka a nagymamának, de még Pali testvérem éknek is.
Tehát a cél a három kismalac megvásárlása volt. A kínálatban felhozattak mind fehér
szırőek voltak. Egyik helyen akadt egy olyan kismalac, amelynek hátát fekete foltok
díszítették, tarka malac volt. A gyanús az volt, hogy úgy csak félre tették egy papírdobozba.
Zsuzsikának ez tetszett a legjobban, mondta is apjának:
– Ezt vegyük meg!
Apja csodálkozott. – Ezt? – kérdezte kissé elkeseredett hangon.
— Hogy néz ki ez a malac? Talán még beteg is! – mondta. A tulaj hallotta a
beszélgetést és mindjárt hozzá tette:
– Ez sajnos olyan göthös kismalac! Csoda, hogy még él! Valóban szegény pára a doboz
sarkában feküdt. Olyan volt így mozdulatlanul, mintha már valóban nem is élne.
– De apa! – fogta könyörgıre hangját Zsuzsika. – Ez egy szép kismalac, nekem ez
tetszik! – mondta határozottan.
Apja mérges arcot vágott, Zsuzsikán pedig látszott, hogy csalódott, mert nem ezt az
ígéretet kapta, induláskor.
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A tulaj érezte, ki kell használnia a pillanatot, itt a lehetıség, hogy jó üzletet kössön,
mondta is mindjárt:
– Ha vesz nálam malacot, ezt ingyen, ráadásnak adom!
Zsuzsika arca felragyogott, mégis az övé lesz ez a tarka, apró jószág. Csillogó szemmel,
kissé könyörgı tekintettel kereste apja arcát. Amint szemük találkozott, érezte, hogy enyhülni
kezd. Oda fordult a malacok tulajdonosához és kérdezte:
– Mennyiért adja a malacokat, mert nekem kellene három?
– Az ára darabonként… – mondott egy árat forintban.
Apja egy kicsit gondolkodott.
Na, legyen három, meg azt a kis tarkát is megveszem a lányomnak.
Zsuzsika arca kipirult és örömébe megölelte az apját.
– A kicsiért nem kell fizetni, azt ráadásul adom! – összegezte a tulaj.
Apja kifizette a három kismalac árát, aztán beletette ıket egy zsákba, elvitte a
Zsigulihoz, hogy betegye a csomag tartójába.
– És az én malacom? – kérdezte Zsuzsika.
– Azért mindjárt jövök!
Zsuzsika örült, lesz egy igazi kismalaca. Már eltervezte, hogyan fogja etetni,
babusgatni. Csak kissé szomorú lett, amikor arra a gyenge jószágra pillantott.
İ is, a dobozzal együtt a Zsiguli csomagtartójába került, és mint aki jól végezte dolgát,
elindultak hazafelé. Otthon az ólba kirakták a három fürge jószágokat, azok pedig az elsı
moslékot, mohó módon befalták.
A tarka kismalacot, amikor a nagymama meglátta, összecsapta a kezét.
– Ez aztán gyenge jószág a javából
– De az én malacom! – mondta büszkén Zsuzsika. – Fel fogom nevelni! – erısködött.
– Na, majd meglátjuk! – tette hozzá a nagymama és fogta a dobozt és bevitte a
konyhába. Elıször értetlenül nézett utána, de aztán megállapította, hogy a nagymama,
mindent tud.
Úgy is volt, került elı egy kis langyos tej, amelybe beleszórt egy összetört orvosságot.
A tarka kis disznó elıször csodálkozott, amikor a cumis üveget az orra alá tette a nagymama.
A táplálkozási ösztön gyızött, megitta a tejet.
A gondoskodás meghozta a sikert, mert Zsuzsika és a nagymama odafigyelése során,
pár hét múlva, már rá sem lehetett ismerni. Nem is volt helye tovább a konyhában, ı is
bekerült a csapatba, negyedik „játékosnak”. Mert úgy nézett ki, mint a többi malac, neki is
malac képe volt.
Aztán teltek a hónapok, a három malacból, hízott disznó lett. Le is vágták ıket, annak
rendje és módja szerint. Csak a tarka kis malac, megtermett disznóként röfögött az ólban,
magányosan. Zsuzsika rendszeresen meglátogatta, csemegének zöld füvet, répát vitt neki,
melyet disznói morgásával, meg is hálált.
Pár hónap múlva aztán eljött a nap, mikor a tarka kis malacból, a szokásoknak
megfelelıen, kolbász, sonka, szalonna, hurka készült. Közel két mázsát nyomott a súlya,
emlékezetes, szép disznóvágás volt Zsuzsikáénál.
Apja megjegyezte:
– Mégis jó választás volt ez a tarka kis malac!
Zsuzsika örült is, meg szomorú is volt. Azonban, most már öregen – ı is nagymama
korban – tudja, hogy így ér véget egy gyerekkori álom.

103

Irodalmi EPRESKERT 5. – sokoldalú virtuális mővészeti folyóirat 2020. X. évfolyam 1. szám

:))
MÁNDY GÁBOR

A bolond herceg
A bolond herceg nem volt mindig bolond. Kisfiú korában nagyon is helyesnek, kedvesnek és
eszesnek tartották. Legfeljebb az volt szokatlan, hogy hároméves kora után már nem engedte
magát öltöztetni és vetkıztetni, mindent egyedül akart csinálni. A cselédlány hagyta, és ıt
emiatt többször jól leszidták, de a kis Edmund megvédte. Végül abban állapodtak meg, hogy
a kisfiú öltözködik, de a cselédlány a felelıs a ruházatáért és a kinézetéért. Idıvel ketten
összebarátkoztak, és némi bensıséges légkör is kialakult herceg úrfi és cselédlány között. A
lányka maga sem volt több tizenhat évesnél, és az úr-szolga viszony helyett valamiféle
testvérséggé vált a barátságuk. Annácska sokat mesélt Edmundnak a saját világáról, a palotán
kívüli életrıl, a falusi fiúkról és lányokról, arról, hogy hogyan dolgoznak, milyen nehéz
munkát végeznek, és ha van egy kis pihenıjük, milyen dalokat énekelnek. Annácskának
nagyon szép tiszta hangja volt, ami mélyen beleivódott Edmund fülébe és lelkébe. Ekkor
kezdıdött a kis herceg bolondériája.
Ugyanis ettıl kezdve egyre közelebb érezte magát a parasztokhoz, érdeklıdött irántuk,
meglátogatta ıket, és elhanyagolta a hercegi tanulnivalókat. Írni-olvasni gyorsan megtanult
(mondtuk: jó esze volt), de a ruhák, a vadászatok, a páncélzatok és a lovagi tornák egyáltalán
nem érdekelték. Ezeket nevetséges kakaskodásoknak, felesleges idıtöltéseknek tartotta.
Az apja, lovag Thurnball szerette volna, ha tekintélyes férfivá serdül, a viadalokra is
elvitte, de a fiú kijelentette, hogy ilyenekben sosem fog részt venni. Hiába nógatta az öreg,
hogy itt az ideje igazi férfivá válni, mint mindegyik Thurnball addig, ezt Edmund olyan
vehemenciával utasította el, hogy az apja egészen megrémült. „Na, legalább férfias akarata
van” – állapította meg magában.
– Minden tiszteletem azoké, akik helyt állnak ezekben a kemény küzdelmekben, biztosan
majd hısiesen harcolnak az ellenséggel is, de ez nem az én világom. Engem jobban érdekel,
hogy lesz-e mit enniük. A harcosoknak és a nem harcosoknak egyaránt – mondta a fiú, és
ettıl kezdve a figyelme egyre inkább a gazdálkodás felé fordult. És már az apjának nem volt
bátorsága visszatérni a témára.
Edmund gyakran kiment a legközelebbi falujukba, elıször csak nézegette, hogy a
parasztok hogyan dolgoznak, aztán elkezdett jegyzeteket készíteni a munkák menetérıl. De a
szülei még mindig nem adták fel. Az anyja is megpróbált a lelkére beszélni, a maga asszonyi
módján.
– Mi lenne a hercegi családunkból, ha mi is vetnénk és aratnánk, mint a parasztok? –
kérdezte a fiát.
– Mi lenne a hercegi családunkból, ha a parasztok nem vetnének és aratnának? – kérdezett
vissza Edmund.
Mind jobban odafigyelt, hogy mi történik a földeken, fél napokat töltött azzal, hogy
mindent megfigyelt, és a parasztokat is kikérdezte, mit miért csinálnak, és miért épp akkor.
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Ahogy nıtt, egyre többet tudott meg a gazdálkodásról, és idınként maga is csatlakozott
hozzájuk az egyszerőbb munkákban. Néhány év múlva már a tiszttartó feladatainak egy
részét is átvette, beleszólt abba, hogy milyen földbe mit vessenek, és hogy a szárazság idején
is legyen vizük, nagy befedhetı tartályokat építtetett az összegyőjtött esıvíznek, hogy azzal
öntözhessenek. Sátrakat építtetett az olyan növények fölé, amelyek igényelték a meleget, így
olyan gyümölcsöket is tudtak termeszteni, amiket senki más a környéken. Az állatokkal is
foglalkozott, megkövetelte, hogy a szállásaikat, a ketreceket, ólakat, karámokat tartsák
tisztán.
– Ideje abbahagyni ezt a bolondságot. Nem azért neveltelek, hogy paraszt legyen belıled!
– korholta az apja. – Az egész környéken rajtad nevetnek!
– A parasztok vagy az urak?
– Az urak. De te is úrnak születtél.
– Kinevethetnek, de mi élünk jobban. Nézze, apám, mennyivel több hús és tojás van
nálunk. Ez az igazi gazdagság, nem az arany szegélyő köntösök.
– Hát attól nem félsz, hogy kitagadlak? A fiút, aki méltatlan lett a család rangjára.
– Hogy apám kitagad-e, az az apám dolga. Az én dolgom pedig az, hogy azt csináljam,
ami érdekel és amihez már egyre jobban értek is. Ha apámnál nem lehet, elmegyek valaki
máshoz tiszttartónak.
A bolond herceget tényleg a szájára vették a nemes rokonok és ismerısök. Arról kezdtek
beszélni, hogy Thurnballék elparasztosodtak. Olyan vélekedés is akadt, miszerint a bolond
herceg elnézı viselkedése a pórnéppel elıbb-utóbb elégedetlenséget szül, ami az ı
parasztjaikra is átterjedhet. Még emlékeztek a Wat Tyler-féle felkelésre, aminek
következtében a nemes urak tucatjait gyilkolták meg a megvadult lázadók.
Nem hallgathatjuk el, hogy Edmund viselkedését maguk a falusiak is furának érezték.
Sokáig nem tudták, hogy hogy beszéljenek vele. Egy ideig nemes úrfinak, aztán fiatal
gazdának szólították, és csak jóval késıbb merték Edmundnak hívni. A durva tréfáikba nem
vonták bele, ellenkezıleg, lassan ık maguk is kezdtek finomabban beszélni, akkor is, amikor
a herceg nem hallhatta ıket.
Alázatosan válaszolgattak a kérdéseire, de a biztatására ıszintén megmondták a
véleményüket. És nagyon örültek, amikor Edmund elgondolkodott a szavaikon, sıt, nem
egyszer igazat is adott nekik.
Az ifjú herceg lassan abba a korba jutott, amikor már az úrfiak udvarolni szoktak, de a
saját rangjában nem volt esélye. A nemes kisasszonyok megvetıen beszéltek róla,
összesugdostak a háta mögött, és fintorogtak az orrukkal: „disznóól-szaga van”.
Ezzel szemben a parasztlányok igencsak megnézték maguknak, sokszor szóba hozták az
esti beszélgetéseikben, és sokat sejtetıen kuncogtak. Megszólítani persze nem merték, de
amikor ı kérdezte ıket valamirıl, akkor lesütötték a szemüket, kipirosodott az orcájuk,
megpróbáltak illedelmesen válaszolni, és aztán este órákig errıl szólt a sutyorgásuk.
Az idegenség lépésrıl lépésre oldódni kezdett, lassan megszokták a jelenlétét, és ettıl
kezdve már csak az volt a téma, hogy errıl vagy arról mit mondott. A legtöbbször okosakat
mondott. Ha pedig úgy vélték, hogy nincs igaza, akkor várták az alkalmat, hogy a lehetı
legudvariasabb formában ellentmondjanak neki. De mindannyiszor megkönnyebbültek, mert
Edmund gyakran értett egyet velük. Sokat tanult tılük, és ezt mindig el is ismerte.
A felnıtt parasztokkal más volt a helyzet. İk tudták, hogy az urak és a parasztok között
nem lehet igaz barátság, a gyerekeiket állandóan figyelmeztették erre, és idınként rémisztı
történeteket is meséltek megesett jobbágylányokról, megvesszızött fiatalokról és felégetett
pajtákról.
A lányok közül a kis Mary volt a legbátrabb. İ bizony bátran Edmund szemébe nézett, és
ilyenkor a hercegfi is elpirult. Olykor kettesben sétáltak a falu szélén, bizalmas beszélgetésbe
merülve. Edmund elénekelte a cselédlánytól hallott dalokat, Mary pedig új nótákra tanította
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meg az úrfit. A többi lány nem tudta ezt mire vélni, Mary anyja pedig megpróbálta kioktatni a
lánykát a rá leselkedı veszélyekrıl. Hogy az ilyen kalandok egyoldalúak, a lány csak
játékszer, a nemes úrfi elcsábítja, teherbe esik, zabigyereket szül, akit aztán se az urak, se a
szolgák sem fogadják be maguk közé. Mary szomorúan hallgatta ezeket az intelmeket.
Edmund nagyon kedves volt a szívének, de be kellett látnia, hogy ık ketten nem illenek
össze.
És akkor egy tragikus dolog történt. Thurnball hercege egy szarvasvadászaton leesett a
lováról, és nyakát törte. Edmund mint egyetlen gyermek lett a birtok egyedüli ura. Egy
darabig nem volt ideje foglalkozni a lánnyal, sok dolga volt a temetéssel. Igazi herceghez
méltóan állt helyt. A gyászszertartáson szép szavakkal emlékezett meg apjáról, és fogadta a
részvétnyilvánításokat. Nem voltak sokan, mert Edmund bolond dolgai sok régi ismerıs
családot eltávolított tılük. De akik megjelentek, meglepıdtek Edmund hibátlan viselkedésén,
felnıtt megnyilvánulásain. Többen már-már hajlandók lettek volna visszafogadni az
arisztokrata társaságba.
Az egyik atyai nagybácsikája azt mondta neki: – Örülök, fiam, hogy végre megjött az
eszed, és úgy viselkedsz és beszélsz, ahogy egy hercegtıl elvárjuk. Nagyon aggódtunk érted,
amikor hallottuk, mennyire lesüllyedtél a bugris parasztok szintjére.
Edmund csak udvariasan bólogatott, de nem szólt egy szót sem.
Amikor szétszéledtek a szertartáson megjelent vendégek, és Edmund magára maradt az
anyjával, a herceg asszony is hálásan köszönte meg, hogy a fiú visszatért a hozzá illı
környezetbe, és megfogadtatta vele, hogy ezentúl nem fog bolondként viselkedni. Azaz
megpróbálta megfogadtatni vele. Mert Edmund erre is csak bólogatott és mosolygott, egy szó
nélkül.
A következı hetekben sok tennivalója volt. A jogi procedúrán túl felmérte a birtokot, az
ingatlant és az ingóságot, terveket készített a gazdaság átszervezésére. Átgondolta, hogy ki
mit csináljon és mi legyen a járandóságuk. Elküldött egy vadászt és egy fegyvermestert,
felvett egy kovácsot, egy tanítót és két doktort (az egyiket az állatok egészségének
megóvásához).
Összehívta a parasztokat is, és megvitatta velük a tennivalókat. Megígérte, hogy építtet
egy ispotályt és a gyerekeknek egy iskolát, amiben megtanulhatnak számolni, egy kicsit írniolvasni, a helyi pap pedig módszeresen meg fogja ismertetni velük a Biblia legtanulságosabb
történeteit.
Ennek híre a közelben lakó nemeseket még jobban felháborította. Most már nem is
bolondnak tartották, hanem lázítónak, akitıl jó lesz mielıbb megszabadulni. Bepanaszolták a
királynál, de annak egyelıre sok fontosabb dolga is volt, épp két fıúr viszálykodásában
kellett rendet teremtenie.
Edmund közben azzal is megpróbálkozott, hogy a hozzá illı hercegkisasszonyok közül
keressen menyasszonyt. Ez eleve kudarcra volt ítélve. A közeli nemesek elzárkóztak egy
ilyen veszélyes és bolond ember befogadásától, hiába volt herceg, a lányok és mamák pedig
féltek a parasztokkal való barátkozástól. A vagyonával nem volt baj, a jövedelme az apja
halála óta még nıtt is, de a drága ruhák és bútorok helyett inkább a parasztjaira költött (akik
pedig már biztosan elég jól megszokták a szegénységüket).
Akkor, több hónapos szünet után, Edmund felkereste a kis Maryt. Kiderült, hogy már
valaki megkérte a kezét, de a lány nem mondott igent. Ez a valaki egy kocsis volt, jó kiállású
és határozott legény. Edmund is megbarátkozott vele, de Mary kitartott a herceg mellett. A
herceg meglátogatta a lány családját, és megnyugtatta ıket, hogy tisztességesen fog bánni a
lányukkal, a becsülete egy minutáig sem forog veszélyben.
Maryt meghívta a palotába, bemutatta az anyjának, aki kritikus szemekkel méregette a
lányt, de el kellett ismernie, hogy helyes, és ha arisztokrata családba született volna, maga
sem tudna alkalmasabb társat elképzelni a fia mellé. Mary ettıl kezdve gyakran volt a
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vendégük, és sokat segített a herceg asszonynak, aki egyre jobban megkedvelte a kedves és
teremtést. Mary gyorsan feltalálta magát, remekül értett az ételek elkészítéséhez, irányította a
takarító személyzetet, személyesen foglalkozott a jövendıbeli anyósának egészségével,
mesélt és énekelt neki. Mary tudása természetesen nem terjedt túl a falusi dolgokon, de
Edmund a tanítónak meghagyta, hogy tanítsa meg neki a legszükségesebb tudnivalókat.
Edmund a birtok ügyeit is megosztotta a lánnyal, akinek sok megfontolásra érdemes
ötlete volt. Mary és Edmund nem szakadtak el a falutól, mind a ketten derekasan kivették a
részüket az ottani munkából is. A lány barátnıi is lassan megbarátkoztak az új helyzettel,
nem irigykedtek, hanem azt remélték, hogy ha egyikükbıl hercegnı lesz, attól a többiek
rangja is megnı. Maryre fényes jövı vár, és ez majd egy kicsit rájuk is átsugárzik majd.
Ez a fényes jövı nem volt annyira magától értetıdı. Mindketten továbbra is dolgoztak,
legfeljebb Edmund többet töltött a birtok irányításával, mint a fizikai munkával, de velük
kezdett, és velük is végzett. A falusi vigasságokban is részt vett, a maga finom modorában.
Lassan eljött az ideje annak, hogy a két fiatal szorosabbra főzze a kötelékeiket. Nehéz
volt Mary szüleit meggyızni, mert bár már megkedvelték Edmundot, erıs fenntartásokkal
viseltettek a társadalmilag botrányosnak tekinthetı frigy iránt.
Edmund Maryvel is részletesen megbeszélte, hogy mit vár tıle. Nem lesz belıle
hercegnı, csak hitves és a gyermekeik anyja. Cserében Edmund sem fog hercegként
viselkedni, ha együtt vannak, csakis akkor, amikor más arisztokratákkal tárgyal. Azokon a
tárgyalásokon viszont Mary nem lesz jelen. A házasságuk kizárólag kettejük ügye lesz (meg
persze Istené). Mary amíg tud, a többi lánnyal együtt dolgozik, de a palotában alszik, és
idınként a hercegasszonynak is segít. Mary szülei nem költöznek be a palotába, de a
gyerekek gyakran meglátogatják ıket. És idıvel rendbe hozzák a kis falusi házukat is.
A királynak ekkor lett ideje, hogy foglalkozzék a bolond herceg botrányos esetével.
Felrendelte magához. Edmund erre az alkalomra herceghez méltóan kiöltözött, hintóval ment
(a hintót az a kocsis vezette, név szerint Little John, aki egy ideig Marynek próbált
udvarolni). A palotaırök és ajtónállók sokaságán keresztül végre bejutott egy váró
helyiségbe. A király alaposan megvárakoztatta, de ez nem zavarta Edmundot. Elıvette a kis
bırkötéses mappáját, amit mindig magával hordott, hogy bármikor jegyzeteket tudjon
készíteni. Szerette leírni a gondolatait, amikor eszébe jutnak – világról, emberekrıl,
tudományról, gazdaságról. (Itt említjük meg, hogy kétszáz évvel késıbb ezeknek a
mappáknak a tartalmát Edmund Thurnball herceg feljegyzései a világról címmel adták ki, és
sokan megismerték, idézték a maga korában forradalmi gondolatait.)
Végül beszólították. A király a trónterem nagy tölgyfaasztalánál ült, és kíváncsi
szemekkel figyelte a nem mindennapi vendéget.
– Azt beszélik, nagyon különösen viselkedsz, ifjú herceg
– Sokan sokfélét beszélnek, felség – mondta Edmund. – Ugyanazt a dolgot minden szem
másképpen látja.
– Ez igaz – mondta a király. – De ha sokan látják ugyanúgy, abban lehet valami.
– És mi az, amit sokan ugyanúgy látnak? – kérdezte az ifjú.
– Azt mondják, hogy megbolondultál, nem herceg módjára viselkedsz, a pórnéppel
keveredsz, és már az is szóba került, hogy egy parasztlányt akarsz feleségül venni. Igaz ez?
– Csak a fele igaz, felség.
– Melyik fele?
– Jó viszonyban vagyok a parasztjaimmal, nem sanyargatom ıket, és ık is tisztelnek. Ezt
jobbnak tartom, mint ha félnének tılem.
– Ez nagyon kockázatos, fiam. A parasztjaid elıbb-utóbb elszemtelenednek és a fejedre
nınek.
– Ha ilyesmit tapasztalnék, megszorítanám a gyeplıt. De egyelıre szó sincs ilyesmirıl.
Beszélgetek velük olyan dolgokról, amikhez jobban értenek, mint mi. Sokat tanultam tılük.
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– Milyen dolgokról?
– A földrıl, az állatokról, a gyógyfüvekrıl, az idıjárásról. Tudják, hogy mi mire való, sok
nemzedék tapasztalatait ırzik és adják tovább.
– Minek neked ez a tudás?
– Amióta én vezetem, azóta a mi birtokunk adja a legnagyobb jövedelmet, mi fizetjük be
a legtöbb adót neked is, felség. Más urak is átvehetnék a mi módszereinket, de nem akarom
rájuk erıltetni a parasztok bölcsességét. Úgysem fogadnák el.
A király elgondolkodott ezen, majd változtatott a témán.
– És a pórlány? Az a része igaz?
– Igaz is, meg nem is. Valóban találtam egy szép és okos lánykát, sok tekintetben hozzám
való. Dolgos, jól fız, ért a gazdasághoz is, és a többi paraszt felnéz rá. Mellette a palota
személyzetére sem lenne szükségem. A személyzetet csak özvegy édesanyám miatt tartom
meg.
– Mit szól mindehhez a herceg asszony?
– Eleinte idegenkedett a kislánytól, de ahogy megismerte, megszerette.
– Mondd, miért nem egy nemes leányt veszel feleségül?
– Ugyan, ki akarna egy bolond herceg felesége lenni? Ilyen csúfságra még a legcsúfabbak
sem vetemednének.
A király elnevette magát.
– Ebben lehet valami. De ha elveszed feleségül ezt a Maryt, vagy hogy hívják, és
gyereked is lesz, azzal felhígítod a családod hercegi vérvonalát. Gondolj arra, hogy hogy
fogják csúfolni a fiadat az alsóbb osztálybeli anyja miatt!
– Ezzel a házassággal a vérvonalunk nem hígul, hanem erısödik. Avagy nem gondolod,
hogy a parasztok sokkal elevenebbek és ellenállóbbak, mint az elkényeztetett nemesi
porontyok? A fiunkat majd úgy neveljük, hogy tisztában legyen a helyzetével. Félig herceg,
félig a köznéphez tartozik. Nem a rang a fontos, hanem hogy igazi keresztény ember legyen
belıle, aki nem elsısorban a vére, hanem a szíve és az esze által nemes.
Mivel a királynak tulajdonképpen tetszett Edmund józan szemlélete, továbbá maga sem
volt jó véleménnyel az arisztokratákról, különösen az elkényeztetett nemesi kisasszonyokról,
nem gördített akadályt a házasság elé, sıt, áldását adta hozzá. Ez az áldás egy díszes királyi
serleg képében materializálódott, és Edmundnak meg kellett ígérnie, hogy az esküvın ebbıl a
serlegbıl az ı egészségére isznak majd. A fiatalember megköszönte a kegyet, és a
boldogságtól hevesen dobogó szívvel távozott a palotából.
Ettıl kezdve ment minden a maga útján. Edmund beszélt a helyi pappal, akinek
fenntartásai voltak a házastársak közötti áthidalhatatlan rangkülönbség miatt, de megenyhült,
amikor meglátta a királyi serleget. – Mosom kezeimet – mondta magában, és elvállalta a fura
esketést. Még jobban megenyhült, amikor meghallotta Edmund tervét a helyi templom
bıvítésérıl. – Végül is, a bolondok is kedvesek lehetnek Istennek – nyugtatta meg magát.
Edmund megbeszélte Mary szüleivel, hogy a szertartás a lehetı legegyszerőbb lesz, az
arisztokrata rokonokat, a hercegeket és grófokat meg sem hívják. Edmund úgy okoskodott,
hogy ha a magas rangú rokonok nem lesznek jelen, akkor könnyebben tudják ignorálni a
botrányos eseményt. Mintha meg sem történt volna. És mindenkinek ez a legjobb. Az
egybekelés olyan lesz, mintha két parasztról lenne szó (addigra már a helybeliek Edmundot
tiszteletbeli parasztként befogadták). A lagzit a helyi kocsmában tartják, és utána az ifjú pár
visszavonul a palotába, a falusiak pedig mulatnak tovább, ameddig bírják. Edmundnak csak
az volt a kikötése, hogy részegségükben ne verekedjenek össze, valamint hogy ne szidják a
jóságos királyt.
Így is történt. Mindenki álmélkodva nézte, ahogy Edmund elıvette a serleget, és
megköszönte a királynak a támogatást, majd ittak az uralkodó egészségére. Utána Mary
korábbi udvarlója, Little John emelkedett szólásra, és egyszerő pohárköszöntıjében
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kijelentette, hogy Maryt a legjobb kezekben tudja. (Erre nagy nevetés támadt, mert mindenki
emlékezett a legény érzéseire. Mary is elpirult. Csak a herceg asszony nem értette a vidámság
okát.)
A nászéjszakán Edmund kedvesen bánt újdonsült feleségével, akinek ez volt élete
legszebb élménye. Edmund mesélt neki az elsı éjszaka jogáról, ami még mindig divatban
volt sok grófságban, és egyáltalán nem volt ilyen szép aktus. A jobbágylányok szőzességét a
földesúr vehette el, és csak azt követıen kerülhettek a saját férjük ágyába.
– Neked megadom a második és mindegyik éjszaka jogát is – mondta Mary, és magára
húzta hercegi párját.
Minden úgy folytatódott, ahogy addig. Mary továbbra is a parasztokkal együtt dolgozott,
ugyanolyan ruhában járt, de mindenki érezte, hogy igazából az úrnıjükké vált. Az eddiginél
is nagyobb tisztelettel vették körül, és azok is megbékéltek, akik addig irigykedtek rá.
Ez addig tartott, amíg Mary pocakja nem kezdett domborodni. Attól kezdve már nem
dolgozott a földeken, hanem csak meglátogatta a régi társait, ajándékokat hozott nekik a
palotából, és kikérdezte ıket. Edmund is ki-kijárt, olykor dolgozni is beállt néhány órára, de
az ideje nagy részét az uradalom irányítása és az áldott állapotban lévı neje foglalta el.
Aztán megszületett William, a Thurnball család legújabb tagja. Hogy igazi herceg volt-e,
az vitakérdés, de Edmund csak egy fıúri összejövetelre vitte el, hogy bemutassa. Az igazi
arisztokraták hővösen fogadták, némelyek kifejezetten megvetéssel, mint egy keverék kutyát.
Ez nem érdekelte a büszke arát. Edmund illıen felöltözte a nejt erre az alkalomra, de a lelkére
kötötte, hogy senkivel se álljon szóba. Mary sokáig tartotta magát ehhez, de egyszer mégis
mondott valamit, ami megdöbbentette a társaságot. Azt mondta, hogy az ı házasságuk
„mésalliance házasság”, és ezt ı nem szégyelli. A többiek csak bután néztek, és csak egyikük
tudta, hogy ez mit jelent (a házasság egyik tagja arisztokrata, aki alacsonyabb rangú társat
választ magának, de ennek révén a másikat is az arisztokráciába emeli). Ettıl kezdve senki
sem kérdezett semmit. Thurnballék túlélték a bemutatkozást. Hazafelé Edmund megkérdezte
Maryt, hogy kitıl hallotta ezt a szakkifejezést. „A tanítótól” – mondta a feleség. – A házasság
révén már én is hercegnıvé váltam. De ne félj, továbbra is ugyanúgy leszünk, mint eddig.
Eközben az estély vendégei rajtuk köszörülték a nyelvüket, azon is felháborodva, hogy
olyan kifejezést használt a nem közéjük való parasztlány, amit nem is ismertek. Ez olyan volt
a számukra, mint egy arculcsapás.
Edmund és Mary hazatérve folytatták a két világ határán zajló életüket. Addigra Mary
már az uradalom ügyeinek intézésében is sokat segített, a kis William pedig, ahogy
gyarapodott testileg és tudásban, barátkozott a pórgyerekekkel, és az okossága révén
hamarosan a vezetıjükké is vált. És ebbıl is baj lett. De errıl majd késıbb.
Edmund anyja, azaz William nagyanyja, a késıbbiek folyamán egyedül éldegélt a
palotában. Régi barátnıi egyre ritkábban látogatták meg, és ı sem kívánta hallgatni a
sajnálatukat. William helyes gyerek volt, és gyorsan tanult. (Meg kell említenünk, hogy a
cselédlány ugyanaz az Annácska volt, mint aki a kis Edmunddal is olyan jó barátságba került.
Edmund ragaszkodott hozzá, úgy érezte, mintha a nıvére lenne.) Szóval William sok mindent
megtanult az apjától, anyjától és a falusi tanítóktól (már ketten voltak). A pap sokáig
idegenkedett az iskola ötletétıl, de az évek során beleszokott, és a falusiak mővelıdésének
egyik pillérévé vált.
Thurnballék így élték életüket, az igazi arisztokratáktól megvetve, de a parasztok által
szeretve, és végül is nagy boldogságban. A herceg asszony is csatlakozott a helyi iskolához, ı
ismertette meg a lányokat a helyes viselkedés szabályaival, továbbá versekre és dalokra
tanította ıket. Mary egyre inkább a palota elsı számú úrnıjévé vált, de nagy tisztelettel bánt
az anyósával. A két asszony között fokozatosan ıszinte barátság fejlıdött.
Telt-múlt az idı. Mire Edmund hatvanéves lett, a fia már át tudta venni a szerepét a
közösség vezetésében. Apa és fia között hosszú és tartalmas beszélgetések zajlottak.
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(Edmund ezekrıl is részletesen beszámolt a bırkötéses mappáiban.) William sokat tanult az
apjától, sok mindennel egyetértett, mindenekelıtt a társadalmi egyenlıség eszméjét tette
magáévá, de volt néhány kérdés, amelyben más következtetésre jutott. Úgy vélte, hogy a
földesurak és a gyakorlatilag jobbágy sorban tartott parasztok viszonyát csak egy társadalmi
forradalom tudná rendezni. Az arisztokratáknak le kell mondaniuk az elıjogaikról, a
falusiakat megtanítani arra, hogy védjék meg a jogaikat.
– Ezek nagyon nemes gondolatok, édes fiam – mondta az apa, és a vállára tette a kezét. –
Az a baj, hogy a mi idınkben ez még csak álom marad, nem valósítható meg. Az urak és a
papok mindent elkövetnének, hogy semmi se változzon. Amit változtatni lehet, azt
megcsináljuk. Helyben.
– Ha az ország egésze nem változik meg, az alsóbb nép nem fog felszabadulni – mondta a
fiú.
– Ha mi nem segítünk azokon, akiken tudunk, akkor pedig senki sem fog felszabadulni.
Nem várhatunk az egész országra.
Williamot nem lehetett lebeszélni arról, hogy megpróbálja felgyorsítani a társadalmi
fejlıdést, és forradalmat robbantson ki. Külföldre ment, és csatlakozott a
szabadgondolkodókhoz, majd meggyızıdésének és éles eszének köszönhetıen hamarosan
azok egyik vezérévé vált. Sajnos, egy összeesküvésben való részvétel miatt bebörtönözték, és
a hóhértól is csak az apja személyes közbeavatkozása mentette meg. Elvégre ı még mindig
Thurnball herceg volt, és külföldiként kissé kínos lett volna elutasítani a kérését. William
börtönben maradt, de az apjának megengedték, hogy egy rövid beszélgetést folytasson vele.
– Látod, mire vezet, ha meg akarod elızni az idıt. Amit te akarsz, az elıbb-utóbb meg
fog valósulni, de nem a mi életünkben. Mivel nem ölnek meg, használd ki az idıt arra, hogy
olvass és írj. Most ez az egyetlen dolog, amivel hozzájárulhatsz a dolgok jobbra fordulásához.
Edmund hazautazott, és továbbra is békében élt a parasztjaival. Hercegi anyja meghalt, és
ezzel az utolsó összekötı kapocs is megszőnt, ami a magasabb körökkel összekötötte.
Az olvasó nem fog meglepıdni, ha megtudja, hogy Marynek sem akadt barátnıje az
orrukat magasan hordó rokonokkal és ismerısökkel. Azaz akadt egy fiatal gróf, aki udvarolni
akart neki, de abból a meggondolásból, hogy a paraszti származású feleség meghódításával az
egész családot meggyalázza. Mary nemet mondott, és szólt az urának, aki elzavarta a rangos
csábítót. A fiatalember párbajra hívta ki, de Edmund csak nevetett, pénzt adott neki, és örök
idıre kitiltotta a palotából, mondván: – Csak az ostobák párbajoznak. Hordd el magad, és
sose kerülj a szemem elé!
Ezzel a fiatalember nem tudott mit kezdeni, még el sem mesélhette, mert csak kinevették
volna. Megvetı arckifejezéssel ledobta az aranyakat a padlóra. Edmund azonban felvette a
pénzt, és késıbb a papnak adta, azzal, hogy készíttessen belıle egy Mária-szobrot, és írassa
rá: „Az erényes Szőzanya”. Amikor Mary megtudta a történteket, nagyot kacagott rajta, és
aznap éjszaka majdnem megfogant William testvére.
Edmund folytatta addigi életét, és még többet segített a szegényeken. A palota egyik
szárnyát átalakíttatta iskolává és zeneteremmé, és idınként muzsikusokat hívott meg, a
mősort pedig az egész falu hallgathatta. A hercegi pár az épület egy másik szárnyában húzta
meg magát, minden pompa nélkül, keresztény lelkülettel.
És akkor becses látogatójuk volt. Az öreg király elhatározta, hogy még egyszer, utoljára,
végiglátogatja a birodalmát. Útja egyik állomásaként hozzájuk is ellátogatott. A királyi
szálláscsinálók bosszankodva tértek vissza: nincs már meg az a fényes palota, ami méltó
lenne a király ıfelsége fogadására, az épületben pór gyerekek szaladgálnak, mankós betegek
sántikálnak, a kertekben labdáznak és ricsajoznak. A herceg és hercegnı is ott van közöttük,
mintha elfelejtették volna, mennyivel fölötte állnak a helybelieknek.
Az uralkodó azonban mindenképpen látni akarta Edmundot és alacsony származású
feleségét. Ezért elhatározta, hogy kivételesen álruhában, kíséret nélkül állít be hozzá, mintha
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koldus lenne. (A szálláscsinálóknak nem volt könnyő ilyen ruhát szerezni, de megalkudtak
egy igazi koldussal, aki örült az üzletnek.)
A kopogtatásra Little John (emlékszünk, Mary egykori udvarlója és a királyi látogatás
kocsisa) nyitott ajtót.
– Mit szeretnél, öreg?
– A ház urával akarok beszélni. Nagyon sürgıs.
– Ha alamizsnát akarsz, azt én is adhatok.
– Nem, ez egy személyes ügy. Egyszer találkoztam már vele, és folytatni szeretném a
beszélgetést.
Little John bólintott, és a fura látogatót a gazdájához vezette.
– Te vagy a bolond herceg? – kérdezte a király.
– Annak mondanak – nevette el magát Edmund. – De te is nagyon ismerısnek tőnsz
nekem. Nagyon hasonlítasz a királyra. Egyszer már találkoztunk, ugye? Mégpedig egy ennél
sokkal szebb helyen.
– Az vagyok, fiam – vigyorodott el a király. – Álruhát vettem fel, hogy ne keltsek
feltőnést. Bizony, az idı engem sem kímél, én is megöregedtem. Most azért jöttem, hogy
megkérdezzem, boldoggá tett-e a rangon aluli házasság. Megvalósultak-e a reményeid?
– Megvalósultak. Az uradalom ügyei jól állnak, a környéken mi vagyunk a
leggazdagabbak, a parasztok elégedettek, meghallgatom a véleményüket, örömmel
dolgoznak, és amibıl lehet, abból ık is részesülnek. Látod, van itt ispotály, iskola, a hitélet is
erıs. Szeret bennünket az Isten. Boldogan élünk, a palota egy részében. Többre nincs is
szükségünk. A fıúri ismerısök egyáltalán nem hiányoznak. İk továbbra is bolondnak
tartanak, ahogy te is mondád.
– Ne aggódj. Van, amikor a bolond a bölcs, és a bölcs a bolond.
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:))
NYAKÓ ATTILA
Delirium tremens
Prezentált a sors egy sakált,
rászóltam: ülj! – de ez csak állt.
Furcsán rezgett turcsi orra,
alatta meg csúf vicsorba
ékelıdött torz pofája.
Érdeklıdtem, vajon fáj-e
valamid, te rusnya állat?
Olybá tőnt, hogy ı csak vállat
vont, miközben jegyet kezelt,
kellıképpen elég levert
volt. Mindez hat óra huszonhét perckor a 20-as buszon
történt velem és elıször,
mikor halkan azt súgta: hörr!
Döntöttem úgy, le kell szállnom,
mégiscsak ez az én álmom…

Grafika: TRAUTSCH TIMEA
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HALÁSZ ERZSÉBET
Erzsébet-nap
Gyerekkori barátnım hívott fel több ezer kilométerrıl, névnapot köszönteni. – Meg sem
érdemlem – mondom, mivel én nem hívtalak. – De biztosan gondoltál rám –, mondja szelíden
az én hajdan vitalitástól, szenvedélytıl lobogó barátnım.
Arra gondoltam, elmondok neked valamit, ami egész életemre rányomakodott. Léptennyomon azt kérdezgették, hogy miért nincs gyerekem.
Hogy lehet erre egyszerően válaszolni?
Mivel pszichológus vagyok, belenézek néha a facebook-levelezésbe. A nyáron olvastam
egy bejegyzést: „Akinek nincs gyereke,az ne szóljon bele a nevelésbe!” Nyilván dühében
üzente valakinek, és nem gondolt arra, hogy hány sebet szaggat fel anélkül, hogy belelátna
mások életébe.
Végigpergett elıttem az életem. Mondjuk úgy, hogy a szerelmi. Úgy kezdıdött, hogy
hetedikes koromban próbálta lerángatni rólam a férfi-vágyat gátló nadrágot az apám fınöke
(ötgyerekes családapa). Egyik kezével befogta a számat, hogy ne kiabálhassak, a másikkal
próbált célba érni. Ez viszont nekem sikerült elıbb: a dühödt rúgásaim egyike eredményes
lett. Rám rivallt, hogy ha merek errıl beszélni bárkinek, az apámnak nincs tovább munkája.
İ különben is csak viccelt –, tette még hozzá kényszeredett vigyorral. Nem bírtam elmondani
otthon. Annyira rémült voltam, hogy már a fiú-osztálytársaimtól is rémüldöztem. Szerencsére
messzire költöztünk rövidesen, de a fiúktól való félelem elkísért. A gimnáziumban és a
fıiskola kezdetén is folytatódott.
Tizenkilenc éves múltam, mikor egyszer tánc közben éreztem, hogy ettıl a fiútól talán
már nem félnék. Szépen indult. Ám hét év után az öröknek hitt szerelem drámai véget ért. Az
én „szerelmemnek” el kellett vennie egy feljelentéssel fenyegetı kiskorút.
Majd’ tíz év nyőglıdés után igent mondtam egy fél éve elvált, búskomornak látszó
középkorúnak, aki mellettem ült a színházban – és valahogy beszédbe elegyedtünk. Nem volt
egy perzselı szerelem, mint amikrıl a nagy orosz klasszikusoknál olvastam, de valamilyen
vonzalom kialakult. Jó beszélgetések, közös érdeklıdés. Mindketten egyedül éltünk.
Összeházasodtunk. Csakhogy rövidesen terhes lettem, és rémülten láttam a férjem arcán az
elutasítást. Azt mondta, ı „nem tartja ésszerőnek”, hogy megszülessen. – Hanem? A válasz:
hebegés-habogás. (Majd csak az élete utolsó megszólalásakor mondta meg, hogy miért.) Az
anyám, akihez életszerő lett volna fordulnom, messze élt tılem. De nem csak a sok kilométer
választott el bennünket.
Visszagondolva… az anyám, úgy éreztem, allergiás volt rám. Próbáltam a kedvébe járni,
mint Móricz árvácskája, de csak ingerülten kiabált velem, és lépten-nyomon rám csapott.
Mikor felnıttként elıször pénzt tettem az ajándék tárcába, elvörösödve kérdezte: „pont te”?
Akkor már ı is érezhette, hogy másképp bánt velem, mint a testvéreimmel. Úgy hogy a
bırömön érezhettem, milyen egy családban „fekete báránynak” lenni.
A férjem abortuszt „javasolt”, mondván, hogy késıbb majd lehet gyerekem. Aztán
kiderült, hogy az abortusz olyan roncsolásokat okozott, hogy mőtétekkel, kezelésekkel telt a
további „nıi” életem. Többször próbálkoztam örökbe-fogadással, de azt se lehet úgy, hogy
csak én akarom, meg a gyerek.
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Abban már nem akadályozott a férjem, hogy egy 3 éves kislányt elhozzak az eldurvult
válással küszködı szülıktıl. A gyerek tompa volt, merev testileg-lelkileg. Kapkodta az arca
elé a kezeit, ha valaki közeledett hozzá. Ráismertem a gyerekkori önmagamra. Alig beszélt,
csak pár egyszerő szót, a keze nem fogott mást, csak a cumit – még sokáig. Egy külön
regényt igényelne, hogy jutottunk el a folyamatos beszédig, az arca elé kapott kezek
lenyugvásáig, hogy már a ceruza sem esett ki a kezébıl.
Csakhogy megérkezett a szülıanya levele, hogy vigyem vissza. Forogni kezdett velem a
világ, erre én nem vagyok képes. Összenıttünk. Értjük, érezzük egymást. Leguggoltam
mellé, próbáltam szépen biztatni, hogy nagyon hamar elmegyek érte, és visszajövünk, de már
nem hitt nekem, mert látta, hogy szakad a szemembıl a könny. A férjem szólt, hogy
öltöztessem, ı visszaviszi, mielıtt ránk küldik a rendırséget. Sosem felejtem el, hogy
lemerevítette kezét-lábát, ellenállt, ahogy csak bírt. Nem sírt, összeszorított szájjal, mereven
állt. Ítélkezett. Nem puszilt meg, el sem köszönt, hisz nem tudtam megvédeni. Engedtem,
hogy elvigyék. Még fokozta a fájdalmamat, hogy én ugye képtelen voltam elvinni, teljesen
kiment belılem minden erı, a férjem meg nem boldogult vele, nem tudtak elindulni, mert
nem engedte, hogy hozzáérjen, ellökte a kezét minduntalan. Végül fölkapta, és betette az
autóba.
Aztán az évek során hol nálunk lakott, hol a vérszerinti anyjánál. Mikor már írni tudott,
mindent megírt, ami történt, amit gondolt. Késıbb telefonon már könnyebb is volt. Csak
elbúcsúzni mindig szörnyő fájdalmas volt, neki is, nekem is.
Idén nyáron már a kislányával jött. Mikor elmentek, csak álltam ott, ahol elköszöntünk
egymástól. Megérezte, hátrafordult, visszafutott, aztán még egyszer…
Az idei Szentestét nem tudtuk együtt tölteni. Idefelé jövet, meghibásodott az autó, úgy
vontatták ıket haza. Szerencsére, nekik nem esett bajuk – De jó, hogy vettem ezt a könyvet –,
néztem az ölemben heverı Houellebecq Szerotonin címő könyvére. Azonban döbbenten
olvastam, hogy karácsony van, és a fıhıs pánikszerően menekül otthonról, mert
Franciaországban (is) kínos, sıt szégyen, hogy az ember egyedül tölti ezt az estét. Valahogy
jönni kezdtek a fájdalmas emlékek, pedig csodás fenyıillat vett körül, és karácsonyi énekek
szóltak. – „İk mondták, hogy ne legyen gyerek” –, hallom a férjem hangját a múltból, majd
alig hallhatóan suttogta: ”ne átkozz érte –, meg kellett volna születnie” – és visszazuhant az
öntudatlanságba, de a szemébıl patakzott a könny. Többé nem szólalt meg. Az”utolsó szó
jogán” mondhatta csak el, hogy az elızı házasságából született gyerekei a lelkére kötötték,
hogy ne engedjen nekem gyereket… Élete végéig cipelte a terhet, nem akarta, hogy
megromoljon a gyerekei, meg köztem a kapcsolat. Karácsony este volt. Szenteste. Akkor is.
Ám egyszer csak megcsörrent a telefon, és nem egy szánakozó, „áldott ünnepeket”
kívánó hang szólalt meg, hanem pontosan az a hang, amit szerettem volna hallani. A
kislányom hangját hallhattam, miközben eltőntek a fájdalmas gondolatok, és élni kezdtek a
régi, együtt töltött karácsonyok…
El kellett mondanom. Rád bízom életem nagy titkát, mint hozzám legközelebb állóra.
Már nem él senki az érintettek közül.
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HORVÁTH–HOITSY EDIT
Ré titka
Engem a törvényszerőségek
vittek át völgyeden,
tépetten bár, sebbel tele, de
megérkeztem
piramisod falaihoz, megfejteni
a hieroglifákat,
mik nélkül vagy töredék –,
Nagy Egész.
Buta fellahként hogy rótta volna
fel történeted a Fáraók tollnoka,
ha nem ismerte az Eredetet,
a Nílus Szent Forrásvidékét?
Hát örökké fellah legyen az
ismeretlen tájon az Ember;
eltiltva gıgös titkaidtól,
Világpiramis?!
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A TEXTIL BŐVÖLETE – MOLNÁR EDIT: Bábok
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BİSZE ÉVA
Vivaldi: Tavasz
Tüllfüggönyén át a kék ég ránk köszön‵,
ámul nyíló virágok harmatán.
Az áradó madárdal száll, kering,
miként a belılünk feltörı érzelem.
Talán, ez ég-föld szerelem!
Virágzó orgonaágak intenek,
csilingel minden apró kis virág,
valami halk dallam,- füttyjelek,
fogadni természet-élményeket,
szellıtopán vizek hős fodrain,
vonótánc hegedők húrjain.
Elül a bánat, a lélek felüdül,
finom sóhaj száll, köszönetül…
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PAYER IMRE

Történet

Körbevett a várakozás öble.
Nyitott szemmel, fiatal hallással figyeltem.
A tavaszi káprázat
sötét lett és nehéz, mint a téli rög.
Ide zakkantam.
Híg köd börtönébe.
Nyomott fényben üres áldozat.
Kérgessé keményedett,
halott részsávok, rétegek.

Tonnányi rozsdapergés.
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BAK RITA
Gyermekkor
Ások
az emlékezés ásványrétegeibenA fekete arany
nem akar
napvilágra kerülni:
Szállítókosarak
az emlékezések csatáiban.
Nem gondolkozhatom
a mélybe
Lámpa sugárzik
a homlokomon,
megvilágítja számomra
a helyszínt,
de nem a sötétséget,
ahol a bányagázok
kucorognak.
Aztán a feketéllı
fekvıhelyekrıl
kitolódik
a fájdalom:
gyermekkorom
kormosra összekent
boldogságameghajolva ment,
tárnákon át
láthatatlan idıjárások csúsznak át
És mégis, ugrottam
és táncolnak napközben
mintha a levegı tarka kötél
lenne,
semmi sem zavart,
egy piszok, egy ipari bőz sem,
csak az anya szenvedett,
mintha napközben
megfulladt volna
a kosztól
kirabolva.
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GİSI VALI
A tavasz misztériuma
Nézem a tájat
a rügyeket ringató fákat
a tavasz elé térdelek
ég felé küldöm hálaimám
hogy megélhetem még
e sejtelmes feltámadását a világnak
e fenséges újjászületést
amint lágyan rám hullatja
illatos fátyolát az alkony-ég
elsimítva győrött
magányomat.
A felhık mögül
halk vigasszal
int búcsút a nap
megvirrad holnap is
arcom a biztatásra felderül
még velem lélegzik március
de a mosoly mögött
már könny fakad;
bennem él minden hiány
és azokért szól esengı imám
kiket elérhetetlen távlatokban ıriz
a messzeség és ma is talány
hogy öröklét vár ott vagy
mindent megsemmisítı
halál.

téltemetı
Fotó: GİSI FERENC
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BÁRDOS LÁSZLÓ

Túlerı
(Stéphane Mallarménak, az azúr költıjének)

Többszörös túlerı, az ablakon
friss levegı tódul be, és lenyomja,
felszívja, elgyalulja a betegszoba
pállott leheletét; no, gyızelem.
Mégis fanyar, mégis – végsı soron –
elegem van belıle, elegem, hogy
„a gyıztes Azúr szólal a harangban”:
csak ennyit nyújthat földem, légköröm.
Evoé, ezerszeres túlerı.
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FETYKÓ JUDIT
Ausztrália messze van*
Péter már legalább bı fél órája kifelé figyelt.
Halk motorhang, egy kocsi ajtajának finom záródása. Kata lassan jön a kert felıl. Kosarat
cipel. Hátulról kapja a fényt, a vékony nyári nadrágon áttőnik lába, csípıje formája, fején
szalmakalap rózsaszín virágokkal, szalaggal. Péter látja, a többiek nem. Péter majd elolvad a
látványtól. Szólni kéne, hogy vendég érkezik, de nem bír megszólani. Visszahullt a pár héttel
ezelıtti állapotba, tombol benne az érzés, hirtelen feltámad a vágy.
– Jó napot! Van itthon valaki? – szólalt meg Kata, jól tudván, hogy nagyon is van itthon
valaki, sıt azt is, hogy hányan vannak. – Itt van a mesekosárka! Talán a Piroskáé…, igen
megnehezedett az úton. Ki segít továbbvinni? – beért az udvarra, bár még nem látta a házat,
Péter elmondása szerint, az udvaron az épületet megkerülve, a nappali kertre nyíló ajtajához
ért. Lepakolta a kosarat az ajtó sarkához, a két fiú mellé. – Szervusztok! – állt a háta mögül
jövı fényben, olyan, mint egy filmbeli, lágyfényben készült, megelevenedett kép.
Olga meglepıdött. Ez hát a megrendelt ebéd. Meg a váratlan, mára nem egészen kívánt
vendég. Mindez a barát meg a barátnı szervezésében… Valószínőleg Péter ötlete volt. Ez a
megjelenés zavart fog okozni a társaságban. Praktikusabb lett volna Katát is meghívni, akkor
már reggeltıl eligazodtak volna a dolgok… …Végül is… meg volt hívva, Péter intézkedett.
A nık puszilkodtak, a fiúk is felálltak köszönni, puszit adni, óta ismerték Katát, és az
apjuk rajongásáról is tudtak, talán többet is, mint ami rájuk tartozott. Nem volt bennük tüske
a néni iránt, apjuk fellobbanó rajongásait a család nıismerısei iránt nem lehetett titkolni.
Eleinte rémülettel, majd már csak rácsodálkozással, késıbb már közönyösen vették
tudomásul, mint egy visszatérı, múlékony esıs idıt.
– Hát te? Csak nem rászántad magadat?
– Még tegnap este sem volt biztos, minek ígérgessek? – s tudta, hogy ez nem igaz, csak
mellébeszélés, bár senki nem figyelt rá. Nagyon is megbeszélték ık ketten Péterrel ezt a mai
találkozást.
–Na, te újságíró! – lépett Lajoshoz. – Szervusz! Helmeci Kata. Ha már te nem jössz
üdvözölni… – s a bemutatkozás közben úgy fordult, hogy a fény szembe kerüljön vele, Lajos
láthassa a köztük lévı korkülönbséget.
–Megismertelek a hangodról. Egészen meglepett… – valóban meglepıdött. A nı jóval
idısebb, mint ı. Hát igen. A képzelet! Azért uralkodott a meglepetésén. – Isten hozott ebbe a
rendetlen házba. Itt még semmi nincs a helyén.
– Mit cipeltél? – kapta fel a kosarat Péter, bevitte az asztalra – Étel? Mekkora fazék! Csak
nem bor? Saját bor? Abból is hoztál? – a bor számára is meglepetés volt, arról nem beszéltek
telefonban.
– Az, saját termés. Ki ne borítsd a levest!
– Megkóstoljuk! – Péter fellelkesedett. – Lajos, hol vannak a poharak? –Lajos közben
igyekezett a hiányzó poharakat elıkeresni a dobozaiból.

*

azonos címő színdarab regényváltozata (http://mek.oszk.hu/10500/10529/)
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– Te Lajos, csak ennyi poharad van? – Péter nagyon elégedett volt a szervezésével. Eddig
minden jól sikerült. Az asszony biztosan haragszik, de majd megbékül. – Ott a termés Ildinél!
Igaz, nem mai... Nézd meg! Opál! Igazán az! – kapacitálta Katát.
– Leülhetnétek. Fotel, szék, az van elég, azt nem tudja dobozban tartani – mondta Péter,
miközben az új vendég borát töltögette a poharakba.
Ildi még mindig a kezében forgatta az opált. Furcsa érzéseket keltett benne, mikor Péter a
tenyerébe tette. Odanyújtotta Katának.
– Nézd! Nemes opál. Hogy ezek a fiúk mi mindent mondanak róla.
– Szép – bólintott Kata, de nem nyúlt az opálért. – Mi van a vödörnyi aranyröggel? –
kérdezte Lajost. – Megtaláltátok?
– Még nem. Nem jöttél segíteni… – Lajos szemével méregette Péter barátnıjét. – Jó
borod van. Tölgyfahordó, legalább kétéves. A nap van benne, egészen a nap – mint benned,
gondolta, de nem mondta ki. Hatott rá ez a Kata.
– Hároméves. A többi talált – válaszolta. Észrevette Lajos rá irányuló tekintetében
felmérı, furcsa vibrálást, s közben arra gondolt, hogy vajon mennyit ért ez a férfi a borokhoz.
A szılımőveléshez? Valószínőleg nem sokat.
– Neked borod van? Saját? – Kata bólogatott – Nem is tudtam, hogy értesz a borhoz.
– Csak úgy teszek, mintha tudnám, hogyan kell bort csinálni – tért ki a magyarázkodás
elı.
Péter elégedetten nyugtázta: ı tudott Kata szılıjérıl, már voltak is nála az asszonnyal a
pincében, még jó, hogy errıl nem beszélt Lajosnak.
Olga látta, hogy bekövetkezett, amitıl tartott. Lajos eddig se nagyon vette nı számba
Ildit, mióta meg Kata betette ide a lábát, szinte csak vele foglalkozik. Talán nem kellett volna
meghívni Ildit.
– Mit cipeltél? – kérdezte Katától. – Nehéz ez a kosár még a kis korsó nélkül is – kivette
belıle a fazekat, az asztalra tette. – Ez még meleg. De már nem eléggé. Valami leves?
– Lajosnak. Meg mindenkinek. Babgulyás. Fél éve megígértem, hogy fızök neki, ha itt
lesz. Nem akartam adósa maradni. Tegnap megtudakoltam Pétertıl, hányan leszünk ma, ezért
a nagy fazék – érezte, hogy Olga távolságot tart vele, ez a meglepetés-kijövés igen rossz ötlet
volt, még rámegy a barátságuk.
Lajos figyelte, ahogy a nık kipakolják a kosarat. A leves illata kicsapódott a félrecsúszó
fedı alól.
– Mindig megtartod az ígéreteidet? – kérdezte Lajos.
Kata bólintott.
– Ezt te nem tudhatod Ildikó, mostanáig csak telefonból ismertük egymást Lajossal.
Dolgozott egy írásomon, aztán amikor megkérdeztem; mit kér érte, kinevetett. Magam
ajánlottam a levest – nevetett. – Hát… jól elhúzódott az a levesezés.
Lajos visszaemlékezett akkori telefonjaikra, mikor Katát holmi fiatal, épphogy felnıtt
nınek gondolta.
– Így még senkivel össze nem vesztem, mint vele. Egy pillanat alatt. Ritka erıszakos…,
van benne valami… – elhallgatott, magában folytatta: barátom barátnıje… a barátnıje? –
elmosolyodott a barátnı sokféle értelmén.
Péter figyelte Lajost, a nıket, de leginkább Olgát. Szerette volna, ha már holnap van.
Pedig mennyire fel volt hangolva ettıl a stiklitıl… ideges volt, beszélni kezdett, hogy
csillapítsa magát:
– Képzeljétek, Lajos azt hitte, Kata valami húszéves csirke. Meg is mondta neki, hogy
csak a fiatal kora miatt lehet ilyen lobbanékony, s minden bőne meg van bocsátva. Meg
olyanokat írt neki, hogy ne csodálkozzon, ha ezzel a stílussal elmennek mellette, felette meg
hasonlók. Mert ez a bohóság meg az egész a fiatalkor miatt van, és az idı majd csiszol rajta –
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még hogy elmennek felette gondolta. Hm! Kata felett? Felette? Ugyan már! – Na, Lajos ezt te
másként gondoltad, a felettét meg ezt az alapos körüljárást.
– Nana! – szólt közbe Olga. – Van sok egyezés köztük, ugyanabban a hónapban születtek,
egymás utáni napon van a születésnapjuk. Tıled tudom – mondta Péternek.
A társaság lassan eligazodott az új helyzetben, Olgában is oldódni kezdett a feszültség.
– Persze ez csak jóval késıbb került napirendre – folytatta Kata. – El sem hitte talán máig
sem, hogy majdnem az anyja lehetnék. Na jó, nem az anyja, de bıven az idısebbik nıvére.
Azóta szóba sem állt velem máig.
– Most pótolni fogom. Az évek meg… Tagadhatatlan, néhány évvel kullogok utánad. Az
idıt nem kell pótolni. Pótolja az magát. Hát nem is tudom…, annyira irreális, hogy ennyi év
lenne… – eszébe jutott sok férfiismerıse, akik maguktól jóval idısebb nıvel éltek. Ettıl
elpirult. Hiszen itt szó sincs ilyesmirıl. Egyelıre.
– Nono! – Péternek elege lett ebbıl a beszélgetésbıl. Hogy ezek milyen simán szót
értenek! – Elıbb energiát pótolunk! Együnk! Aztán még ráértek tovább öregedni.
– Lajos! Segíts megkeresni a tányérokat! Képtelenség eligazodni ezekben a dobozokban –
szólt Olga a házigazdának, mert sehogy nem tudott rájönni, vajon melyik doboz rejti a
porcelánedényeket.
– Meddig maradsz a hegyekben, Lajos? – kérdezte Kata, mert kezdett a társalgás
akadozni.
– Úgy néz ki, végleg – válaszolt az, s közben elıszedte az edényt. Úgy néz ki, ismételte
magában. Na igen. Ma úgy néz ki, hogy sokáig, hogy örökre.
Míg a leves melegedett, Olga meg Ildi kimentek a teraszra. Visszatérın megszólat a gitár
a nagyobbik fiú kezében, ugyanazok az egyszerő dallamok.
– Úgy néz ki? – kérdezett vissza Kata.
– Úgy – hallgatott egy kicsit, majd folytatta – Szép ez a hely. Csendes a falu. Békés. Mi
kell még egy magamfajtának? Elegem van a világból. Elegem van magamból. Ezt a kevés
embert még el tudom viselni. Ezek meg engem…
Kata más ismerısökön keresztül tapasztalta, hogy vidéken, falun majd minden egyedül
élı férfi rászokik a kocsmázásra, elhanyagolja magát, elvadul. Amit eddig tudott a férfiról, az
inkább az állandó változtatáshoz szokottságát mutatta, a folytonos újrakezdést, a városi
nyüzsgésben, a vibráló, folyton változó mindennapokban való könnyed eligazodást. Hogy fog
ez itt meglenni, fıleg, mikor beállnak a hosszú ıszi, téli esték? Mikor alig megy át a falun
egy-egy autó, minden teremtett lélek a házába húzódva.
– Aztán mit akarsz te itt? – szegezte neki a kérdést. – Itt sok a habókos fura figura. Neked
nagyváros kell, nyüzsgés, emberek, hírek. Ez nem a te világod.
Péter felfigyelt a habókos, fura figura említésére, ettıl némileg elkedvetlenedett. Ahogy
hónapokkal ezelıtt mosolygott rajta, és majdnem dicséretnek vette megismerkedésükkor
Vargától, most egyértelmőnek tartotta, hogy Kata a falu lecsúszott, cél nélküli, kiégett
alakjait érti ez alatt.
– Ezen már túljutottam – kezdett önvallomásba Lajos. – Mindent felszámoltam magam
mögött. Válás. Hagytam, hogy a gyerekemet örökbe fogadja a feleségem mostani férje.
Hiszen egy gyerek nem élhet tudathasadásban, nem keresheti, hány apja van. Sokáig meg
sem értené… Itt csend van – nem tudott uralkodni a belsı érzelmi nyomáson, beszélnie
kellett róla.
– Csend. Biztosan csend van? Télen mi lesz veled? Rászoksz a pálinkára? Az egész
faluban fızik a szilvát. Mi a frász-fenét csinál egy falun a férfiember a hosszú téli estéken?
Nem tudod?
Lajos vállat vont.
– Jó. Esetleg majd nézed a számítógépen a világot. A net mindent házba hoz. Míg rád
nem jön megint a mehetnék. Vagy maradsz, és beállsz a falu bolondjai közé… Minden
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faluban van belılük… – elhallgatott. Úgy érezte, talán meg is sértette a férfit, de azon nem
látszott semmi sértıdés.
– Annyi feldolgozatlan írásom van. Most lesz idım befejezni – határozottan indokolt. –
Aztán látogatók is jönnek… Igaz, én ki nem állhatom a vendégeket, ahogy ezt már a
telefonban is megmondtam. Vendégségbe se szeretek menni. Ide mindenki jöhet, aki
barátom, de az nem vendég, az barát. Senkit nem hívok, de az ajtóm nyitva.
Péter ezt már nem állhatta meg szó nélkül:
– Kész ambivalencia meg mellébeszélés. „Ki nem állhatom a vendégeket, ahogy ezt már
a telefonban is megmondtam. Vendégségbe se szeretek menni. Ide mindenki jöhet, aki
barátom, de az nem vendég, az barát.” – ismételte Lajost. – „Senkit nem hívok, de az ajtóm
nyitva.” Micsoda barát az ilyen! Idehív, aztán meg azzal dicsekszik, hogy nem szereti a
vendégeket! Erre nem iszom!
Csend lett. A két férfi közt érezhetı volt az ellentét. Lajos megtorpant, Kata fontos lett
neki hirtelen és hatással legyen akart lennie erre a nıre, Péter barátnıjére. Péterben meg forrt
a féltékenység, nem akart nyílt vitába kerülni, tartott az asszonytól is. Vajon Olga meg Ildi
mennyit hallott kint a teraszon a bentiekbıl?
– Erre az invitálásra kiket vársz? – szólalt meg hosszú hallgatás után Kata, aki közben
arra gondolt, hogy nagy marhaság volt kijönni. Inkább rendelt volna egy fazék babgulyást a
társaságnak valamelyik ételküldı szolgálattól, az is megtette volna. Sértve is érezte magát. Ez
a Lajos imponálni akarna neki, közben meg az okoskodása már-már sértı. Péterben meg dúl
valami féltékenységféle…– Vagy egyedül vagy, és tőröd a magányt, vagy vársz valakit. Azt
meg elriasztod ezzel a szöveggel.
– Mindig ilyen, mióta csak ismerem – legyintett Péter. – Jár a szája, közben azt lesi,
mikor nyitja rá valaki az ajtót. Még a kettınk megismerkedése sem volt sima. Három éve,
egy nyári este álltam a kapuban, sárosan, ahogy a kövezésbıl hazaértem; bambultam, néztem
a hegyek felett a felhıket, mikor idejött két fickó, ı volt az egyik. Erre a másik azt mondja:
keresünk ebben a faluban egy embert, aki valami író meg kıgyőjtı, olyan habókos fazon,
mővészféle – ettıl kicsi zavarba jött, mert nem is mondta annak idején senki, hogy
mővészféle. Valami olyat mondott Vajda Zoli, hogy íróféle…
Katában felvillant, hogy elıbb ı maga is kimondta ezt a szót: habókos.
– Bámulnak rám. Ezzel a szép atléta alkatommal sehogy nem hasonlítottam arra, akit
kerestek. Aztán néz. Meg vár. Nem mondja, de tudom, hogy azt gondolja: na mi van te
ágrólszakadt vidéki, van-e válasz. Mondom neki, hogy megtalálták. Akkor még jobban
néznek, nagy-sokára leesett neki, hogy engem keresnek.
Folytatjuk…
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Jézus börtöne
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